
 

 

سل یک بیماری واگیردار است که توسط میکرب سل ایجاد 
ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری  4 هربطوری که در . گردد می

هنگامی که میکرب سل وارد بدن شود، . شود سل مبتال می
شود و چنانچه در بدن وی تکثیر یابد عالئم  فرد آلوده می

ها را گرفتار  این بیماری اغلب ریه. شود بیماری آشکار می
  .کند، ولی در هر جایی از بدن نیز ممکن است ایجاد شود می

  
  

  چیست؟ یماری سلب  عالیم

هفته که معموال با خلط و گـاهی بـا خلـط     2سرفه بیش از  
 .خونی همراه است

  تب 

 کاهش وزن و اشتها 

 عرق شبانه 

 خستگی زودرس و ضعف بدن 

                   نفس و درد قفسه سینه تنگی 

  شود؟ چگونه منتقل میبیماری سل 

دن فـرد  و صـحبت کـر  بیماری سل از راه عطسه، سـرفه، خنـده   
  .شود بیمار به دیگران منتقل می

  
لیوان، قاشق و چنگال، : بیماری سل از طریق وسائل بیمار مانند

شـود؛ بنـابراین بـه جداسـازی      منتقـل نمـی  ... حوله و ملحفه و 
  .وسایل بیمار مسلول نیازی نیست

هفتـه، بـه    2در صورت ابتال به سرفه بیش از  ∗
نزدیکتــرین مرکــز بهداشــتی درمــانی مراجعــه 

  .دنمائی

  شود؟ بیماری سل چگونه تشخیص داده می

باشـد مشـکوک بـه     هفته مبتال می 2فردی که به سرفه بیش از 
نمونه خلط وی تحـت آزمـایش قـرار بگیـرد؛      3سل است و باید 

بایسـت تحـت    چنانچه طبق نتایج آزمایش فرد بیمـار باشـد مـی   
 .درمان قرار بگیرد

تشخیص و درمان بیمـاری سـل در کلیـه مراکـز     
  .باشد بهداشتی درمانی رایگان می

  
  

  شود؟ سل چگونه درمان می

اگـر  . باشد ماه می 6درمان حداقل . بیماری سل قابل درمان است
داروهای سل نادرست، ناکافی و نامنظم استفاده شود درمان سل 

شود که این اتفاق کنترل بیماری سـل را در   با شکست روبرو می
  .کند جامعه ناموفق می

  

  



  

 کمال 

بیماری 

  .د

  
  فونی

  یوی چیست؟

  :می

ت به انتخاب این مجتمع

  .ریم

ضروری در خصوص بعات

ن و مراقبت آن می باشد

  صومه شعاعی
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  » به بیمار

 94بستان

بخش عف

بیماری سل ری

 

بیمارگرام

حسن نظر جنابعالی نسبت

تشکر را دار

ر دست دارید حاوی اطالع

شما و چگونگی روند درمان

معص: تهیه و تنظیم 

زمستان

کمیته آموزش«

تاب :تاریخ بازبینی

از اعتماد و ح

پمفلتی که در

فعلی ش

مرغ، گوشت، تخم: مل
و سبزیجات تازهمیوه

  .ش باز کنیم

  ی روزافزون

  نشگاه علوم پزشکی

beEmail:   

٠٣۶١  

۵٣  

ان تغذیه مناسب شام
ت، آجیل و خشکبار، م

.  

  سودارث -نر

ت را با کلید آموزش

ودی و سالمتی

  

جنب دان - قطب راوندی

  

  

eheshtihospital@ka

١- ۵۵۵٠٠٢۶-٢٩: اس

٣۴٧-۵٣۵۵: ش عفونی

  ۵۵۵۴٧٩٠٠:دورنما

  

  

در طول درما 
انواع حبوبات
داشته باشید

پرستاری برو: منابع

 

قفل موفقیت

آرزوی بهبوبا

بلوار -کاشان: آدرس

ums.ac.ir

تلفن تما

بخش

د

ری سـل
مستقیم

شـگیری

ا دسـتمال

بهتر اسـت
کـان آن را

س نزدیـک

ی بیمـاری
 .ند

م

 

 از ابتال به بیمـار
سل تحت نظارت م

 . باشد می

 بیماری سل پیش

  :مان باید

وی دهـان خـود را بـا

.ده و صحبت نمایید
ب. ین خودداری نمایید

ختـه و در صـورت امک

کن عمومی و از تمـاس

 . اتمام برسانید

کننـد جهـت بررسـی ی
عه نماینجی درمانی مرا

. کافی برخوردار باشد

ین راه پیشگیری
یماران مبتال به س
ارمند بهداشتی م

توان از ابتال به ی

روز پس از شروع درم 

گام عطسه و سرفه جلو
 .شانید

های باز سرفه، خند یط
ختن خلط بر روی زمی
 دستمال کاغـذی ریخ

 

امکان از حضور در اماک
 . خودداری نمایید

بطور کامل به سل را
 که با شما زندگی می
یکترین مرکز بهداشتی
ما باید از نور و تهویه

 

 

بهترین ∗
درمان بی
توسط کا

چگونه می
  کرد؟

15بیمار تا 

به هنگا 
بپو کاغذی

در محی 
از انداخ 

خلط را در
.بسوزانید

تا حد ا 
با کودکان

درمان 
افرادی 

سل به نزدی
اتاق شم 


