
 

 

 
 برخی از اثرات جانبی احتمالی داروھا برای عفونت سل چیست؟

 
 ولی ممکن است شامل این موارد شوند: بودهاثرات جانبی قرص ھا نادر 

 حالت تھوع •
 استفراغ •
 ادرار تیره •
 کھیر پوستی •
 پوست و/یا چشم ھای زرد رنگ •
 بی اشتھایی •
 بی حسی در دست ھا و/یا پاھا •

 
 ؟خواھد کرداداره بھداشت عمومی چھ نقشی را ایفا 

این اداره متوجھ سالمتی شما و خانواده شماست و مداوایی را برای عفونت سل ارائھ می 
توسط بھداشت عمومی درمان شده باشید، می توانید نزد پزشک یا پرستار با نقش کند. اگر 

یک پرستار  ERN) بیماری سل بروید. Extended Role Nurse, ERNتمدید شده (
رسمی می باشد کھ برای مدیریت بیماران مبتال بھ عفونت سل یا بیماری سل فعال 

داره بھداشت عمومی کانتی لُس آنجلس است. این خدمات تنھا توسط ا یدهکارآموزی ویژه د
 ارائھ می شود.

 

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بیماری سل، از
www.publichealth.lacounty.gov/tb ازدید کنیدب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 سل عفونت
 

 برای حفظ سالمتی الزم است کھ از چھ موضوعاتی آگاه باشید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر دچار ھریک از این اثرات جانبی 
شدید، فوراً بھ پزشک، پرستار، 
مددکار بھداشتی کارآموزی دیده 

 اطالع دھید.اداره بھداشت عمومی 
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 عفونت سل چیست؟
اگر مبتال بھ عفونت سل باشید، میکروب ھای بیماری سل در بدن شما حضور داشتھ ولی 
در حالت "خواب" ھستند.  اگر مبتال بھ عفونت سل باشید، نشانھ ھایی را بروز نخواھید 

نکنید و نمی توانید میکروب ھای سل را بھ دیگران  ناخوشیداد، ممکن است احساس 
فاعی شما تضعیف شود، این میکروب ھای بیماری سل ممکن ولی اگر سیستم دسرایت دھید.  

است "بیدار" شده و شروع بھ تکثیر کنند. آنوقت ممکن است بھ بیماری سل فعال مبتال شوید. 
اگر بھ بیماری سل فعال مبتال باشید، نشانھ ھایی از قبیل سرفھ شدید، عرق ریختن در 

د. ھمچنین ممکن است میکروب ھنگام شب، کوفتگی و کم کردن وزن را بروز می دھی
ھای بیماری سل را بھ دیگران سرایت دھید. بیماری سل عموماً بر روی ریھ ھا تأثیر دارد 

وی سایر بخش ھای بدن نیز تأثیر داشتھ باشد.  اگر بیماری سل مداوا رولی ممکن است بر 
 نشود، ممکن است منجر بھ مرگ شود.

 
 نحوه ابتالی شخص بھ این عفونت چیست؟

میکروب ھای بیماری سل ھنگامیکھ 
سرفھ یا  شخص مبتال بھ بیماری سل فعال

عطسھ می کند، می خندد، صحبت می 
کند یا آواز می خواند در ھوا منتشر می 

شوند. اگر در ھوایی کھ بھ میکروب ھای 
سل آلوده است تنفس کنید، ممکن است بھ 

ولی از لباس ھا، ظروف، آن مبتال شوید. 
تماس بدنی با شخصی کھ  غذا، مالفھ یا

 مبتال بھ بیماری سل فعال است نمی توانید بھ بیماری سل مبتال شوید.
 

