
  :بيماري تعريف

يك بيماري عفوني واگيـر دار اسـت كـه     بيماري سل

هنگـامي كـه    .توسط ميكروب سل ايجاد مـي گـردد  

فـرد آلـوده مـي شـود و      ،ميكروب سل وارد بدن شود

چنانچه در بدن وي تكثيـر يابـد عالئـم بيمـاري كـه       

شامل سرفه،تب، كاهش وزن ، كاهش اشتها ، عـرق  

تنگـي نفـس و درد   ضـعف بـدن ،    خستگي ، شبانه ،

  .قفسه سينه مي باشد آشكار مي شود

سل ميتواند هر يك از اعضا بـدن را مبـتال كنـد ولـي     

  . اغلب ريه ها را گرفتار ميكند 

 سـرفه  عطسه، ميكروب سل از طريق صحبت كردن ،

خنده فرد بيمار در هوا منتشـر شـده و بـه ديگـران     و 

  . منتقل مي شود

  

  

  

  

هفتـه اسـت    2بـيش از  فردي كـه مبـتال بـه سـرفه     

مشكوك به سل ريوي است و مي بايست جهت انجام 

آزمايش خلط رايگان به نزديكترين مركـز بهداشـتي   

فرد  ،چنانچه طبق نتايج بررسي. درماني مراجعه نمايد

ماه تحـت درمـان    6مي بايست حد اقل ، بيمار باشد 

رايگــان و مــنظم دارو توســط پرســنل بهداشــتي در 

  . شتي قرار بگيردنزديكترين مركز بهدا

  سل مقاوم به دارو چيست ؟  

ميكروب سل به سختي و آهستگي كشته ميشود و اين 

ماه است قطع دارو يا مصرف نامنظم و  6زمان حداقل 

ناكافي باعث ميشود باكتري سل در بدن باقي بماند و 

در ايـن  . در مقابل داروهاي خاص سل  مقـاوم شـوند  

ــرف دارو  ــا مص ــورت ب ــين م ص ــل از ب ــروب س   يك

كـه  . با شكست روبـرو مـي شـود   نمي رود و درمان  

مقـاوم در جامعـه     نتيجه آن  انتشـار ميكـروب سـلِ   

  . خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چند پرسش متداول؟؟؟؟؟؟

آيا بيمار مبـتال بـه سـل مقـاوم بـه دارو درمـان       

  ميشود؟

شكل مقاوم بيماري سل بسيار وخيم تر از شكل  

معمولي اين بيماري است و درمان آن طوالني تر 

و در . ، عوارض دارويي بيشتر و پر هزينه اسـت  

  .برخي موارد درمان  ناموفق  است 

آيا فرد مبتال به سل مقاوم به دارو بيمـاري را بـه   

ديگران منتقل ميكند؟ بلي اين فرد  ميكروب سل 

نزديكان، همكاران و يـا هـر    ،مقاوم را به خانواده

  فرد ديگـري را  كـه سـاعاتي را بـا وي سـپري      

  .مي كند انتقال مي دهد

  

  

  

عبارت ) MDR- TB(مقاومت دارويي  سل

است از كاهش اثر دارو در درمان سل كه 

مصرف نا صحيح و  ،عامل اصلي اين مقاومت

  .ناكافي دارو است



چگونه ميتوان به وجود مقاومت دارويي در 

  پي برد؟ بيمار مبتال به سل

بيمار بـا داروهـاي خـاص سـل      علي رغم درمانِ

يابد و تشخيص مقاومت دارويـي  بيماري بهبود نم

توسط پزشكان متبحـر و آزمايشـات تخصصـي    

  .امكان پذير خواهد بود

چگونه ميتوان از ايجاد مقاومت دارويـي در  

  بيماري سل پيشگيري نمود؟ 

 بهترين راه پيشگيري از ايجاد سل مقاوم به دارو

مصرف صحيح  و كامل دارو تحت نظارت مستقيم 

روزانه پرسنل بهداشتي  ميباشد كه خوشـبختانه  

با وجود شبكه هاي بهداشتي درماني اين امكـان  

فراهم شـده كـه بيمـاران در نزديكتـرين مركـز      

بهداشتي درمـاني تحـت درمـان رايگـان قـرار      

  .بگيرند
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  تهراندانشگاه علوم پزشكي   

  معاونت بهداشت  

  مركز بهداشت جنوب تهران   

  سل  
  و  

  مقاومت دارويي 
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در صورت مشاهده فرد مبتال به سل  

راجهت دريافت كامل و رايگان وي 

دارو به نزديكترين مركز بهداشتي 

  .درماني ارجاع نمائيد

پيدايش سل مقاوم به 

درمان نشانه اي از كنترل 

ناموفق سل در جامعه 

 .است

مقاومت به داروهاي 

يك  ، ضد ميكروبي

  .تهديد جهاني است 


