
الفحص ديال الكشف عىل اإلصابة 
باملرض ديال السل بالتصوير ديال 

الرية بالراديو ديال األشعة.
معلومات على الفحص ديال الكشف على اإلصابة بالمرض ديال السل بالتصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة.
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 ميكن للفحص ديال الرية بالراديو ديال األشعة )أخذ صورة للرية( يبني التشوهات يف الرية إىل كاينة. ميكن تبني التشوهات يف 

الصور اليل تخذات للرية أن املرض ديال السل كاين. ميكن ليك تقرا يف هذ املنشور معلومات اكرث عىل الفحص بالتصوير ديال الرية 

بالراديو ديال األشعة.

أشنو هو املرض ديال السل؟
 السل مرض خطري كيتصاب به اإلنسان من العدوى اليل كتسببها البكترييا. املرض كيكون عادة يف الرية. ميكن للشخص املريض 

بالسل يف الرية ينقل املرض لناس اخرين بالهواء. مثال، بالكحة وال العطيس. األعراض اليل كتكون مع املرض ديال السل هي الكحة 

وال النقصان يف الوزن وال السخونية وال العرق يف الليل. يف بعض املرات ميكن للشخص يشيك من يش حاجة قليلة وال ميشيك من حتى 

حاجة. دكيش عالش ميكن يتصاب باملرض ديال السل بال ما يعرف.

أش خصك تعرف عىل التصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة؟
 متخاف والو من هذ الفحص. حتى الدراري الصغار والعياالت الحامالت ميخافوا والو. مهم بزاف أنك تدير الفحص. من أجل الصحة 

ديالك والصحة ديال الناس اليل دايرين بيك

أش خصك تدير قبل من الفحص بالتصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة؟
غادي تخلع املجوهرات ديالك )بحال العقد والربوش واألقراط(.	 

غادي تجمع الشعر ديال الراس وتربطو إىل كان طويل، مخصكش تخليه مطلوق وعادة ميش رضوري يتحيد الحجاب.	 

عادة كيبقى الفوق ديال الجسم عريان يف الوقت ديال اخذ الصورة.	 

أش كيوقع يف الوقت ديال أخذ الصورة ديال الرية بالراديو ديال األشعة؟
 غادي تجلس قدام الكامريا. غادي يعاونك املساعد باش تجلس يف الوضعية املزيانة.	 

 غادي يطلب منك املساعد تأخذ نفس عميق وتحبسو يف صدرك ليش ثوان. ويف ديك اللحظة غادية تخاذ الصورة. 	 

غادي يتحقق املساعد واش الصورة تخاذت مزيان. إىل متخاذتش الصورة مزيان غادية تعاود تخاذ صورة اخرى.	 
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أش كيوقع بعد ما تخاذ الصورة ديال الرية بالراديو ديال األشعة؟
الطبيب ديال السل اليل تابع لدائرة الصحة البلدية )GGD(. غادي يشوف الصورة ديال الرية ديالك بعد يش يامات قليلة.	 

 دائرة الصحة البلدية )GGD( غادية ترسل ليك رسالة إىل بينات الصورة ديال الرية بالراديو ديال األشعة أنك محتاج تدير 	 

فحوصات اخرى. مكيعنيش هذا أنك فيك املرض ديال السل. حيث ميكن تكون التشوهات التي بيناتها الصورة عندها أسباب 

أخرى. من مصلحتك أنك تدير فحوصات اخرى يف أرسع وقت ممكن. دكيش عالش راه مهم بزاف تحرض باش تدير فحوصات 

اخرى إىل رسالت ليك دائرة الصحة البلدية )GGD( الدعوة مرة اخرى. 

 إىل مبينات الصورة ديال الرية يالراديو ديال األشعة حتى تشوهات، عادة مكرتسلش ليك دائرة الصحة البلدية دعوة اخرى.إ	 

 إىل كان فيك املرض ديال السل، غادي تلقى العالج يف أرسع وقت ممكن.	 

 التصوير بالراديو ديال األشعه ما هو إال أخذ صورة يف واحد اللحظة.  واش بانت عليك من بعد يش أعراض كتشبه األعراض ديال 

املرض ديال السل )بحال الكحة وال النقصان يف الوزن وال السخونية وال العرق يف الليل(؟ اتصل عفاك بالطبيب ديال األرسة، حتى ولو 

كنت عاد دريت الفحص ما بطيش الحال. وميكن ليك تتصل بالقسم ديال السل بدائرة الصحة البلدية )GGD( حتى هو.

أش كنديروا باملعلومات ديالك؟
دائرة الصحة البلدية )GGD( غادية تعامل مع املعلومات الشخصية ديالك اليل مخزنة يف امللف الطبي ديالك حسب الضوابط 

القانونية.

واش عندك يش سؤال وال نصيحة وال شكاية وال شكر؟
 اتصل عفاك بالقسم ديال مكافحة السل يف دائرة الصحة البلدية )GGD( اليل كاينة يف املنطقة ديالك. ميكن ليك تلقى 	 

معلومات االتصال عىل املوقع اإللكرتوين www.ggd.nl ويف الرسالة ديال الدعوة. دوائر الصحة البلدية )GGD( عندها 

إجراءات ديال كفاش تقدم شكاية. 

 	.www.rivm.nl/tuberculose ميكن ليك تلقى معلومات اكرث عىل مرض السل عىل هذ الرابط

http://www.ggd.nl
http://www.rivm.nl/tuberculose
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This information is available in English at:
Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:

www.rivm.nl/en/tuberculosis/information-materials 
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