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دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ  -ﮔﺮوه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
__________ ________________________________________________________________________________
اطﻼع ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﻞ
ﺳﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ .در اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ذرات ﻋﻔﻮﻧﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎﺗﻮژن ھﺎی ذره ای در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻓﮫ ،ﻋﻄﺴﮫ و ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ھﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ درﻣﺎن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ دارو ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺳﺮاﯾﺖ و درﻣﺎن اﺟﺒﺎری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 .1ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺷﻤﺎ:
ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ دارو )آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ( ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در دراز ﻣﺪت )ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮭﺒﻮدی ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﮐﮫ در آن ﺻﻮرت ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ دارو
ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارﻧﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﺗﻌﮭﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد:
ﻟﻄﻔﺎ از اﺻﻮل زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و اﻓﺮاد اطﺮاف ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ:
در ھﻔﺘﮫ ھﺎی اول اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد ،طﺒﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
∂ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺗﻤﯿﺰ ،ﺟﻠﻮی دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
∂ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻒ ﮐﺮدن داﺷﺘﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
∂ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
∂ از ظﺮوف ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻏﺬاھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ظﺮوف را ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ آب ھﯿﭻ ظﺮوف دﯾﮕﺮی
را ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ .ھﯿﭻ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ آﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮدﯾﺪ  ،ظﺮوف ﺧﻮد را ﺑﺸﻮرد .در ﻣﺎﺷﯿﻦ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ظﺮوف
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﺣﺪاﻗﻞ  60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺷﺴﺘﮫ و آب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ) ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺻﺮﻓﮫ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی زده ﻧﺸﻮد(.
∂ از ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪ.
∂ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روز ﺗﮭﻮﯾﮫ ی اﺗﺎق ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
∂ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻞ و ﻣﺸﺎوره ی ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮭﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
∂ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻞ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ی ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺪم اﺷﺘﮭﺎ ،ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﮭﻮع( آﻧﮭﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ.
∂ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﻟﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن و ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروھﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﺛﺮات ﺑﺪی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
∂ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ رﻧﺞ ﺑﺮده اﯾﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.
 .3ﺷﻤﺎ ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﮫ:
∂ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﺳﮫ درﻣﺎن ﺧﻮد
∂ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻻزم
∂ اراﺋﮫ ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻣﻨﻄﻘﮫ
∂ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ §§  6 ،2ﺑﻨﺪ  3و  4و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ  1، 7و  3ﻗﺎﻧﻮن (BGBl.127/1968 i.d.g.F.) TB
 .4در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ:
∂ درﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻓﻮرا ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ) .ﭘﯿﺮو ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧﻮن .(TBC
∂ دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آزادی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ) .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ §§  15 ،14و  16ﻗﺎﻧﻮن .(TBC
∂ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺎطﺮ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪی ﺑﮫ ﻋﻤﻮم )§ (StGB 178ﻣﯿﺘﻮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آرزوی ﺑﮭﺒﻮدی ﺳﺮﯾﻊ را دارﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﻤﺎ ھﻤﻮاره ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
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