راﻫﻨﻤﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ
ﮐﺎری از دﮐﺘﺮرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﯿﺮازی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﻨﻨﺪه ﺳﻞ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ) ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ (
-----------------------------------------------------------------------------------------

ﺑﻨﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ از اوﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺰﯾﺰ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ درﻣـﺎن ﻣـﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را دﻗﯿﻘﺎً رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،ﺑﯿﻤﺎری ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﻮده و ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﺧـﺮﯾﻦ روش
ﻫﺎ و داروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺳﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ واﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺑﯿﻤـﺎری ﺳـﻞ از ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر دور وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮری ﻧﯿﺰ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری از
ﻗﺪﯾﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺮﯾﻦ
ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺷﺪت ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺖ .
در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺑﺮﮐﻮﻟﻮز ) (Tuberculosisو ﺑﻪ اﺧﺘﺼـﺎر »ﺗـﯽ ﺑـﯽ« )(TB
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ درﮔﯿـﺮ
ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺑﺪن را دارد وﻟﯽ رﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﺎل  1982ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﺳﺎل  2000ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺤﺚ
آن ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ ده ﺳـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮل
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  1993اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋـــــﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮوز  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻞ و درﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﻮم از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑـﯿﺶ از
 50درﺻﺪ ﻣﻮارد درﻣﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده  ،ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﺑﺮوز ﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دور ﻧﻤﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری را در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤـﺎری اﯾـﺪز و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن
ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو  ،ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻧﻈـﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ  ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﺳـﺖ  .اﻣـﺮوزه در دﻧﯿـﺎ ﻫـﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب اﯾﻦ ﺑﯿﻤــــــــــﺎری آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﯿﻠﻪ ای ﺷﮑﻞ )ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺪاد( و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه  0/000003ﻣﺘﺮ وارد ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿﮑـﺮوب ﻣﯿﻠـﻪ ای ﺷـﮑﻞ
»ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼـﮏ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  ،ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ در ﻫـﻮا
ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.

ﺳﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات رﯾﺰ وارد ﻫﻮا ﺷﺪه و ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .اﯾﻦ ذرات در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺮﻓﻪ ،ﻋﻄﺴـﻪ  ،ﺻـﺤﺒﺖ ،
ﺧﻨﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻤﺎ  ،اﯾﺠﺎد و در ﻫﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ  3000ذره
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وارد ﻫﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و  5دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ذره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻋﻄﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ذرات ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،
در ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در ﺧﻠﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﭘﺲ از  8ﺗـﺎ 10
روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﺧﺎک ﺳﺮد و ﺳﺎﯾﻪ دار ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪه و
٢

در ﺧﻠﻂ در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ  ،ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ دارد .ﻟـﺬا ﻫـﻮای اﻃـﺎق
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟـﺐ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﻮای آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ذرات ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ را
وارد رﯾﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﻮد را در ﻋﺮض  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺪن دﻓﺎع ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﮔﺴـﺘﺮش و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ را ﺑـﻪ ﻣﯿﮑـﺮوب
ﺳﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ  ،ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ورود ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ
.
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ واﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺷﻤﺎ
 ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺗﻤـﺎس دارد .ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ راه ﺑـﺮای
ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺘﻘﺎل ،دوری ﺷﻤﺎ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺷﺮوع درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮوع درﻣﺎن داروﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
واﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻌﺪ از دوﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻮدن آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺼﺮف دارو اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤـﺎس ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺴـﻠﻮل واﮔﯿـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﻞ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻢ اﻃـﺎﻗﯽ  ،دوﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران رخ ﻣـﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺳﻞ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼء ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ
ﺳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮازدﺣﺎم  ،ﮐﻮﭼـﮏ  ،ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ  ،ﮐـﻢ ﻧـﻮر  ،ﺑـﺪون ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﺮﻃـﻮب
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب در ﻋﺮض  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻟﺬا در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ اﺳﺖ
 .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﺒـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺎرﯾـﮏ اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
ﺧﯿﺮ .ورود ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﻞ ﻧﯿﺴـﺖ  ،ﭼـﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ
ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب دﻓﺎع ﮐﺮده و اﻃﺮاف آن را ﯾﮏ دﯾﻮاره ﻣﺤﮑﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪه
٣

