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آزمایش و درمان سل 
نهفته: اطالعات الزم 

برای بیماران



به چه دلیل انجام آزمون سل )TB( نهفته به من 
پیشنهاد شده است؟

انجام آزمون رایگان سل نهفته برای شما توصیه شده زیرا از 
کشوری به UK آمده اید که بیماری سل در آن شایع است. این 

آزمون شامل آزمایش خونی سریع و چند پرسش ساده است.

سل چیست؟
سل بیماری است که توسط باکتری ها )germs( از طریق هوا 
منتقل می شود. باکتری های عامل سل می توانند در بدن شما به 

حالت خواب باقی مانده، و سالیان دراز بدون بیمار کردن شما 
نهفته بمانند. این وضعیت سل نهفته نامیده می شود. 

گاهی سل نهفته می تواند "بیدار شده" و سبب بیماری شما شود. 
این وضعیت سل فعال خوانده شده ، و هنگامی که صحبت 

از بیماری سل می شود، اکثرا منظور سل فعال است. بسیار 
مهم است که نشانه های سل فعال را بشناسید – نشانه هایی 
مانند سرفه، تب، کاهش اشتها، تعریق شبانه، کاهش وزن و 

خستگی – و در صورت داشتن این نشانه ها مهم است که به 
پزشک مراجعه کنید چرا که ممکن است به سل فعال شده مبتال 

باشید. 

چرا باید برای وجود سل نهفته مورد آزمایش قرار 
گیرم؟

اگر باکتری های سل نهفته را در بدن خود داشته باشید، احتمال 
یک از ده یعنی ده درصد احتمال دارد که در زمانی در آینده 
این باکتری ها بیدار شوند و شما را بیمار کنند. با اینکه سل 

فعال را هم می توان درمان کرد، ولی بهتر آن است که اصال 
بیمار نشویم. 

خوشبختانه، سل نهفته را نیز می توان درمان کرد. این اقدامات 
سبب می شود که سالمت شما حفظ شده و از بیمار شدنتان 

جلوگیری شود، و بعالوه خطر سرایت باکتری سل به اعضای 
خانواده و دوستان شما کاهش یابد.

چرا من در خطر ابتال به سل هستم؟
اگر در کشوری زندگی کرده باشید که بیماری سل خیلی شایع 

است، خطر ابتالی شما بیشتر است. ممکن است پیش از 
آمدنتان به UK مبتال به سل نهفته شده باشید.

اگر آزمون خونی من مثبت باشد چه اتفاقی می افتد؟
اگر آزمون خونی شما نشان دهد که مبتال به سل نهفته هستید، 

پزشک معالج یا پرستار به شما استفاده از آنتی بیوتیک را 
پیشنهاد می کنند. درمان سه ماه یا شش ماه طول خواهد کشید. 
پزشک معالجتان مراقبت های الزم را به شما توضیح خواهد 

داد و به شما خواهد گفت که چرا درمان کامل این وضعیت 
حائز اهمیت بسیار است. مانند دیگر داروها، این داروها هم 
احتمال کمی برای ایجاد عوارض جانبی دارند و پزشک یا 

پرستارتان در مورد نحوه برخورد با عوارض احتمالی شما را 
یاری خواهند کرد.

چه کاری باید بکنم؟
لطفا برای آزمون سل نهفته به پزشک خانواده )GP( خود 

مراجعه نمایید. اگر هرگونه پرسشی دارید، از مطب پزشک 
خود یاری بگیرید.

آیا نتیجه آزمایش من با کسی درمیان گذاشته 
می شود؟ 

اطالعاتی که از آزمایش شما به دست می آید به ما کمک می 
کند که بدانیم تا چه حد در تشخیص بیماران مبتال به سل نهفته 

موفق بوده ایم. این کار به حفظ و مراقبت از جامعه کمک 
خواهد کرد. اطالعات بدست آمده از شما با برنامه ملی سل 

نهفته که  )Public Health England     PHE  ( مسئول 
اداره آن است، درمیان گذاشته می شود و از این اطالعات 

استفاده می شود تا:
بدانیم هیچگونه ارتباط بین پیشینه شما و خطر ابتال به سل . 1

نهفته وجود دارد یا خیر؛
تطبیق دادن اطالعات شما با بانک اطالعاتی ملی سل . 2

فعال نشان خواهد داد که انجام آزمون سل نهفته و درمان 
سریع آن می تواند از میزان سل فعال بکاهد؛

نتیجه آزمون شما را با نتیجه درمان های مورد نیازتان . 3
ارتباط دهیم؛

 اطمینان حاصل کنید که فقط یک بار برای سل نهفته . 4
مورد آزمایش قرار بگیرید. 

اگر رضایت ندارید که اطالعات شخصی شما با کسی در میان 
گذاشته شود، می توانید از این گزینه اعالم صرفنظر کنید و 

در این صورت فقط پیشینه مربوط به بیماری و نتایج درمانی 
بدون ذکر نام شما به اشتراک گذاشته خواهد شد. اطالعات 
بیشتر در این زمینه را می توانید در وبسایت زیر مشاهده 
www.england.nhs.uk/ourwork/tsd/ig/ .نمایید

/ig-fair-process اگر مایلید که هیچ نوع اطالعاتی با کسی 
در میان گذاشته نشود، یا به جزئیات بیشتری نیاز دارید و 
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