بیماری سل پنهان ،اطالعات بیماران ()۲۰۱۶-۰۹-۱۹
در مواردی که درمان پیشگیرانه ارائه می شود.

برگه پزشکان مسئول کنترل بیماری درباره کنترل بیماری.

شما چگونه به بیماری مبتال می شوید؟
باکتری بیماری سل از طریق هوا از فردی به فرد دیگر انتقال می یابد .این شرایط زمانی اتفاق می افتد که شخصی که
مریض است و بیماری آن واگیر دار است سرفه می کند و افرادی که در نزدیکی آن هستند باکتری را استنشاق کنند.

سل پنهان چیست؟
تمامی افرادی که آلوده می شوند از بیماری سل مریض نمی شوند .در بیشتر افراد سیستم دفاعی بدن می توان رشد
باکتری را متوقف کند .باکتری بیماری می تواند در داخل بدن باقی بماند اما فعال نیست .این شرایط سل پنهان نام دارد.

سل پنهان بیماری نیست
فردی که پس از آزمایش خون (آزمایش  )IGRAیا آزمایش پوست مطلع می شود که به سل پنهان مبتال شده است کامالً
سالم است و امکان انتقال باکتری سل از این فرد به دیگران وجود ندارد .احتمال ابتال به بیماری سل در آینده وجود دارد
اما احتمال آن بسیار کم است .در بسیاری از موارد کسانی که سل پنهان دارند به درمان نیاز ندارند.

در برخی موارد درمان پیشگیرانه داده می شود

برای برخی از افرادی که احتمال ابتال به بیماری زیاد است معموالً درمان پیشگیرانه ارائه می شود .در درجه اول این
شرایط برای کودکان و نوجوانان ،هنگام بارداری و بعد از زایمان و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف مثل
سرطان ،بیماری قند تحت درمان با انسولین و بیماری های شدید کلیوی به کار می رود .درمان پیشگیرانه در برخی از
موارد حتی برای افرادی ارائه می شود که به تازگی در معرض ابتال به بیماری سل قرار داشتند.

در صورتی که به شما درمان پیشگیرانه پیشنهاد شده است
بخاطر این که شما سل پنهان دارید و به یکی از گروه های فوق تعلق دارید به شما پیشنهاد درمان برای پیشگیری می
شود .این امر جهت کاهش احتمال ابتال به بیماری سل در آینده انجام می شود.
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