و آن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺧﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﺮد ﺣﺘـﯽ ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ورود ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد و اﯾﻦ دﻓﺎع ﺑﺪن در رﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮدم ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿﮑـﺮوب آﻟـﻮده ﺷـﺪه اﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺧـﻮد از اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ در  %10ﻣﻮارد اﯾﻦ دﯾﻮاره دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺷـﺪه و ﻣﯿﮑـﺮوب ﻫـﺎی
ﺧﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﻞ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ  .در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮد »ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺴﻠﻮل« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﭘﺲ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ )ﻋﻔﻮﻧـﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ( ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮدﻫﻮ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮووب ﺳﻞ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ رﯾﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﻞ )ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺑﺮﮐﻮﻟﯿﻦ( ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ.
ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﮔﺮوﻫﯽ ازاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری ﺳـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
.اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﯾـﮏ ﮔـﺮوه اﻓـﺮادی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮادی
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﭼـــﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری
دارﻧﺪ.
ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ :
 ﻓﺮد در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی واﮔﯿﺮ  -ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ-

اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

-

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮزﻧـﺪان ﻫـﺎ و
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎ و …(

 اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ دارﻧـﺪ )ﻧﻈﯿـﺮ ﮐـﺎرﮔﺮانﻣﻬﺎﺟﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن(
٤

 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ دارﻧﺪﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ :
 اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ) HIVاﯾﺪز(.-

اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺳﻞ دارﻧﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ : دﯾﺎﺑﺖ )ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ( ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﻠﯿﮑﻮز درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﮐﻮرﺗﻦ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء )ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ( ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن و ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی-

ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮی

 ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن وزن ﺑﺪن ) %10ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﺪه آل( ﻋﻔﻮﻧﺖ )HIVاﯾﺪز( ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺗﺰرﯾﻘـﯽ  ،ﻋﻔﻮﻧـﺖ در دو ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ
 اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ )ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ(  2ﺗـﺎ  4ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدی ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳـــﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻞ ﮐﺪام ﻋﻀﻮ ﺑﺪن را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﻮاع آن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در ﺑـﺪن ﻣﺒـﺘﻼ
ﻣﯽ ﺷﻮد رﯾﻪ ﻫﺎ )ﺷﺶ ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  .ﻟـﺬا ﺳـﻞ رﯾـﻮی ﺷـﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧـﻮع ﺳـﻞ اﺳـﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻞ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺟﺰ رﯾﻪ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑـﻪ آن ﺳـﻞ ﺧـﺎرج رﯾـﻮی
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻫﻤﺎن ﻋﻀﻮ درﮔﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﻞ ﻏـﺪد ﻟﻨﻔـﺎوی ﯾـﺎ
ﺳﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ ﺳﻞ ادراری ﯾﺎ ﺳﻞ ﻣﻐﺰ )ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﺳﻠﯽ( و ﻏﯿﺮه و
اﻧﻮاع ﺳﻞ رﯾﻮی ﮐﺪام اﺳﺖ ؟
٥

