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نشرة معلومات 
فحص األشخاص المحیطین بالمصابین بالسل

"فحص محیط األشخاص" ھو إجراء فحص لألشخاص الذین على اتصال بشخص ُمصاب بمرض السل. 

عندما تظھر حالة إصابة بمرض السل، یجب فحص جمیع األشخاص الذین على اتصال بالمریض أو بالمریضة. (انظر في ھذا 
ات الخاصة بمرض السل"). یضع قانون مرض السل القواعد المنظمة للفحص المعنّي ویحدد لوائحھ. الصدد "نشرة المعلوم

ویجري في المقام األول فحص ھؤالء األشخاص الذین كانوا على اتصال لفترة زمنیة طویلة مع المریض/المریضة. وبخاصة أفراد 
انوا على اتصال معھ بصفة منتظمة مثلما في النوادي.األسرة والزمالء في نفس مكان العمل ومحیط األصدقاء والذین ك

ولكن االتصال لفترة زمنیة وجیزة قد یؤدي أیًضا إلى اإلصابة بالعدوى. 

المناعة الضعیفة (الجھاز المناعي). نذكر منھم على وجھ الخصوص: وواألكثر ُعرضة لإلصابة بالعدوى ھم باألخص البشر ذو

األطفال وكبار السن؛ ∂
الذین یعانون من مرض یتسبب في إضعاف الجھاز المناعي لدیھم؛األشخاص ∂
األشخاص الذین یتناولون أدویة معینة تتسبب في إضعاف الجھاز المناعي لدیھم. ∂

قائمة بأسماء األشخاص الذین على اتصال  طبیب مركز السل واالستشارة والفحص ھو طبیب متخصص في عالج الرئتین. ُتعّد
ى بیانات المریض. یتم بالتعاون مع الفریق المختص بمرض السل ترتیب القائمة بحسب ضرورة أولویة الفحص. بالمریض استناًدا إل

لذا یجري فحص األطفال على الفور. 

یتم إجراء الفحوصات التالیة: 

شيء في الدم! اختبار مانتو لمعرفة حدوث عدوى بالسل أم ال. وھو فحص عن طریق حقن سائل اختبار في الجلد. ال ُیحَقن أي .1
وھو بالتالي اختبار آمن تماًما من الخطورة. 

عن ھذا یمكن أخذ عینة من الدم لمعرفة حدوث عدوى بالسل أم ال. .2 فضالً
لمعرفة حدوث إصابة بالسل أم ال، یُجرى عمل تصویر شعاعي للرئتین. یتم التصویر الشعاعي للرئتین في حافلة األشعة السینیة .3

. بوالیة النمسا السفلى

تتحدد المسافات الزمنیة بین الفحوصات بحسب ضرورة أولویة الفحص وبحسب أسالیب الفحص. وعلى ھذا النحو قد یكون من 
عام!1,5الضروري إجراء فحص ختامي بعد 

توجھوا إلى مركز السل واالستشارة والفحص التابع للسلطة اإلداریة بالمقاطعة.فلدیكم استفسارات أخرى تإذا كان


