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اطالعات نامه
اصول رفتاری با بيماری سل
سل يک بيماری عفونی قابل درمان است که توسط باکتری ايجاد میشود .انتقال آن در اثر وجود قطرات عفونی موجود
در ھوا انجام میشود .کوچکترين قطره پاتوژن ھنگام سرفه ،عطسه يا صحبت کردن به ھوا منتقل میشود و ممکن است
توسط ديگران استنشاق شود .لطفا در صورت ابتال به اين عفونت اصول زير را در تماس با بستگان و افراد اطراف خود
رعايت کنيد:



برای کمک به وضع حال خود ،از دستورالعملھای پزشک و يا مشاور پيروی کرده و تست ھای الزمه را
انجام دھيد .بھبودی سريع ھمواره ممکن است.



برای درمان وضعيت خود از چندين دارو )آنتی بيوتيک( به طور منظم و در طول مدت کافی )حداقل  6ماه(
استفاده کنيد .مصرف نامنظم و ناکافی آنتی بيوتيک می تواند مانع درمان و منجر به نوعی مقاومت نھفته در
برابر درمان شود.



ھمواره با مشاور  TBو آزمايشگاه يا پزشک خود در تماس باشيد ،و در صورت بروز عوارض )مانند :عدم
اشتھا ،التھاب پوست ،تھوع( بالفاصله موارد را به آنھا گزارش دھيد.



از مصرف الکل اجتناب کنيد چراکه الکل باعث اختالل در موفقيت درمان و روند بھبود شده و کبد فرد مصرف
کننده دارو را تحت تاثير قرار میدھد.

در ھفته ھای اول اين بيماری ،و يا تا زمانی که ھمچنان در معرض خطر ابتال به عفونت و مظنون به آن ھستيد،
اقدامات بھداشتی زير را بايد انجام دھيد:



ھنگام سرفه و عطسه از دستمال کاغذی تميز بر روی دھان خود استفاده کنيد.



اگر نياز به تف کردن داريد ،لطفا روی يک دستمال کاغذی اين کار را انجام دھيد.



ھمان موقع آن دستمال را به سطل زباله بيندازيد.



برای خوردن و نوشيدن غذا از ظروف اختصاصی استفاده کنيد ،آن ظروف را با آب تميز بشوييد .در اين آب
ھيچ ظروف ديگری را نبايد بشوييد.



از تماس فيزيکی با کودکان و افراد مسن اجتناب کنيد ،و به ھيچ عنوان آنھا را نبوسيد.



چند بار در روز اتاقی که شما در آن ھستيد را به خوبی ھوادھی کنيد )با کمک تھويه مناسب ھوا را عوض
کنيد(.

درصورتی که بخاطر بيماری ديگری نزد پزشک يا بيمارستان میرويد ،حتما به آنان بگوييد که شما از بيماری سل رنج
می بريد و تحت درمان ھستيد.
برايتان آرزوی بھبودی ھرچه زودتر را داريم ،و آماده مراقبت از شما و پاسخگويی به تمام سواالت شما ھستيم.
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