
  مھر روز ملي مبارزه با سل را گرامي مي داريم ٢٣

روز ملي مبارزه با سل فعالیت ھاي آموزشي ، اطالع رساني عمومي براي كنترل و مبارزه  ماه مھر بیست وسومدر ھر ساله 

  با بیماري سل صورت مي گیرد .

يك بیماري میكروبي عفوني كه مي تواند تمام اعضاي بدن را مبتال كند . اما مھمترين عضو بدن كه بیشترين  بیماري سل : 

  ابتال را دارد ريه (شش) انسان است .

ه پايدار به مدت دو ھفته يا بیشتر است كه معموًال ھمراه خلط مي فمھمترين ابتال به سل ريوي سر عالئم بیماري سل :

با ساير عالئم تنفسي (نظیر تنگس نفس ، درد قفسه سینه يا پشت و خلط خوني) و يا عالئم عمومي باشد و ممكن است 

  يا مشترك نظیر تب ، كاھش اشتھا ، كاھش وزن ، بي حالي ، تعريق شبانه ، خستگي زودرس و ضعف عمومي باشد . 

مي كند و معموًال داراي گسترده خلط  ريوي است كه سرفهمھمترين منبع عفونت يك بیمار مبتال به سل  منابع عفونت :

  مثبت است .

 – PCRارزان ترين و آسانترين راه تشخیص بیماري سل آزمايش خلط است . راه ھاي ديگري نظیر كشت ،  تشخیص :

  توبركولین نیز مي توان به وجود بیماري سل در بیمار پي برد .  پوستيراديوگرافي و تست 

پیشگیري از سل حذف منابع انتشار بیماري (يعني بیماران مبتال به سل ريوي با اسمیر راه مھمترين  راه ھاي پیشگیري :

آموزش بھداشت  –خلط مثبت) از طريق درمان موثر ضد سل است . ارتقاء سطح بھداشت در جامعه و محیط زندگي افراد 

یشگیرانه و واكسیناسیون ب ث ژ از ديگر درمان دارويي پ –سب اتغذيه من –وجود تھويه و نور كافي در اتاق بیماران  –عمومي 

راه ھاي پیشگیري مي باشند . كلیه اقدامات تشخیصي و درماني بیماري سل در مراكز بھداشتي و درماني ، پايگاه ھا و 

  انجام مي شود .  رايگانخانه ھاي بھداشت به صورت 

  ماھه قابل درمان است .  ۶بیماري سل به راحتي طي يك دوره 

تحت درمان قرار  ونفر مبتال به بیماري سل میشوند، ۴٠تا ٣٠یح است كه در شھرستان قزوين ھرساله تعداد الزم به توض

عموم با اين وجود در اثر عوارض بیماري مي میرند. موثر، بداليل عدم مراجعه به پزشك وعدم درماناز افراد میگیرند وتعداي

ونیاز به اطالع رساني عمومي در زمینه بیماري سل احساس ندارد.وجود ديگر در جامعه مردم فكر میكنند كه بیماري سل 

  میشود.

  ) مركز بھداشت آماده پاسخگويي به سواالت در زمینه بیماري سل مي باشند .٣۶٨٠٩٧٣ -٣۶٨٠٩٧۴شماره تلفن ھاي (

  

  

 


