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 ط النش)تي بي(مرض السل 
 

 

 ؟)بى تى( بالسل المحتكين األشخاص إستقصاءوه ما
 إنه من المهمف ط بمرض السل النشًاون شخص ما مصابكعندما ي

  يستطلع عندما.ينخرآشخاص ان المرض قد إنتشر ٲلڪا ذن نجد إٲ جداً 
 كلذٰفإن  ان المرض قد إنتشرڪ ماا ذعمال الصحة العامة إ

 ما المرض اينشرو نأ يمكن )بى تى( بالسل المرضى األشخاص بعض
 .المحتكين األشخاص بإستقصاء يسمى

 
حتى بدون  ةصابن ينشر اإلٲ) تى بي (السليع الشخص المصاب بطيست

سوف يحتاجون ف ينخرآ شخاصٲل) تي بي(ا إنتشر السل ذ إ. بهاةالمعرف
 .وا حتى ال يمرضدواءل

 
 شخاص األإستقصاءثناء ٲمل الصحة العامة ايها لعطالمعلومات التى تع

 .محفوظة دائمًا ونڪ سوف تك خصوصيت.ةون سريڪبالسل ت المحتكين
 
 ؟ )تي بي(بالسل  المحتكين األشخاص إستقصاءا يحدث فى ذما 

 و الشعورٲ بالسعال ٲتبد متى عامل الصحة العامة عن كلٲسوف يس
  معهمًاين قضيت وقتذشخاص ال اٲللڪ فىر فڪن تٲ حاول .المرضب

 ،فالط اٲل، الزائرين،كن فى بيتين يعيشوذشخاص ال اٲلشامًال
رجع ٳ فالط اٲلى و جليس، رفقاء الدراسة، زمالء العمل،صدقاءاٲل

ت ٲو بدٲ مرضصبت بالٲشهر وقتما ٲو أعديدة  سابيع ٲلتفكيركللوراء ب
ختبر للسل ُي نٲ سيحدد عامل الصحة العامة من يحتاج عندئٍذ .السعال

 .)تي بي(
 

ى ذال  عامل الصحة العامة. خاصةمعلوماتما تقوله لعامل الصحة هو 
ا قلت ٳذ الٳ كعنمعلومات و ٲ كسمإحد عن أ خبرٲى يلن كيعمل مع

الصحة   مع عاملًامينٲون ڪن تٲ بإمكانكن ٲا يعنى ذ هٰ. موافقكنٲ
 .كى يعمل معذالعامة ال

 
ن يفحص تيارالهواء ٲ ربما يحتاج كى يعمل معذعامل الصحة العامة ال

فى تحديد من  ذساعد هٰي .ًاقضيت فيها وقتخرى ٲن ڪماٲو ٲ كفي بيت
 .)تي بي(لسل لختبر ُين ٲيجب 

 
جراء ٳ شخاصم لٲلظ سينكى يعمل معذعامل الصحة العامة ال

تي (عنده السل   لن يقول لهم منهنلك  )تى بى(ختبارات الجلد للسل ٳ
ختبارهم ٳسوف يتم  م الوقتظ معكين قضوا معذشخاص ال اٲل.)بي
 .وًالٲ

 
 الذى  عامل الصحة.ًا وقتذخيٲبالسل  المحتكين ألشخاصا إستقصاء
ن ٲيع طيست ختبارٳلى ٳل فرد يحتاج ڪن ٲد من ٲڪن يتٲ  يريدكيعمل مع

 ربما كى يعمل معذال عامل الصحة العامةفا السبب ذ ولهٰ.يحصل عليه
 بعض ك ربما يسئلون.واحدة ثر من مرةٲڪسئلة  اٲلكلٲن يسٲيحتاج 

 ،رذڪت .ل المعلوماتڪيعوا فهم طيست ىڪا لهذ  وسئلة المختلفة الحقااٲل
 . معلومات خاصةهو كى يعمل معذالعامة ال  الصحةما تقوله لعامل

 

