
 

 السل؟ عدوى عن فحص إجراء يتم لماذا
 عن للكشف الجلد اختبار) السلين اختبار حول معلومات
 بمرض الخاص الدم فحص و( السل بمرض اإلصابة

 (( IGRA)غاما االنترفيرون تحرر مقايسة) السل

 عن المرض هذا من الوقاية يمكن. خطير مرض هو السل
من الممكن معالجة هذا المرض  .األدوية استعمال طريق

 كنت إذا ما تعرف أن المهم فمن لذلك. هاكتشاف بعد بشكل جيد
 الجلد اختبار) السلين ختباراإ بإمكان .المرض بهذا مصابا
 الخاص الدم فحص و( السل بمرض اإلصابة عن للكشف
 أن(( IGRA)غاما االنترفيرون تحرر مقايسة) السل بمرض
 . السل ببكتيريا مصابا كنت إذا ما يظهرا

 
 الفحص؟ هذا إجراء يتم متى
 :لألشخاص الفحص إجراء يتم
 مع أو بالسل المريض مع احتكاك على كانوا الذين 

 .السل ببكتيريا مصاب شخص
 سيستعملون أو يستعملون الذين أو ما بمرض المصابين 

 لألشخاص بالنسبة. للجسم المناعي الجهاز يضعف دوءا
 يتطور أن السل لمرض يمكن بالعدوى، المصابين

 . أكبر بسرعة
 لديهم الذين األشخاص مع يعملون نالذي األشخاص 

 .السل بكتيريا بوجود أعلى مخاطرة
 السل مرض بها الشائع البلدان إلى يسافرون نالذي. 

 
 بمرض اإلصابة عن للكشف الجلد اختبار) السلين اختبار
 ؟(IGRA) السل بمرض الخاص الدم فحص أو( السل

 بمرض اإلصابة عن للكشف الجلد اختبار إجراء أوال يتم
 ما غالبا الجلد، اختبار على فعل رد هناك يكون عندما. السل

 رد يحدث قد(. الدم فحص) IGRA فحص إجراء كذلك يتم
 كثيرا تشبه التي بالبكتيريا اتصال لك كان إذا أيضا الجلد فعل

 كالميت ُعصية تلقيح) السل ضد التلقيح أن كما.  السل بكتيريا
. للجلد فعل رد إلى يؤدي أن يمكن(( جي سي بي)غيران
 حول وضوحا يعطي أن( IGRA) الدم لفحص يمكن عندئذ
 تحرر مقايسة)السل داء ضد الدم فحص يقيس. ذلك

 المضاد الفعل رد مركز بشكل((  IGRA)غاما االنترفيرون
 . التلقيح أو األخرى البكتيريات ضد وليس السل، لبكتيريا

  



 

 
 كيف يتم اختبار الجلد ضد داء السل؟

يتم حقن كمية صغيرة من السائل )السلين( في الجلد. يتم ذلك في 
الجهة الخارجية من الساعد األيسر. بعد مرور يومين إلى ثالثة أيام 

ساعة( يمكن تقييم رد فعل الجلد من قِبل  72إلى  48)أي بعد 
(. يمكن لرد فعل الجلد أن GGDموظف مصلحة البلدية للصحة )

يعني أنك مصاب ببكتيريا السل. هذا االختبار ليس خطيرا، حتى 
 بالنسبة لألطفال أو إذا كنت حامال. 

السلين الذي يتم استخدامه في الوقت الحاضر، ليس مسجال في 
هولندا لكن مسجل في بالد أوربية أخرى. لقد أعطى وزير الصحة 

 في هولندا. موافقته الستخدام هذا السلين
 

 ما الذي يعنيه رد فعل سلبي للجلد؟
م. يكون اختبار السلين  عند تحسُّس الجلد ال تشعر بأي تورُّ
سلبيا. هذا يعني أنه في هذه اللحظة لم يتم إثبات أي إصابة 

 بالعدوى بواسطة هذا اإلختبار.
 

 ما الذي يعنيه رد فعل إيجابي للجلد؟
م للجلد. ال يعني  كل تورم للجلد أنك مصاب هناك شعور بتورُّ

ببكتيريا السل. يمكن أن تكون هنالك ضرورة إلجراء فحص 
للدم للتيقُّن من ذلك. في حالة رد فعل إيجابي للجلد، يتم أيضا 
إجراء صورة باألشعة السينية للرئتين. هذا أمر ضروري من 

 أجل استبعاد اإلصابة بداء السل.
 

 (؟IGRAكيف يتم فحص الدم الخاص بمرض السل )
إلجراء فحص الدم الخاص بمرض السل. يتم يتم أخذ عينة من الدم 

اختبار الدم في المختبر. بعد أخذ عينة الدم منك، يمكنك القيام بشكل 
عادي بكل أمورك اليومية. ليس هنالك مخاطر مرتبطة بهذا 

 الفحص.
 

 سلبية؟النتيجة الما الذي تعنيه 
تيريا السل في ليس هنالك رد فعل للجهاز المناعي لبك

 الدم الذي يمكن قياسه.
 

 ما الذي تعنيه النتيجة اإليجابية؟
 الذي الدم في السل لبكتيريا المناعي للجهاز فعل رد هنالك
 .قياسه يمكن

 هناك احتماالن: 
أنت مصاب ببكتيريا السل و لكن لست مريضا )لم  .1

 تمرض بعد(. 
 ربما أنت مصاب بمرض السل.  .2

  قد تكون هناك ضرورة إلجراء فحص إضافي. 
 سيناقش الطبيب معك ما الذي ينبغي القيام به. 

 
 متى يتم الحصول على نتائج الفحص؟

سيخبرك موظف مصلحة البلدية للصحة عن موعد وكيفية 
 الحصول على النتائج. 

 
 هل لديك أسئلة؟

اتصل بالطبيب الخاص بك أو بقسم مكافحة مرض السل التابع 
 ة البلدية للصحة. لمصحل

تجد مزيدا من المعلومات حول مرض السل على الموقع 
. هل ترى أنه تمت معاملتك www.tuberculose.nlاإللكتروني 

بشكل غير الئق؟ تقدم لك مصحلة البلدية للصحة إمكانية تقديم 
هذا الموضوع على شكوى. تجد أيضا مزيدا من المعلومات حول 

 المواقع اإلكترونية للمنظمات.
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