ما هو فحص األشخاص الذين لهم
احتكاك بالمريض؟
يتم فحص األشخاص الذين لهم احتكاك بمريض السل الرئوي المعدي
لمعرفة إذا ما قد أصيبوا بالعدوى من المرضى الذين يعانون من السل أو
إذا ما كانوا مرضى .ويشتمل الفحص على اختبار السل بفحص الجلد و/أو
إجراء فحص باألشعة السينية على الصدر.

للحصول على المزيد من المعلومات ،يتعين زيارة طبيبك الخاص أو
االتصال بـ (مراقبة الصحة العامة) أو
)الجمعية الفلمنكية لرعاية الصحة التنفسية والسل(
مراقبة الصحة العامة

ويجب أيضًا أن يتم فحص األشخاص الذين لهم احتكاك مستمر بالشخص

\ أنتيويربن:

03 224 62 04

المصاب وذلك الكتشاف مصدر العدوى.

\ ليمبورج:

011 74 22 40

\ أوست  -فالنديرن016 66 63 50 :
\ ويست  -فالنديرن050 24 79 00 :
www.zorg-en-gezondheid.be

الجمعية الفلمنكية لرعاية الصحة التنفسية والسل
\ أنتيويربن:

03 287 80 10 - 014 41 13 62

\ ليمبورج:

011 22 10 33

\ أوست  -فالنديرن016 33 25 25 :
\ فالمز -برابانت:

09 225 22 58

\ ويست  -فالنديرن059 70 26 85 :
www.vrgt.be

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

\ فالمز -برابانت:

09 276 13 80

اختبار السل بفحص الجلد
Agentschap
Zorg & Gezondheid

اختبار السل بفحص الجلد هو عبارة عن (اختبار
مانتوكس أو اختبار انتراديرمال) يتم إجراؤه لمعرفة إذا
ما كان شخص ما مصا ًبا بالبكتريا الدرنية (بكتريا كوش)
التي تسبب السل أم ال .وعادة ما يأخذ المرض شكل السل
الرئوي كما يؤثر المرض أحيا ًنا على الكلى والعظام
والمخ والغدد واألعضاء األخرى.

النتيجة سلبية
إذا فشلت نتيجة االختبار في إظهار رد فعل واضح على ذراعك ،فهذا يعني

ويستحسن في الحاالت األكيدة أخذ الدواء لمدة ستة إلى تسعة أشهر مما يقلل
خطر تطور السل الح ًقا بنسبة .٪80

وفي بعض األحيان يجب إجراء اختبار تحكم بعد مرور شهرين.

بمجرد أن ُتظ ٍهر األشعة السينية على الصدر آثار السل ستطالب ببدء العالج.

عامة أنك غير مصاب بالبكتريا الدرنية.

ويجب عند ذلك أخذ ثالثة منتجات دوائية أو أكثر بانتظام لمدة ال تقل عن ستة
أشهر.

كيف يتم إجراء اختبار السل بفحص
الجلد؟

النتيجة غير مؤكدة
قد يكون رد الفعل عبارة عن منطقة صغيرة مرتفعة ذات لون شاحب.

يتم حقن كمية صغيرة من السائل (السلين) في جلد ساعدك .ويتم اختبار

وفي حالة وجود شك في االختبار ،فيجب إجراؤه مرة أخرى (عادة بعد مرور

النتيجة بعد ثالثة إلى خمسة أيام من االختبار.

شهرين(.

اختبار السل بفحص الجلد اإليجابي

أشعة الصدر السينية العادية

أشعة الصدر السينية غير عادية

وهذا االختبار ليس خطيرً ا ويمكن إجراؤه لألطفال أو المرأة الحامل.

النتيجة إيجابية
إذا تشكل رد الفعل في شكل منطقة مرتفعة متصلبة بجلد الساعد ،فذلك يعني
أنك مصاب بعدوى من شخص مصاب بالسل.
وإذا كانت النتيجة إيجابية سيطلب منك إجراء أشعة سينية لمعرفة إذا ما كان
ظهر األشعة السينية شي ًئا غير عادي ،عند ذلك
السل قد تطور أم ال .وإذا لم ُت ِِ
ٍ
تكون مصابًا بعدوى المرض ولكنك لست مريضًا أو معديًا لآلخري.

مصاب ولكن غير مريض

العالج الوقائي
تعاطي منتج دوائي لمدة ال
تقل عن ستة أشهر

مصاب ومريض

العالج
تعاطي ثالثة منتجات دوائية
أو أكثر لمدة ال تقل عن ستة أشهر