…

در ﺳﻞ رﯾﻮی اﻏﻠﺐ ﺧﻠﻂ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﮔـﺮ در آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ ﺧﻠـﻂ ﺑﯿﻤـﺎر
ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ و اﮔـﺮ ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻧﺸﻮد ﺑﻪ آن ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﻠﻂ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﻞ ﻣﺴﺮی ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ  .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوب را در ﻫﻮا ﭘﺨـﺶ ﮐـﺮده
و ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﻠـﻂ ﻣﻨﻔـﯽ و اﻧـﻮاع
ﺳﻞ ﺧﺎرج رﯾﻮی ﻣﺴﺮی ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗـﺎ  2ﻫﻔﺘـﻪ از ﺷـﺮوع درﻣـﺎن
داروﯾﯽ ﺿﺪ ﺳﻞ ﺑﺮای اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ دارد .ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ اﻧﻮاع ﺳﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری
ﺷﯿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی دارد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻞ را ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
داﺷﺖ  .ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ  ،آﺑﺴﻪ رﯾﻮی  ،ﺳـﺮﻃﺎن و ﻋﻔﻮﻧـﺖ
ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،رﯾﻮی ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫـﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺪن و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤـﺎران ﺣﺘـﯽ آﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارﻧﺪ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ و آﻫﺴﺘﻪ ای داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﺧﺎرج رﯾﻮی ﻧﯿﺰ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪدر ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﮐـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ
ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮواﺿﺢ دارﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ،رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ رﯾـﻪ ،
واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺴﺖ ﺳﻞ و ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﭘﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری ﺑـﺮد .ﺗﻌـﺪادی از
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ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه اﺣﺴـﺎس ﺧﺴـﺘﮕﯽ  ،ﺑـﯽ
اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ  ،ﮐﺎﻫﺶ وزن  ،ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼـﻮص در ﻧﯿﻤـﻪ ﻓﻮﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﺪن ،
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﺗﺐ ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻏﻠـﺐ در زﻣـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﻞ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ دار ﺣـﺎد ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻟـﺮز و
ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳـﺎده ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑـﻮده و ﺧﻮدﺑﺨـﻮد
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﻋﻼﺋـﻢ ﺣـﺎد ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻃـﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺐ ﺑـﺪون ﻋﻠـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ  ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ
ﻧﻈﯿﺮ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺿـﺎﯾﻌﺎت ،
ﮐﺸﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﯾﻪ  ،ﭘﺮده رﯾﻪ و ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ و ﺻﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﮐﺸـﺖ ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان و ﺣﺘـﯽ ﺟﺮاﺣـﯽ ﺷـﮑﻢ ﺑـﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻻزم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻞ رﯾﻮی و ﭘﺮده رﯾﻪ
ﺳﻞ رﯾﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﺑـﻪ
ﻃﻮر آﻫﺴﺘﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻠﻂ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﯾﺎ ﭼﺮﮐـﯽ ﻣـﯽ
ﮔﺮدد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد رﮔﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﺧﻠﻂ وﺟـﻮد دارد .ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ﯾـﮏ درد
ﻣﺒﻬﻢ و ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﮕـﯽ ﻧﻔـﺲ ﺷـﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً
وﺟﻮد آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ رﯾﻪ ﻫﺎ  ،ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺮاوان در ﻓﻀﺎی ﭘﺮده ﻫﺎی رﯾﻪ و ﯾﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮد را ﺷـﺒﯿﻪ
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﻠﻂ دار ،ﺗﺐ  ،ﻟﺮز
 ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻖ  ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﺣﺎد ﯾﺎ ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آب در رﯾﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳـﯿﻨﻪ ﺑـﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﺳـﻞ ﭘـﺮده
رﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ،ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ دارﻧﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻞ ﺧﺎرج رﯾﻮی
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 -1ﺳﻞ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی :
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﺪن را درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺳﻞ ﻋـﺪد ﻟﻨﻔـﺎوی
ﮔﺮدن و ﻓﻮق ﺗﺮﻗﻮه ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی و ﯾﺎ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺧـﺮوج
ﭼﺮک از ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻮده در ﮔﺮدن ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﻣﺘﻮﺟـﻪ
آن ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟــﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺨـﻮدی از اﯾـﻦ ﻏـﺪد ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﯾﻊ ﭼﺮﮐﯽ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﺳﻮزن ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺟﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﭼﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
 -2ﺳﻞ ادراری ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ :
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه ادراری ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﻨﻔﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﺷﺎﯾﻊ  ،وﺟﻮد ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺧﻮن در ادرار ،ﺗـﺐ ﻫـﺎی ﻋـﻮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺪون ﻣﻨﺸـﺄ
ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪی در ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ دال ﺑﺮ ﻋﻼﺋـﻢ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﻟﮕﻨﭽـﻪ ﻫـﺎی  ،ﻟﮕـﻦ ،
ﻣﯿﺰراه ﯾﺎ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی از درﮔﯿﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻞ
ادراری ﺗﻨﺎﺳــﻠﯽ را در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ  .ﻣــﺮدان ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑﯿﻤــﺎری را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﯾــﮏ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﺠﺮای ﺑﺮﻧﺪه اﺳـﭙﺮم در ﻟﻤـﺲ ،ﻣﺠـﺮای ﺗﺮﺷـﺤﯽ در ﮐﯿﺴـﻪ
