
الفحص ديال الجلد والدم
السل



2  | الفحص ديال الجلد والدم السل 

عالش هذ الفحص ضروري؟

السل مرض خطير كيتصاب به اإلنسان من العدوى اللي كتسببها البكتيريا. المرض منتشر في العالم كامل.  حتى إلى متصابتيش 

بمرض السل، يمكن ليك تصاب بالعدوى ديال بكتيريا السل. إلى تصابتي بالعدوى، هذا يعني أنك تصابتي بالبكتيريا ديال السل. 

هذا كيتسمى العدوى ديال السل. يمكن يحميك العالج ديال عدوى السل من اإلصابة بالمرض ديال 

السل من بعد. 

شكون هما الناس اللي كيديروا الفحص؟ 

في خطاب الموعد، يمكنك قراءة سبب دعوتك )أو لطفلك( إلجراء الفحص.

األسباب المحتملة هي: أنت )أو طفلك( أتيت من بلد ينتشر فيه مرض السل.	 

إذا كنت أنت أو طفلك مخالطين لحد فيه مرض السل وال شي حد فيه البكتيريا ديال السل. 	 

 إذا كانت المناعة لديك قليلة. مثال، يمكن تكون المناعة ناقصة بسباب اإلصابة بالفيروس ديال السيدا وال بسباب األدوية 	 

اللي كتضعف المناعة. إلى كانت البكتيريا ديال السل كاينة بالفعل في الجسم )عدوى السل( ديال شخص لديه مناعة قليلة، 

كيكون معرض اكثر باش يتصاب بالسل.

إذا كنت تخدم مع مجموعات من األشخاص اللي كينتشر بينهم المرض ديال السل. 	 

إذا كنت تسافر لشي بلدان منتشر فيها المرض ديال السل. 	 

كفاش نتحقق من اإلصابة بالعدوى ديال السل؟

 غادي تعمر واحد االستمارة على الصحة العامة ديالك هي األولى.  ومن بعد، غادي يدار ليك فحص ديال الجلد و/ وال ديال للدم. 

هذ الفحص غادي يبين واش الجسم ديالك كيتعرف على البكتيريا ديال السل وواش كاينة فيك.  وإلى كانت فيك البكتيريا ديال 

السل، غادي تدير راديو ديال األشعة على الرية ديالك باش تأكد واش مفيكش المرض ديال السل. 

غادي نعرفوا من االستمارة واش: 

كتشكي من شي حاجة كتشبه المرض ديال السل. 	 

 كاين عندك شي خطر كبير باش تصاب بالمرض ديال السل. وهذ شي مهم باش نشوفوا النتائج ديال الفحص مزيان. متخاف 	 

والو من الفحص ديال الجلد. 

حتى الدراري الصغار والعياالت الحامالت ميخافوا والو.
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 (THT) الفحص ديال الجلد الخاص بالمرض ديال السل

منين كتدير الفحص حتى تبان النتيجة الخطوة

1: الفحص ديال الجلد

في الفحص ديال الجلد، كنحقنوا شوية ديال السائل في الجلد في الفوق ديال الذراع األيسر.

غادي تالحظ الجلد كيتنفخ بشوية. هذش عادي. غادي تالحظ الجلد كيتنفخ بشوية. هذش عادي. 

عادة كيمشي هذ النفاخ بعد دقايق قليلة وفي بعض المرات كيبقى وقت طويل شوية.

 .(GGD) بعدما تدير الفحص ديال الجلد، غادي يتعطاك موعد آخر باش ترجع لدائرة الصحة البلدية

وغادي نشوفوا واش الجسم ديالك كيتفاعل مع الفحص. بعد يومين حتى ل 3 أيام.

نتظر التقييم  2
غادي نتسناو النتيجة غادي يخص من يومين حتى 3 أيام باش نقيسوا التفاعل اللي يمكن يديرو 

الجسم مع الفحص. 

مخصكش تحك وال تقشر البالصة ديال الحقنة. ومخصكش تحط عليها شي ضمادة.

النتيجة  3
غادي تسجل راسك عاود ثاني في دائرة الصحة البلدية )GGD( في الوقت اللي غاديين يقولوا 

ليك باش توصل بالنتيجة. ودبا غادي يعرف الموظف واش بان عليك شي رد فعل ديال الجلد. إلى 

بان عليك رد الفعل على الفحص ديال الجلد، كيدار ليك من بعد الفحص ديال الدم.
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وكيكون الموعد في دائرة الصحة البلدية )GGD( بعد يومين حتى ل 3 أيام. إلى فاتت هذ المدة، ميمكنش التقييم ديال 

رد الفعل وخص يتعاود الفحص. دكشي عالش كيخصك تحضر في دائرة الصحة البلدية )GGD( في الوقت اللي عطاوك.

