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 السل مرض خطري منترش يف العامل. وحتى يف البالد اليل جيتي منها. دكيش عالش كيدار ليك فحص ديال مرض السل فاش كتوصل 

لهوالندا. الفحص األول رضوري بحكم القانون ديال شؤون األجانب. يف بعض املراد كيخص يتعاود الفحص. عىل حساب الدرجة 

ديال االنتشار ديال مرض السل يف البالد اليل جيتي منها. مهم بزاف أنك تدير الفحوصات. من أجل الصحة ديالك والصحة ديال 

الناس اليل دايرين بيك.

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

الرية ينقل املرض لناس اخرين بالكحة.  األعراض اليل كتكون مع املرض ديال السل هي الكحة وال النفصان 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. 

الفحص 
 الفحص ديال السل كتستعمل فيه بزاف ديال االختبارات. النوع ديال االختبار اليل كيدار ليك كيكون عىل حساب الصحة والعمر 

ديالك والبالد اليل جيتي منها. باش يحدد املوظف ديال دائرة الصحة البلدية )GGD( النوع ديال االختبار اليل يناسبك غادي 

يسولك عىل الصحة ديالك هي األوىل. 

التصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة
 ميكن للتصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة )أخذ صورة للرية( يحدد دغية واش كاينة يش تشوهات يف الرية تقدر تبني واش 

املرض ديال السل كاين. كتعرف النتيجة ديال التصوير ديال الرية بالراديو ديال األشعة بعد يش يامات. متخاف والو من التصوير 

بالراديو ديال األشعة حتى الدراري الصغار والعياالت الحامالت ميخافوا والو. ميكن ليك تطلع عىل االطالع عىل معلومات اكرث عىل 

هذا الفحص يف املنشور عىل الفحص ديال السل بالتصوير ديال الرية يالراديو ديال األشعة. <<

الفحص ديال الجلد الخاص باملرض ديال السل )فحص مانتو( 
يف هذ الفحص، كتحقن واحد الكمية صغرية ديال السائل يف الجلد خارج الساعد األيرس. بعد يومني حتى ل 3 أيام، كيشوف املوظف 

يف دائرة الصحة البلدية )GGD( رد فعل ديال الجلد. رد الفعل ديال الجلد، مثال إىل تنفخ الجلد، ميكن يعني أن البكترييا ديال 

السل كاينة فيك. ميكن ليك تطلع عىل االطالع عىل معلومات اكرث عىل هذا الفحص يف املنشور عىل الفحص ديال الجلد وديال الدم 

الخاص باملرض ديال السل. <<

)IGRA( الفحص ديال الدم
 كيتحد منك شوية ديال الدم وكيدار يف واحد العدد من األنابيب باش يدار الفحص. كرتسل العينة ديال الدم للمخترب باش تقلب 

مثة. ميكن يبني هذ الفحص أن البكترييا ديال السل كاينة فيك. غادي تعرف النتيجة ديال هذا الفحص بعد يومني حتى ل 3 ديال 

السيامنات. ميكن ليك تطلع عىل االطالع عىل معلومات اكرث عىل هذا الفحص يف املنشور عىل الفحص ديال الجلد وديال الدم الخاص 

باملرض ديال السل. <<

https://www.rivm.nl/documenten/folder-tbc-onderzoek-met-longfoto
https://www.rivm.nl/documenten/folder-huidtest-en-bloedtest-tuberculose
https://www.rivm.nl/documenten/folder-huidtest-en-bloedtest-tuberculose
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أش غادي يوقع بعد ما نكملوا الدراسة؟ 
 غادي يرسل القسم ديال السل وثيقة ديال اإلثبات بأنك دريت الفحص ديال السل لدائرة الهجرة والتجنس )IND(. ويف بعض 	 

 .)IND( هذ الوثيقة ديال االثبات. وترسلها بنفسك لدائرة الهجرة والتجنس )GGD( املرات كتعطيك دائرة الصحة البلدية

الطبي ديال السل اليل تابع لدائرة الصحة البلدية )GGD( كيدير التقييم ديال النتائج ديال الفحوصات.	 

 	 .)IND( مكرتسلش النتائج ديال الفحص باملرة لدائرة الهجرة والتجنس

إىل كانت النتيجة ديال الفحص مزيانة، مغدياش ترسل ليك حتى رسالة.	 

 غادية ترسل ليك رسالة إىل بينات الفحوصات أن يش خلل كاين. ويف هذه الحالة، غالبا كيكون رضوري أنك تدير الفحوصات 	 

ديال املتابعة باش تشوف واش فيك املرض ديال السل وال يش حاجة اخرى.  دكيش عالش راه مهم بزاف تحرض باش تدير 

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

إىل كان فيك املرض ديال السل، غادي تلقى العالج يف أرسع وقت ممكن. هديش مهم ليك وللناس اليل دايرين بيك.	 

 التصوير بالراديو ديال األشعة 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. 

 املرض ديال السل والعالج ديالو ميش سبب باش يرتفض يتعطاك الترصيح ديال االقامة يف هوالندا. من حيث املبدأ، ميكن ليك تكمل 

العالج ديالك يف هوالندا.

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


01
36

26

Published by:

National Institute for Public Healt h 
and the Environment, RIVM
PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en

March 2022

Committed to health and sustainability

This information is available in English at:
Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:

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

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

	أشنو هو المرض ديال السل؟
	الفحص
	التصوير ديال الرية بالراديو ديال الأشعة
	الفحص ديال الجلد الخاص بالمرض ديال السل (فحص مانتو)
	الفحص ديال الدم (IGRA)
	أش غادي يوقع بعد ما نكملوا الدراسة؟
	أش كنديروا بالمعلومات ديالك؟
	واش عندك شي سؤال ولا نصيحة ولا شكاية ولا شكر؟