ﺑﯿﻀﻪ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﯽ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ آن ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﻧﺎزاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ادرار ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﯾـﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽ
آﯾﺪ.
 -3ﺳﻞ اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺎﺻﻞ :
درﮔﯿﺮی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺨﻮان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد .
ﺗﺐ و درد ﻣﻮﺿﻌﯽ در درﮔﯿﺮی اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻗﻔﺴـﻪ ﺳـﯿﻨﻪ
و ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ ﮐﻪ وزن زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﮔﯿـﺮ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ .در ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد .ﻧﯿﻤـﯽ از اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺑﻘﻪ درﮔﯿﺮی رﯾﻮی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﻞ اﮐﺜﺮاً در ﺳـﻨﯿﻦ ﮐﻬﻮﻟـﺖ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -4ﺳﻞ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب :
رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﺳﺮدرد و ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮاً ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ اﮐﺜﺮاً در ﻧـﻮزادان و ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﻢ ﺳـﻦ و ﺳـﺎل ﺑـﻪ
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ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه  ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه
ﺳﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ.
 -5ﺳﻞ ﺻﻔﺎق )روده ﺑﻨﺪ(:
ﺳﻞ ﺷﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﺻﻔﺎق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ آب در ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺷـﮑﻢ و ﺗـﺐ ﻧﺸـﺎن داده و
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻟﻤﺲ ﺷﮑﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺮی ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺎوی ﺗﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
-6ﺳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ )ارزﻧﯽ(:
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ )ﺳﻞ ارزﻧﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻫـﺮ ﺳـﻨﯽ رخ دﻫـﺪ  .ﺑﯿﻤـﺎری ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺐ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺳﯿﺎﻫﯽ اﻧﺘﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻟﺒﻬﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤـﻮده و ﯾـﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ رﯾﻮی در ﻗﺪم اول در اﻓﺮاد ﻣﺸـﮑﻮک )ﺑـﯿﺶ از ﺳـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﺮﻓﻪ
داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ( ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻠـﻂ در زﯾـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ آﻧﮕﺎه ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻋﮑـﺲ
ﺑﺮداری )رادﯾﻮﮔــﺮاﻓﯽ( از رﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤـﺎری ﺳـﻞ در ﺑﯿﻤـﺎر
ﺑﺒﺮد.
اﻧﻮاع ﺳﻞ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ادرار ،آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در رﯾﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﮑﻢ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑﺮداری از ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی و دﯾﮕﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺰاق ﺧﻠﻂ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮادی ﮐﻪ از رﯾـﻪ ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از
ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم را در ﺧﺼـﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  .اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻮک ﺑـﻪ ﺳـﻞ
رﯾﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ در ﺳـﻪ روز ﻣﺘﻔـﺎوت ﺟﻤـﻊ آوری
ﮔﺮدد.
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨﯽ  ،ﮔﻠﻮ و ﯾﺎ ﺑﺰاق ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿـﺰ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺧـﻮب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﯾـﺮ اﻧﺠـﺎم
دﻫﯿﺪ :
 -1ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺷﺴﺘﺸﻮی دﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﺷﺪه
 -2رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺜﻼً ﺣﯿﺎط و ﺑﺪور از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ
 -3ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ
 -4ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ  ،ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﻌﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺧﻠﻂ از ﻋﻤـﻖ رﯾـﻪ
ﻫﺎ
 -5ﺧـﺮوج ﺧﻠـﻂ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﯾـﮏ ﻗﺎﺷــﻖ ﻣﺮﺑـﺎﺧﻮری در داﺧـﻞ ﻇـﺮف ﺗﺤـﻮﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳــﻂ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 -6ﻣﺎﻧﺪن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻠﻂ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺨﺎر آب و ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎی ﺧﻠـﻂ
آور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻠﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗـﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
در ﺑﺨﺎر ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم داده  ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ دم ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،ﺳـﭙﺲ
ﺧﻠﻂ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن از ﻋﻤﻖ رﯾﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ  15دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻻزم اﺳـﺖ
 .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر آﺑﮑﯽ و ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺰاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾـﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺬﮐﺮ ﻻزم را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﻤﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷـﻤﺎ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻤـﻊ آوری ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ روی ﺑﺪﻧـﻪ آن
اﻟﺼﺎق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﻇﺮف را در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺗﻤﯿـﺰ ﻗـﺮار داده و آن را ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﺑـﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ادرار ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ادرار را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﺸـﻮ دﻫﯿـﺪ  .ﻧﻤﻮﻧـﻪ وﺳـﻂ ،
اوﻟﯿﻦ ادرار ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺣـﺪاﻗﻞ  3ﻧﻤﻮﻧـﻪ ادرار
ﺻــﺒﺤﮕﺎﻫﯽ در ﺳــﻪ روز ﻣﺘﻔــﺎوت در ﻇــﺮوف اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪ ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﻧﯿﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ ﮐـﻪ آﻧﺘـﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در ادرار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر
ﻗﺒﻞ از دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  40ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ؟