 ؟شخاص بالسليف يصاب اٲلڪ
 يعطس أو سعل عندما ي.ن يصاب بالسلٲن ڪي فرد ممٲ

يع طإنه يستفهم يرئت  بالسل فىين المصابشخاصاٲل أحد
 . الهواءإلى الصغر غةالبال )بى تى (السلجراثيم  ذن يرٲ

 

 
 
في  من شخص ما مصاب بالسل قرببال ًاا قضيت وقتٳذ
 هكذا  و.كي رئتيإلربما تتنفس جراثيم سلهم ف ،هيرئت
 . بالسلكصابتٳيفية ڪون ڪت
 

 و منٲن تصاب بالسل من مصافحة اليد ٲن ڪال يم
 .شياءو مالمسة اٲلٲباق ط اٲل،عامط ال،المالبس

 
 
 
 
 

 مرضامن وڪ بمرض السل الابةصما الفرق بين اإل
 ؟ طالنش السل

في  دخل تغالبًافإنها ،عندما تدخل جراثيم السل الجسم
و ٲ "امنڪالسل ال صابة بمرضاٲل"ا يسمىذ هٰ."سبات"
"LTBI".ي ذ ال تؤ"سبات"في   جراثيم السل التي

ل ظن يٲن ڪ يمLTBIامن ڪال  السل.رضكو تمٲ كجسم
ن ٲن ڪس يمڪانتوالجلدي للسل م ختباراٳل.لعدة سنوات

 .ك في جسمموجودةجراثيم السل  تانڪا ٳذر خبي
 
ون جراثيم ڪهو عندما ت "طمرض السل النش"

 .كي جسمذنمو و تؤال فى ٲ و تبد"ةظمستيق"السل
وا مرضي نٲن ڪ يمط مرض السل النشووذ  شخاصاٲل
 فقد ،المستمر السل السعال عراضٲ تتضمن .شدة ب

لم في ٲ و ،الحمى ،لاليبعرق تال ، ضعف الشهية،الوزن
ن ينتشر ٲن ڪيمف هميالسل في رئت انڪا ٳذ .كصدر
 .خرينآشخاص ٲل
 

  المصابين بمرض السلشخاصاٲل من ٪10حوالي 
 .ط مرض السل النشعن تكشفون يLTBIامن ڪال
 ل صحيةڪ مشاكان لديڪا ٳذ ٲآبرون ڪرقد يطلخا

 .أخرى
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ontact Investigation                    

  امنڪاليوجد دواء جيد لمعالجة مرض السل 
LTBI  طالنشو السل .  

Adapted from material from the Minnesota Department of Health, TB Prevention and Control Program
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 ؟سرتيٲو صدقائي ٲ حميٲيف ڪ ط بمرض السل النشًانت مصابڪا ٳذ
 ׃ن تتبعها هيٲشياء مهمة يجب ٲ ةربعٲ

 رشاداتلإل تبعًا) تي بي(  لمرض السليتكدوأ ذخبٲ تبدأ عندما 1.
 عندما  .يف يعمل الدواء جيدًاڪيرى ل ختباراتٳ كبيبطسوف يجري ف

 تستمر في أن  تحتاجفسوف ، جراثيم السلمن آافيًا عددًاالدواء  يقتل
 .كلذٰ بعد )بى تى(لسل لن تنشر اكنڪ الدواء و لٰذخٲ
 بمنديل كي فمط غ دائمًا، )بي تي(لسل ل ك يحين وقت عدم نشرحتى 2.

 .عندما تسعل
ن ٲ أيضًا كنڪا يمذ ماكل  سوف يقولكي يعمل معذ عامل اصحة ال3.