إلى كانت النتيجة ديال الفحص ديال الجلد إيجابية، كيديروا راديو للرية حتى هو. الراديو ضروري باش يتأكدوا باللي مفيكش 

المرض ديال السل. 

أش يمكن تكون النتائج

النتيجة ديال الفحص يمكن تكون وحدة من جوج:

النتيجة ديال الفحص ديال الجلد )THT( سلبية 

مكاين حتى رد فعل. كيعني هذا أنك دبا مفيكش البكتيريا ديال السل.

النتيجة ديال الفحص ديال الجلد )THT( إيجابية 

كاين شي رد فعل. كيعني هذا أنو يمكن تكون فيك البكتيريا ديال السل.

إلى كانت النتيجة ديال الفحص ديال الجلد إيجابية، كتكون ثمة 4 ديال االحتماالت اللي هي:  

أنو فيك البكتيريا ديال السل، ولكن مفيكش المرض ديال السل )حتى لدبا( 	1

أنو فيك المرض ديال السل 	1

أنو فيك بكتيريا كتشبه بزاف البكتيريا ديال السل 	1

1	    .)(BCG) أنك درتي الجلبة ضد المرض ديال السل )ُعصية كالميت غيران

وثمة غادي يخصك تدير فحوصات اخرى باش تحدد بالضبط السبب ديال هذ النتيجة االيجابية.  الفحص ديال الدم كيخلينا نعرفوا واش 

بصح فيك البكتيريا ديال السل. إلى كانت النتيجة ديال الفحص ديال الجلد إيجابية، كيدار ليك عادة الفحص ديال الدم حتى هو. 

بالنسبة للدراري اللي عندهم قل من 5 سنين والناس اللي عندهم ضعف في المناعة، مشي ضروري يدار ليهم الفحص ديال الدم.

غادي يقول ليك الطبيب ديالك أش خصك تدير.
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 (IGRA) الفحص ديال الدم

منين كتدير الفحص حتى تبان النتيجة

 

1 الفحص ديال الدم
 

كتخاذ عينة ديال الدم باش يدار الفحص ديال الدم الخاص بالسل.

1A . غادي يدير الموظف واحد الرباط كتجبد داير على الذراع ديالك.ب

1B .وغادي ياخذ الموظف كمية من الدم غادي يديرها في أنابيب

1C .وغادي يحط الموظف طريفة ديال القطن/الباسما على البالصة اللي جبد منها الدم

2 لفحص في المختبر
 العينة ديال الدم ديالك غادية ترسل للمختبر.
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Uitslag

غادي يشوف المختبر واش كاينة العدوى ديال السل في الدم.

3 لنتيجة

غادي توصل بالنتيجة عادة في مدة ديال 2 حتى ل 3 ديال السيمانات بعد الفحص ديال الدم.

أش يمكن تكون النتائج 

النتيجة ديال الفحص يمكن تكون وحدة من جوج:

 

النتيجة ديال الفحص ديال الدم )IGRA( سلبية

 مكيناش أجسام مضادة للبكتيريا ديال السل في الدم ديالك. كيعني هذا أنو مفيكش البكتيريا ديال السل.

 

النتيجة ديال الفحص ديال الدم )IGRA( إيجابية

كاينة أجسام مضادة للبكتيريا ديال السل في الدم ديالك.

إلى كانت النتيجة ديال الفحص ديال الدم إيجابية، كتكون ثمة 2 ديال االحتماالت اللي هي:

أنو فيك البكتيريا ديال السل، ولكن مفيكش المرض ديال السل )حتى لدبا( 	 

أنو )محتمل( يكون فيك السل.	 
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أش غادي يوقع إلى كانت النتيجة/ ديال الفحص إيجابية؟ 

يمكن تحتاج تدير فحوصات اخرى. غادي يقول ليك الطبيب ديالك أش خصك تدير.

أش كنديروا بالمعلومات ديالك؟  

دائرة الصحة البلدية (GGD) غادية تعامل مع المعلومات الشخصية ديالك اللي مخزنة في الملف الطبي ديالك حسب الضوابط 

القانونية.

واش عندك شي سؤال وال نصيحة وال شكاية وال شكر؟

 اتصل عفاك بالقسم ديال مكافحة السل في دائرة الصحة البلدية )GGD( اللي كاينة في المنطقة ديالك. يمكن ليك تلقى 	 

 )GGD( وفي الرسالة ديال الدعوة. دوائر الصحة البلدية www1ggd1nl معلومات االتصال على الموقع اإللكتروني

عندها إجراءات ديال كفاش تقدم شكاية.

 	 .www1rivm1nl/tuberculose يمكن ليك تلقى معلومات اكثر على مرض السل على هذ الرابط
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