ﺑﻠﯽ  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  %100ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .اﮐﺜﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮی ﺷـﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻨﺰل داروﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ ﺗـﺎ ﺑﻬﺒـﻮدی ﯾـﺎﺑﯿﻢ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ ؟
 -1ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2از ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﯾﮏ از داروﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -3ﻧﻈﻢ در ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎ را رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن روﺷـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺼـﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ )ﻣـﺜﻼً اﮔـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ داروﻫـﺎ را ﻫـﺮ روز
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ آن را ﺣﺘﻤﺎً رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
 -4ﻃﻮل دوره درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه اﺳﺖ  ،ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎ
را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اداﻣﻪ داروﻫـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ  ،ﺑﻄـﻮر
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﺻﻮل درﻣﺎن ﺳﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﯿﻨﺪ  ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﯿﮑـﺮوب ﻫـﺎی
ﺳﻞ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و در ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ رﯾﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی زﻧـﺪه
ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻄـﻮری
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮ از ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻗﻮی در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده و ﻓـﺮد را ﻣﺠـﺪداً دﭼـﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ داروﻫـﺎ ﺷـﺪه و
داروﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد او دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒـﻮدن داروی دﯾﮕـﺮ ﺿـﺪ ﺳـﻞ،
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ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق و ﻋﺪم ﺳـﻬﻞ اﻧﮕـﺎری در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻠﻮل رﯾﻮی ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎران ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد  ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،در رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت درﻣﺎﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد  ،ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺪ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ  ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ  ،زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ را در روز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در آن ﺳـﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺧـﻮد ﺑﻄـﻮر روزاﻧـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮده و داروی
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻧـﺎﻇﺮ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه و داروﻫﺎی ﻫﻤﺎن روز را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ داده ﺗـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ او ﺑﻠـﻊ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش »درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ« و ﯾـﺎ ﺑـﻪ اﺧﺘﺼـﺎر داﺗـﺲ
) (DOTSﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ داروﻫﺎی ﺿـﺪ ﺳـﻞ ﻣﺼـﺮف ﻧﮑـﺮده اﯾـﺪ  ،ﺑـﻪ
ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه  ،از  4ﻧﻮع داروی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼـﻮص درﻣـﺎن ﺳـﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻗﺮص و ﮐﭙﺴﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  .اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﻓـﺮد دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ  .ﻟـﺬا ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮی ﺷـﺪن در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  6ﻣـﺎه داروﻫـﺎی ﺿـﺪ ﺳـﻞ
ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺣـﺪاﻗﻞ  8ﻣـﺎه  ،از  5ﻧـﻮع داروی ﻣﺨﺼـﻮص
درﻣﺎن ﺳﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داروﻫﺎ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﻧـﻪ ﺗـﺎ ده ﻗـﺮص و
ﮐﭙﺴﻮل در روز ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﻈﺮ آﯾﺪ  ،وﻟﯽ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺷﻤﺎ ﻻزم ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن
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ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دارو را روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﻬﺒـﻮدی ﮐﺎﻣـﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟
ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ داروی ﺿﺪ ﺳﻞ »اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺮص ﺳـﻔﯿﺪ رﻧـﮓ در
دواﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد..
ﻗﺮص ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻗﺮص ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ دارو ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮص ﺑـﺰرگ ﺣـﺮوف
ﻻﻧﯿﻦ  d.Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮص ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺮاد
 60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻗﺮص ﺑﺰرگ ) 300ﻣﯿﻠـﯽ ﮔﺮﻣـﯽ( ﺑﻄـﻮر روزاﻧـﻪ
اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻗﺮص را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﻏـﺪا
ﺑﺎ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﻗﺮص و ﯾﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه )آﻧﺘﯽ اﺳـﯿﺪ( ﮐـﻪ
ﺣﺎوی آﻟﻤﯿـــﻨﯿﻮم ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎی ﺿـﺪ ﺳـﻞ ﺑﺨﺼـﻮص
اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮ داروی ﺿﺪ ﺳﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
داروی ﻗﻮی دﯾﮕﺮ ﺿﺪ ﺳﻞ »رﯾﻔﺎﻣﭙﯿﻦ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﭙﺴﻮل ﺗﻤﺎم ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ دو
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ و ﻗﻄﺮه در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
ﮐﭙﺴﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ و ﮐﭙﺴﻮل دو رﻧـﮓ ﯾﮑﺼـﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﯿﻠـﯽ ﮔﺮﻣـﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دارو در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾـﻦ ﮐﭙﺴـﻮل
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﻣـﯽ
ﺷﻮد دو ﮐﭙﺴﻮل ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ) 300ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ( ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﮐﭙﺴـﻮل را ﺑﺎﯾـﺪ
ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏـﺬا ﺑـﺎ آب ﻣﺼـﺮف
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﺷﺪن ادرار ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ و ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺑـﺪن و ﯾـﺎ ﻟﻨـﺰ
ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١٣