 مداوا برای عفونت سل چیست؟
اگر بھ میکروب ھای بیماری سل عفونی شده باشید، ممکن است بھ بیماری سل مبتال شوید. 
این موضوع ممکن است فوراً یا چند سال بعد پیش بیاید.  عفونت سل را می توان با دارو و 

ا نھ ماه تاید این دارو را ھر روز برای شش درمان کرد. ب Isoniazidاغلب اوقات با 
مصرف کنید.  یک رژیم کوتاه تر ھم وجود دارد کھ دو دارو را برای مصرف ھفتگی بھ 

 ھفتھ ترکیب می کند.  12مدت 
 

 م بھ چھ دلیل باید دارو را مصرف کنم؟اگر احساس ناخوشی نمی کن
بیماری سل فعال شوید. بھ اگر داروی عفونت سل را مصرف نکنید ممکن است مبتال 

بسیاری از میکروب ھای بیماری سل پس از اینکھ شروع بھ مصرف دارو می کنید کشتھ 
می شوند ولی برخی از آنھا برای مدت طوالنی در بدن شما زنده باقی می مانند. تا 

زمانیکھ میکروب ھای بیماری سل در بدن شما ھنوز وجود دارند، ممکن است "بیدار 
یافتھ" و شما را بیمار کنند. اگر داروی بیماری سل را مصرف می کنید، شده"، "تکثیر 

این نکتھ حائز اھمیت است کھ داروی خود را بھ طوریکھ پزشک یا ارائھ کننده مراقبت 
 درمانی شما تجویز کرده تمام کنید.

 

 چطور می توانم مطمئن شوم کھ بھ عفونت سل مبتال ھستم؟
ماری سل را انجام دھید. اگر آزمایش پوست را انجام یک آزمایش پوست یا خون برای بی

می دھید، حتماً بعد از دو تا سھ روز برای نتایج آزمایش خود نزد پزشک بروید.  اگر 
آزمایش خون را انجام می دھید، لزومی ندارد کھ برای نتایج آزمایش بھ درمانگاه 

 برگردید.
 

 چھ تفاوتی بین عفونت سل 
 وجود داردو بیماری سل فعال 

 بیماری سل فعال عفونت سل
 ھفتھ یا بیشتر 3سرفھ شدید برای  بدون ھیچ نشانھ ای

 سرفھ بھ ھمراه خون احساس ناخوشی نمی کنید
آزمایش مثبت برای پوست یا خون 

 (معموالً)
آزمایش مثبت برای پوست یا خون 

 (معموالً)
عکسبرداری با اشعھ ایکس عادی از سینھ 

 (معموالً)
عکسبرداری با اشعھ ایکس غیرعادی از 

 سینھ (معموالً)
 بی اشتھایی نمی توان بیماری سل را سرایت داد

اگر مداوا کامل نشود ممکن است مبتال بھ 
 بیماری سل فعال شود

 ضعف، خستگی
 در ھنگام شب ریختنلرز، تب، عرق 

 وزن کم کردن
 

 آزمایش خون مثبت باشد چطور؟اگر نتیجھ آزمایش پوست یا 
نتیجھ آزمایش پوست یا خون مثبت معموالً بدین معناست کھ شما بھ میکروب ھای 
بیماری سل مبتال شده اید ولی لزوماً بدین معنا نیست کھ بھ بیماری سل فعال دچار 
شده باشید. سایر آزمایشات، از قبیل عکسبرداری اشعھ ایکس از سینھ یا نمونھ بزاق 

 الزم است تا مشخص شود کھ آیا بھ بیماری سل فعال دچار شده اید.(خلط) 
 

 در چھ موقعیتی باید آزمایش پوست یا خون را انجام دھم؟
 در موارد زیر باید برای بیماری سل آزمایش شوید:

 عالئم بیماری سل فعال را بروز می دھید •
بیماری سل برای مدت طوالنی با شخصی وقت صرف کرده اید کھ مبتال بھ  •

 فعال است
 یا مرض قند VIHسیستم ایمنی شما تضعیف شده از قبیل  •
 داروھای غیرقانونی تزریق کرده باشید •
اخیراً از آمریکای جنوبی، کارائیب، آفریقا، آسیا یا اروپای شرقی بھ آمریکا  •

 آمده باشید.
در آسایشگاه، پناھگاه بی خانمان ھا، زندان یا وضعیت گروھی دیگری کار  •

 یا اقامت کرده باشید.


