
 

 

 :اهميت بيماري سل

اين بيماري اگر درمان نشود كشنده است ضمنا .بيماري سل يك بيماري بسيار قديمي است و سالهاست كه انسانها را از بين مي برد

در صورتي كه با تشخيص به موقع ودرمان .نفر ديگر را در خانواده و نزديكان خود آلوده كند15تا 10هر بيمار سلي مي تواند ساالنه 

  .سل ، به راحتي مي توان با اين بيماري مبارزه كرد مبتال به   صحيح بيماران

  

 :عاليم شايع سل

  : سل در مراحل اوليه بدون عالمت است و غالبا عاليمي شبيه آنفلونزا دارد در مراحل ثانويه عاليم شامل موارد زير است

  )زرد، غليظ، خاكستري و چركي باشدسرفه ممكن است بدون خلط يا همراه با خلط خوني، (سرفه طوالني بيشتر از دو هفته  *

  تعريق شبانه *

  تب *

  اشتهايي بي *

              كاهش وزن *

  درد قفسه سينه و تنگي نفس *

  خستگي و ضعف عمومي *

  :هاي انتقال راه

هوا رها و قطرات ريز را در ... فرد مبتال به عفونت سل، ميكروب را از طريق سرفه، عطسه، صحبت كردن، خنده، آواز خواندن و 

  .شوند كند و اگر وارد دستگاه تنفس فرد ديگري شوند موجب ايجاد بيماري سل درآن فرد مي پراكنده مي

تماس نزديك با فرد مبتال به سل فعال و ابتالي فرد به عفونت، به مدت زمان سپري شده در هواي آلوده، نزديكي به شخص و 

  .ميزان تهويه بستگي دارد

هاي غيرپاستوريزه و گوشت آلوده آنها منتقل  هستند و بيماري از طريق خوردن شير و فرآوردهگاوها نيز مستعد بيماري سل 

  .ها انتقال از اين طريق چندان شايع نيست اما امروزه با كنترل بهداشتي صنايع شير و كشتارگاه. شود مي

 :پيشگيري

  .مثبت استترين اقدام براي پيشگيري، كشف و درمان افراد داراي خلط  تنها و مهم

  .در صورت بروز عاليم بيماري و مداومت توجه كنند و به مراكز پزشكي مراجعه نمايند

توان از بروز عفونت به وسيله ميكروب گاوي جلوگيري  ها نيز مي ها و كشتارگاه با پاستوريزه كردن شير، كنترل بهداشتي دامداري

بهترين زمان براي واكسيناسيون، . توان مصونيت ايجاد كرد مي) ن ب ث ژواكس(در افراده غيرآلوده با واكسيناسيون به موقع  .كرد

  .اوايل تولد است

 .بار مصرف استفاده كند ل كاغذي يكفرد آلوده بايد موارد بهداشتي را رعايت كند و در هنگام عطسه و سرفه از دستما
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دانشگاه بيرجند انـت و درمـز بهداشـمرك  