 .ينخرآشخاص  ٲل)تي بي(جراثيم السل  نتشارٳ لتمنع هتفعل
 . و المدرسة،عمل ال،العامة نڪما عن اٲلل بعيدًاظن تٲ تحتاج ربما  •
 .كن تبعد الزائرين عن بيتٲ تحتاج  ربما •

ستقصاء ٳفي  كي يعمل معذساعد عامل الصحة العامة ال 4.
 معك يعمل الذىعامل الصحة العامة .ين بالسلڪشخاص المحتاٲل

السل  نم آمنين و صحاًءٲ  كٶصدقاٲ و كسرتٲ و أنت لظن تٲيريد 
 .)تي بي(

 نبغىا يذ ما.ط النشالرئتينعرفه عنده سل ٲشخص ما  
  ؟عرف ٲن ٲ علّى
 من الوقت مع شخص عنده مرض الكثيرا قضيت ٳذ

تي (ربما تنفست جراثيم السل ف ،ط النش)تي بي( السل
 كختبارٳيتم ن ٲ  من المهم جدًا.كداخل جسمل )بي

   .)تي بي( السللمرض 
  

 ك لرتبي تتبعه سوف يذز الصحة العامة الڪمر
   .ن تجريهٲحتجت ٳا ٳذلفة ڪس دون تڪختبار المانتوٳ
  

من ف) طبيعيًا (، "ًاسالب"س ڪ للمانتوكختبارٳان ڪا ٳذ
 في )تي بي( ال تحمل جراثيم السل كنٲالمحتمل  

ص لعمل شخاحتاج اٲلي ربما كلذٰد من ٲڪلتل .كجسم
    .سابيعٲخر بعد عدة آختبار ٳ
   

 كن عندٳف "ًايجابيٳ"س ڪلمانتول كختبارٳان ڪا ٳذ
ن ترى ٲ  تحتاج س.ك في جسم)تي بي(جراثيم السل 

ان ڪا ما ٳذس الصدرية لتحدد ٳڪشعة ٲن تجريٲ و ًابيبط
و مرض ٲ ) LTBI(امن ڪ عدوى مرض السل الكعند

 من المهم نهٳف ) LTBI (كان عندڪا ٳذ .طالسل النش
   .)تي بي( دواء لقتل جراثيم مرضالسل ذخٲن تٲ جدًا

  

شخاص المصابون بفيروس و اٲلٲفال الصغار طاٲل
ثر ڪل صحية معينة هم اٲلڪو بمشاٲ) HIV(يدز اٳل
ثر من ٲڪ طشفوا عن مرض السل النشڪيت ن ٲلحتماًالٳ
وا الدواء ذخٲن يٲ قد يستلزم عليهم .خرينشخاص اآلاٲل

   .ًاس سلبيڪللمانتو بارهمختٳان ڪحتى لو 
  

 سعال ( )بي تي(عراض مرض السل ٲ ك عندتانڪا ٳذ
 ، فقدان للشهية،ليلل تعرق با، فقدان للوزن،عطنقيال 

 بييًاطن ترى ٲ ك فيجب علي،)لم صدريٲو ٲ ،حمى
   .ًاسلبًي سڪللمانتو كختبارٳان ڪحتى لو 

  

س ڪختباري للمانتوٳان ڪا ٳذ فعله ا ينبغي علّيذما
  ؟ بالفعلًايجابيٳ
س ڪ للمانتوكختبارٳن ٲتابي بڪ بيان كان عندڪا ٳذ
ا لم ٳذ .خرآختبار ٳجراء  ٳ كينبغي علي  فال،يجابيًاٳ
خر آختبار ٳجراء  تحتاج ٳلكنٳف كلذٰب  بيانكن عندڪي
   .كختبار لن يضرا اٳلذن و هٰاآل

  

  ؟ )BCG (ا عن لقاحذما
صابة بمرض السل  من اٳلال يقي دائمًا) BCG(لقاح 

يجابية ٳ نتيجة ي دائمًاطال يع) BCG( لقاح .)بى تى(
ت لقاح ذخٲنت قد ڪا ٳذ .)سڪمانتو(جلد الختبار ٳفي 

)BCG (جلد الختبار ٳن تجري ٲ كمن لنه من اآلٳف
  .)سڪمانتو(
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