
 بيماري سل
تواند قسمتهاي كند ولي گاهي نيز ميسل نوعي عفونت است كه معموال ريه را درگير مي

 ديگر مثل كليه، مغز، استخوانها و غدد لنفاوي را درگير كند.

 

 

 عالئم سل ريوي:
ضعف، سرفه بدون خلط و بعدًا با خلط چركي اشتهايي، ناراحتي عمومي، شامل تب، كاهش وزن، بي

 باشد.هاي خوني ميداراي رگه و اغلب
 

 راه انتقال:
شود. با سرفه شخص مبتال، باكتري هاي سل در هوا پخش بيماري سل از طريق هوا منتقل مي

ماند. هر شخصي كه از اين هواي آلوده براي مدتي استشمام كند شود و براي ساعتها در محيط ميمي

ان خويش را هنگام سرفه يا عطسه بپوشاند تا ممكن است مبتال شود. شخص مبتال به سل بايستي ده

 باكتريها در هوا پخش نشود.

 



 اقدامات درماني:
 شود:باشد كه در دو مرحله انجام ميدرمان به وسيله دارو مي

شوند. اين مرحله دو ماه كشته مي باكتريهاكند و در آن اكثر ها را ضعيف ميمرحله اول كه باكتري

 كشد.طول مي

كشد. شوند و چهار ماه طول ميمرحله دوم كه در اين مرحله باكتريها به طور كامل محو مي

 تواند كمك كننده باشد.انداختن عكس ريه در پايان درمان سل مي

 

 نمايم:ضمن آرزوي سالمتي براي شما، توجه شما را به مطالب زير جلب ميبيمار گرامي

 كبدي آزمايشات انجام شود،مي دفع انسان بدن از بدك طريق از سل ضد داروهاي اينكه علت به 

 .باشد كننده كمك تواندمي سل ضد داروهاي مصرف هنگام در

 كنيد گزارش را تيره پوست اشتها، فقدانتيره، ادرار مثلعاليمي. 

 عوارض به مربوط تواندمي زيرا دهيد اطالع پزشك به حتما مفصلي دردهاي وجود صورت در 

 .باشد پيرازيناميد داروي

 دهيد اطالع پزشكتان به آن كاهش صورت در و نموده بررسي را خود خون پالكت ميزان. 

 ضدسل داروهاي از كه اتامبوتول عوارض از يكي زيرا نكنيد فراموش را پزشكي چشم معاينات 

 .باشدمي چشم عصب درگيري است

 شد خواهد بهتر درمان اتمام از بعد خارش و گوارشي ناراحتي مثل عاليم ديگر. 

 بهتر پس.  دهدمي تغيير را چشم لنز رنگ حتي و كندمي نارنجي را ادرار رنگ ريفامپين داروي 

 .كنيد استفاده عينك از مدت اين در است

 عميق، هاينفس بادكنك، در كردن فوت مثل دهيد انجام تنفسي تمرينات ساعت 2 هر حداقل 

 .دارد قرار آب از پر ليوان درون كه ني در دميدن

 

 كنيد استفاده خود تنفس راه كردن مرطوب براي سرد بخور از.      

 
 



  دردهاي شمي به پزشك مراجعه نماييد.در صورت بروز تهوع و استفراغ و 

 بزند شما سينه قفسه يا و پشت روي بر ضرباتي بخواهيد كسي از خود ريه ترشحات تخليه براي. 

 مرغ، تخم مثل زاآلرژي غذاهاي گلها، گرده عطر، بوي سيگار، دود از و نخوريد سرد مايعات 

 .نگرديد نفس تنگي دچار تا كنيد خودداري فرنگي گوجهشكالت،

 كنيد استفاده اكسيژن نياز صورت در. 

 باشيد داشته مناسب تغذيه. 

 و دهان بيماري از تا كنيد استفاده دهانشويه از تغذيه بار هر از بعد نيز و استفراغ بروز صورت در 

 .دشو جلوگيري لثه و دندان

 كنيد استفاده نرم مسواك از هالثه خونريزي خطر علت به. 

  نماييد.درصورت بروز استفراغ و درد شكمي به پزشك مراجعه 

 

 

 كنيد استفاده غذا همراه ماست و ساالد سبزي، از. 

 كنيد خودداري گازدار و نفاخ غذاهاي مصرف از. 

 كلمسبزيجات، جگر، مثل مقوي غذاهاي از 

 .كنيد استفاده حبوبات و هاميوه و

 كنيد ميل غذا از بعد ساعت 2 يا قبل ساعت 2 يا و خالي معده با را ريفامپين و ايزونيازيد داروي .

 .شود ميل غذا همراه است بهتر اتامبوتول

 نكنيد فراموش درمان طول در را خون فشار كنترل و چشم معاينه. 

 ويتامين داروي از حتما B6 (6ب )كنيد استفاده درمان طول در. 
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