
مرض السل و إجراء فحص 
لألشخاص المحتكين بالمصاب 

 بمرض السل.
 

قم باإلستجابة إلجراء فحص مرض السل إذا تم 
السل هو . استدعاؤك من قِبل مصلحة البلدية للصحة

المرض مع ذلك يمكن الوقاية من هذا . مرض خطير
عن طريق استعمال األدوية و يمكن بشكل عام 

لذلك فمن المهم أن تعرف ما إذا . عالجه بشكل جيد
 .كنت مصابا بهذا المرض

 
 ما هو فحص األشخاص المحتك ِّ بهم؟ 

فحص األشخاص المحتك بهم هو فحص يتم إجراءه 
لكل الذين كان لهم احتكاك بمريض ناقل لعدوى السل 

يمكن أن . أصيبوا ببكتيريا السل لبحث ما إذا كانوا قد
يكون هذا قد حدث من خالل انتشار البكتيريا في 

الهدف من . الهواء من خالل سعال وعطس المريض
بحث األشخاص الُمحتك ِ بهم هو الكشف في أقرب 
وقت ممكن عن األشخاص المصابين ببكتيريا السل 

 . بهذا يتم تفادي إصابتهم بمرض السل. وعالجهم
 

يتم إجراء الفحص بنفس الطريقة على مريض أحيانا 
تحاول مصحلة البلدية للصحة إذن . ليس بناقل للعدوى

الذي بسببه تم ( مصدر العدوى)الكشف عن الشخص 
 . نقل العدوى إلى المريض

 
 من هم الذين يتم فحصهم؟

لمصحلة البلدية للصحة ( ة)التابع( ة)يقوم الممرض
رض السل، مع المريض الذي تم إثبات إصابته بم

بتدوين الئحةأسماء األشخاص الذين كانوا على 
يمكن أن يكون هؤالء األشخاص .  احتكاك به مؤخرا

المحتك ِ بهم من األسرة، أصدقاء، العمل، المدرسة، 
( ة)تتعامل الممرض/يتعامل. النوادي الرياضية

بسرية مع معلومات المريض الشخصية المحصل 
 .عليها

 
األشخاص الذين كان لهم أول من يتم فحصهم هم 

إذا اتضح . احتكاك بانتظام ولفترة طويلة مع المريض
أن هؤالء األشخاص مصابين بالبكتيريا المسببة 

للسل، يتم أيضا فحص األشخاص الذين تم اإلحتكاك 
 . بهم بشكل أقل

 
 
 
 
 
 
 



 متى يتم إجراء هذا الفحص؟
ثمانية ال يكون فحص السل موثوقا به إال بعد مرور 

إذا كان . أسابيع من آخر احتكاك مع المريض بالسل
المريض يعاني لمدة طويلة من شكاوي السعال وكان 

ربما مصابا بالعدوى، يتم استدعاء األشخاص المحتك 
 .بهم أوال من أجل إجراء فحص أولي

 
من هم الذين يعتبر الفحص مهما بالنسبة 

 لهم؟
دى يمكن لمرض السل أن يتطور بسرعة أكبر ل

 . األشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي
مكافحة السل التابع لمصلحة البلدية  بقسم اتصل دائما
 :للصحة إذا

 تتوافق مع األعراض التي كنت تعاني من 
 .مرض السل أعراض

  إذا ضعف جهازك المناعي نتيجة اإلصابة
 . بمرض ما أو نتيجة استعمال األدوية

 خمس سنوات  كان لك أطفال سنهم أقل من
 .والذين كان لهم احتكاك بالمريض

  أي  كصليكنت تظن أنه ينبغي فحصك ولم
 .استدعاء لذلك الغرض

 
 : األعراض األكثر شيوعا لمرض السل هي

   السعال 
 اإلحساس بالتعب 
  الحمى 
 التعرق الليلي 
 فقدان الشهية 
 فقدان الوزن 

 
 
Hierboven staat een blokje witte tekst 
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 السل؟ فحص إجراء يتم كيف
إجراء فحص السل بطرق مختلفة. غالبا ما يتم يتم 

إجراء اختبار السلين )اختبار الجلد للكشف عن 
عندما يكون هنالك رد فعل  اإلصابة بمرض السل(

على اختبار الجلد، غالبا ما يتم كذلك إجراء فحص 
أحيانا يكون (. IGRA)الدم الخاص بمرض السل 

إجراء فحص شعاعي للرئتين ضروريا عند 
هذه الفحوصات ليست خطيرة، حتى . التشخيص

 .بالنسبة لألطفال أو إذا كنت حامال
  اختبار "مانتو( اختبار الجلدMantoux)" 

في ( السلين)يتم حقن كمية صغيرة من سائل 
الجلد وذلك في الجهة الخارجية من الساعد 

يمكن أن يشير رد فعل للجلد إلى أنك . األيسر
بعد مرور يومين . مصاب بالبكتيريا المسببة للسل

يمكن ( ساعة 72إلى  48أي بعد )إلى ثالثة أيام 
تقييم رد فعل الجلد من قِبل موظف مصلحة 

  (.GGD)البلدية للصحة 
 تحرر مقايسة) السل بمرض الخاص الدم فحص 

 ((IGRA)غاما االنترفيرون
. يتم فحص الدم في المختبر. يتم أخذ عينة من الدم

الفعل المضاد رد ( IGRA)يقيس فحص الدم 
 . لبكتيريا السل

  الفحص باألشعة السينية للرئتين )صورة
 إشعاعية للرئة(.

يمكن  .يتم إجراء فحص باألشعة السينية للرئتين
للتشوهات المالحظة في الصورة الشعاعية أن 

 تدل على اإلصابة بمرض السل.
 

 هل لديك أسئلة؟
البلدية اتصل دائما بقسم مكافحة السل التابع لمصلحة 

 . للصحة
تجد مزيدا من المعلومات حول مرض السل وكيفية 

فحصه على الموقع اإللكتروني 
www.tuberculose.nl هذا المنشور متوفر .

أيضا بلغات أخرى. يمكن اإلطالع على النسخ 
 . www.tuberculose.nlالمترجمة على الموقع 

 
 أخيرا 

إذا كنت تعتقد أنه تم التعامل معك بشكل غير الئق أو 
تقدم لك مصلحة البلدية للصحة إمكانية بدون اهتمام؟ 

تقديم شكوى. يمكنك اإلتصال بقسم مكافحة السل. 
تجد أيضا مزيدا من المعلومات حول هذا الموضوع 

 على الموقع اإللكتروني لمصحلة البلدية للصحة. 

www.tuberculose.nl 
The Hague, The Netherlands C
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