ماذا يعني التحقق من االحتكاك
والتالمس؟
يتم فحص األشخاص القريبين من شخص مصاب بالسل الرئوي للتحقق من
مدى إصابتهم من اللذين يعانون من السل أو لمعرفة ماذا إذا كانوا أنفسهم
/مرضى .وتشمل عملية التحقق هذه إجراء االختبار الجلدي بالتوبركولين و
أو أشعة الصدر.

إذا كنت بحاجة الى المزيد من المعلومات فعليك االتصال بطبيبك أو
بمراقبة الصحة العامة أو الجمعية الفلمنكية للرعاية الصحية للجهاز
) (VRGTالتنفسي والسل ّ.
مراقبة الصحة العامة

ينبغي فحص األشخاص الذين هم على تماس متكرر بشخص مصاب

\ أنتورب:

03 224 62 04

الكتشاف مصدر اإلصابة.

\ ليمبورغ:

011 74 22 40

\ برابانت الفلمنكية016 66 63 50 :
\ غرب فالندرن:

050 24 79 00

www.zorg-en-gezondheid.be

الجمعية الفلمنكية للرعاية الصحية للجهاز التنفسي والسل ّ
\ أنتورب:

03 287 80 10 - 014 41 13 62

\ ليمبورغ:

011 22 10 33

\ برابانت الفلمنكية016 33 25 25 :
\ شرق فالندرن:

09 225 22 58

\ غرب فالندرن:

059 70 26 85

www.vrgt.be

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

\ شرق فالندرن:

09 276 13 80

االختبارالجلدي بالتوبركولين
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

Agentschap
Zorg & Gezondheid

يتم إجراء االختبار الجلدي بالتوبركولين( اختبار مانتو أو
اختبار دولي) إلظهار إذا ما كان الشخص مصابا ً بعصية
السل.
التدرن الرئوي (عصية كوتش) التي تسبب مرض ّ
وبشكل عام فان المرض الذي يأخذ شكل السل ّ الرئوي
يؤثر بعض األحيان على الكليتين  ،العظام ،الدماغ ،الغدد
واألعضاء األخرى.

النتيجة سلبية
يُنصح في بعض الحاالت تناول الدواء لمدة  9-6أشهر ،إذ أن هذا يقلل من

إذا أخفقت نتيجة االختبار في إظهار رد فعل واضح على ذراعك فان هذا
ʽ
عموما ً يعني انك لست مصابا ً بعصية مرض السّل.

خطر اإلصابة بالسل فيما بعد بنسبة .٪80

يتوجب بعض األحيان مراقبة االختبار بعد شهرين.

إذا أظهرت أشعة اكس آفات السل  ،فعليك الشروع في العالج .يجب تناول
ثالثة أو أكثر من المنتجات الطبية بانتظام لمدة ستة أشهر على األقل.

النتيجة غير مؤكدة
كيف يتم إجراء االختبار الجلدي
بالتوبركولين؟

قد يكون رد الفعل عبارة عن انتفاخ صغير بلون شاحب.

يتم زرع كمية صغير من سائل (التوبركولين) في بشرة ذراع الشخص  .يتم

عندما يكون هناك أدنى شك حول االختبار يتوجب القيام به من جديد (بشكل

التحقق من النتائج بعد  3الى  5أيام من تاريخ االختبار.

عام بعد شهرين(.

إختبار جلدي بالتوبركولين إيجابي

أشعة الصدر طبيعية

أشعة الصدر غير طبيعية

ان االختبار الجلدي بالتوببركولين غير خطر ويمكن إجراءه على األطفال
أو الحوامل.

النتيجة إيجابية

مصاب ولكن ليس مريض

مصاب ومريض

اذا كان رد الفعل عبارة عن انتفاخ صغير وصلب في منطقة الذراع  ،فان هذا
يعني انك أُصبت عن طريق شخص مصاب بالسل.

عالج وقائي

عالج

عندما تكون نتيجة االختبار بالتوبركولين إيجابية  ،فانك بحاجة الى أخذ اشعة

تناول منتج طبي
لمدة  6أشهر على األقل

 ،أكس للصدر للتأكد من وجود السل.إذا لم تظهر األشعة أي شىء غير عادي
فهذا يعني انك مصاب ولكنك لست مريضا وانك غير مُع ِد لآلخرين.

تناول  2أو  3منتجات طبية
لمدة  6أشهر على األقل