داروی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺳﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷـﻮد »اﺗـﺎﻣﺒﻮﺗﻮل« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻗﺮص ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪب و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ) 400ﻣﯿﻠـﯽ ﮔﺮﻣـﯽ( در اﯾـﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ دارو ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ ﻗـﺮص ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
 3ﯾﺎ  4ﻗﺮص ) 400ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ( ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻗﺮص را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا
ﺑﺎ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.
داروی ﺿﺪ ﺳﻞ دﯾﮕﺮ »ﭘﯿﺮازﯾﻨﺎﻣﯿﺪ« ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗـﺮص ﺳـﻔﯿﺪ رﻧـﮓ ) 500ﻣﯿﻠـﯽ
ﮔﺮﻣﯽ( در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻗﺮص از ﻧﻈﺮ اﻧـﺪازه و ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺒﯿﻪ ﻗـﺮص ﺑـﺰرگ
)ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ( اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﯾـﻦ
دو دارو ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دو دارو دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻇﺎﻫﺮی اﯾـﻦ
دو دارو ﺑﺮ روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻﺗﯿﻦ  d.Pﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮص اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﻗﺮص ﭘﯿﺮازﯾﻨﺎﻣﯿﺪ ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺣﺮوﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

اﯾﻦ دارو ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻗﺮص ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
 3ﯾﺎ  4ﻗﺮص ) 500ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ( ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﺳـﺖ  .اﯾـﻦ ﻗـﺮص را ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤـﺮاه دﯾﮕـﺮ
داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺑﺎ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.
داروی دﯾﮕﺮ ﺿﺪ ﺳﻞ »اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﭙﻮل )وﯾـﺎل( ﺗﺰرﯾﻘـﯽ ﯾـﮏ
ﮔﺮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  .اﯾﻦ دارو در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﭘﻨﺠﻢ در درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه دارو ﻣﺼـﺮف ﮐـﺮده اﻧـﺪ  .اﯾـﻦ
دارو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

١٤

اﯾﻦ دارو در ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯾـﮏ
آﻣﭙﻮل ﯾﮏ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑـﺮای ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  2ﻣـﺎه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﺎﻻی 60
ﺳﺎﻟﮕﯽ  ،دو ﺳﻮم آﻣﭙﻮل ) 750ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم( روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺮص وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب  6داروی ﺿﺪ ﺳﻞ ﻧﯿﺴﺖ  ،وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣـﻮارد ﻣﺼـﺮف آن را ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻗﺮص اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ را در ﻃﯽ درﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز درﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت  2ﻣـﺎه ،
ﭼﻬﺎر داروی اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ  ،رﯾﻔﺎﻣﭙﯿﻦ  ،اﺗﺎﻣﺒﻮﺗﻮل و ﭘﯿﺮازﯾﻨﺎﻣﯿﺪ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر روزاﻧـﻪ ﻣﺼـﺮف
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ از داروﻫﺎی اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ و رﯾﻔﺎﻣﭙﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ  .اﯾـﻦ
دوره درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻣﺎه داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ ﯾـﺎد
ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز درﻣﺎن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣـﺪت  2ﻣـﺎه  ،از  5داروی
اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ  ،رﯾﻔﺎﻣﭙﯿﻦ  ،اﺗﺎﻣﺒﻮﺗﻮل  ،ﭘﯿﺮازﯾﻨﺎﻣﯿﺪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧـﻪ ﻣﺼـﺮف
ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ﮐﻤﺘـﺮی
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول درﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺗﺐ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪه و
اﺷﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﺬا ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐـﻢ
و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺧﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﮐــــــﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳـﯿﺮ ﺑﻬﺒـﻮدی ﺑﯿﻤـﺎر ﻣﺴـﻠﻮل رﯾـﻮی در ﺣـﯿﻦ درﻣـﺎن  ،ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ راه
آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﺎه دوم  ،ﻣـﺎه
ﭘﻨﺠﻢ و ﭘﺎﯾﺎن دوره درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد در آزﻣﺎﯾﺶ
ﺧﻠﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه دوم درﻣﺎن ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ دﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد  ،ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد ؟
 -1دﺳﺘﻮرات داروﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و
ﻣﺪاوم اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه اﺳﺖ  ،در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت داروﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -3ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪد داروﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺼﺮف آﻧﻬـﺎ ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ
داروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻫﻢ در ﺻـﺒﺤﮕﺎه ﻗﺒـﻞ ﺑﺮﺧﻮاﺳـﺘﻦ از رﺧﺘﺨـﻮاب )ﯾـﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ( و ﯾﺎ در ﺷﺐ ﻗﺒـﻞ از ﺧﻮاﺑﯿـﺪن )دو ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺎم( ﺑـﻪ
ﻫﻤﺮاه آب ﻓﺮاوان ﺑﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻞ ﺷـﻤﺎ  ،و ﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4ﭼﻮن ﻧﻈﻢ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ  ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﯾـﺎ اﻋﻀـﺎء
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﺑﻠﻊ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻤﺎ ﻧﻈـﺎرت ﮐﺎﻣـﻞ و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺟﺪول ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دارو را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ .ﺑـﺎ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ،ﻧﺎﻇﺮ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ
دوره درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗـــــــﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

 -5در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داروﻫﺎ را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ  ،ﻗـﺮص و ﮐﭙﺴـﻮل ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﻫـﺮ روز را در
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ روز ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎز و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -6در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺮف ﻫـﻢ زﻣـﺎن داروﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﮏ ﺳـﻞ ﺧـﻮد و ﯾـﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -7در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻬﻮع ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داروﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -8از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه )آﻧﺘﯽ اﺳـﯿﺪ( ﻧﻈﯿـﺮ ﺷـﺮﺑﺖ و ﯾـﺎ ﻗـﺮص ﺣـﺎوی
آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﭼﻮن اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ
اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
١٦

 -9آﻣﭙﻮل  ،ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾـﺎ ﮐﺎﺷـﻨﯽ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ  ،در زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف
داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻞ اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی
ﺿﺪ ﺳﻞ از روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻧﺪوم و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ رﺣﻤﯽ )آی ﯾـﻮ
دی(  I I U Dاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻧـﺎوارد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﺧـﻮد و

درﻣﺎن آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم را از ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻞ ﺧﻮد و
ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪن و ﺗﺴـﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒـﻮدی در ﺣـﯿﻦ درﻣـﺎن از ﻣـﻮاد

ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز درﻣﺎن ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ؟
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺳـﻞ ﺧـﻮد و ﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
 -1داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ )ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ -ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ – ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﮐﺒﺪی – اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر -ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎی ﺧـﻮﻧﯽ – ﺻـﺮع ﯾـﺎ ﺗﺸـﻨﺞ – ﻧﻘـﺮس

–

ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ وﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ – ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺳﻞ – ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز – ﺳﺮﻃﺎن – ﭘﯿﻮﻧـﺪ
اﻋﻀﺎء – ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و…(
 -2ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از داروﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺼﺮف ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ) .داروﻫـﺎی ﺿـﺪ
ﺳﻞ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎری از داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(
 -3ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻋﻮارض داروﻫﺎی ﺳﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎ را ﻓـﻮراً ﻗﻄـﻊ ﮐـﺮده و ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﺑـﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻞ ﺣﻮد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ::

 -1اﯾﺠﺎد زردی در ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻢ ﻫﺎ )ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ(
 -2اﺷﮑﺎل در دﯾﺪن )ﻗﺮص اﺗﺎﻣﺒﻮﺗﻮل را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ(
 -3وزوز ﮔﻮش و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ )آﻣﭙﻮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ(
 -4اﺳﺘﻔﺮاغ  ،ﮔﯿﺠﯽ و درد ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ )ﺗﻤﺎم داروﻫﺎ راﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ(
١٧

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ،ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ را اداﻣﻪ داده و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑـﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻞ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ :
 -1ﺧﺎرش ﺑﺪن
 -2اﯾﺤﺎد ﻟﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ
 -3درد ﻣﻔﺎﺻﻞ
 -4اﺣﺴﺎس ﮔﺰﮔﺰ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﭘﺎﻫﺎ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ
 -5ﺗﻬﻮع ﺳﺎده
 -6درد ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﺪه
 -7ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ادرار و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼـﺮف ﮐﭙﺴـﻮل ﺿـﺪ ﺳـﻞ رﯾﻔـﺎﻣﭙﯿﻦ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارد.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮﻓﻪ ،ﻋﻄﺴﻪ  ،ﺧﻨﺪه و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ
ﻏﯿﺮ رﯾﻮی )ﺧﺎرج رﯾﻮی( ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،از ﻧﻈـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ و ﻣﺴـﺮی ﺑـﻮدن ﺑـﺮای
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠـــــﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ رﯾﻮی از ﻧﻮع واﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﺪرت ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﭘﺲ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺿﺪ ﺳﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود  ،ﻟـﺬا ﻧﮑـﺎت زﯾـﺮ
در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن  ،ﺗﻨﻬـﺎ در اواﯾـﻞ ﺷـﺮوع درﻣـﺎن
ﺳﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :
 -1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ واﮔﯿﺮدارﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺴـﺘﯿﺪ .ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ  ،ﺧﻨﺪه ،ﻋﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ از ﻣﺎﺳـﮏ
ﺑﯿﻨﯽ – دﻫﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻏﯿﺮﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
١٨

 -3ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ و ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﺟﻠـﻮی دﻫـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎ دﺳـﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏـﺬی ﭘـﺎﮐﯿﺰه
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
 -4ﺧﻠﻂ ﺧﻮد را ﭘﺲ ازﺧﺎرج ﮐﺮدن از دﻫﺎن در ﭘﺎﮐﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ رﯾﺨﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ آن را
ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻠﻂ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و زﻣﯿﻦ  ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ و ﭼـﻪ در ﺑﯿـﺮون
ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -5ﻫﻮای اﺗﺎق آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﯿـﺰ ﺧﻄـﺮ ﺳـﺮاﯾﺖ دارد.
ﻟﺬا ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 -6اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ و آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻫﻮا از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق و از داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺑـﺎز ﺑﯿـﺮون ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد
اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن آﻗﺘﺎب ﮔﯿﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -8اﻟﺒﺴﻪ  ،ﻇﺮوف ﻏﺬا  ،در و دﯾﻮار اﺗﺎق  ،ﻧﻘﺸـﯽ در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﯿﮑـﺮوب ﺳـﻞ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻟـﺬا
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزی آن ﻧﺒﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل ﻧﻈﺎﻓـﺖ و ﺷﺴﺘﺸـﻮ
ﮐﺮد  .وﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﺗﮑﺎﻧـﺪن اﻟﺴـﻪ و ﻣﻠﺤﻔـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر ﻗﺒـﻞ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 -9در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻠﻂ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح اﺷﯿﺎء و ﯾﺎ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺎده
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎوﻟﻦ و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳـﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪه اﻟﺒﺴـﻪ )ﻧﻈﯿـﺮ واﯾـﺘﮑﺲ( ﺑـﺮ روی آن
رﯾﺨﺘﻪ و آن را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﺮدی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

-11

ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻞ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻟﺬا ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد از ﻧﺰدﯾـﮏ

ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ورود اﻃﻔﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺧﻮد ﺟﺪاً ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت اﺳـﺖ  ،ﺣﺘﻤـﺎً او را

ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ زﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ  ،او را ﺑـﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑـﺘﻼء ﺑـﻪ ﺳـﻞ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

١٩

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن درﻣﺎن ﺳﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد؟
ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻞ اﻋﻢ از ﺗﺸﺨﯿﺺ  ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻠﻂ  ،رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ  ،وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ
 ،دارو  ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ازﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ
ﻃﻮر راﯾﮕﺎن اراﺋـــــﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﯿﻤﺎر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻃﻮر درﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی و ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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