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بیواری سل یكی اس هْوتزیي بیواریْای عفًَی قزى حاضز هی باضذ كِ . سل یك بیواری عفًَی ٍاگیزدار هی باضذ

 ایي بیواری 1993 در سال .تَاًائی درگیز ًوَدى كلیِ ارگاى ّای بذى را دارد ٍلی ریِ ّا بیطتز بِ سل هبتال هی ضًَذ

 .گزدیذاس طزف ساسهاى بْذاضت جْاًی بِ عٌَاى یك فَریت جْاًی اعـــــالم 

 60اپیذهیَلَصی هطخص است ٍ اگزچِ اصَل درهاى آى اس حذٍد  با ٍ اگزچِ سل یك بیواری با عاهل ضٌاختِ ضذُ

 است كِ رصین درهاى كَتاُ هذت بزای آى بِ كار هی رٍد، ٍلی بخطی اس  سال25سال قبل ضٌاختِ ضذُ ٍ بیص اس 

یا تحت درهاى هٌاسب  بیواراى هبتال بِ سل ٌَّس در بسیاری اس ًقاط جْاى ٍ اس جولِ كطَر ها تطخیص دادُ ًطذُ ٍ

قزار ًوی گیزًذ، ٍ هتاسفاًِ در حال حاضز ضاّذ آًین كِ در ًتیجِ ّویي كاستی ّا ٍ ّوشهاى با افشایص هَارد هبتال بِ 

 .راّن آهذُ استٍ فسل هقاٍم بِ چٌذ دارایي بیواری ٍ حتی ٍیزٍس ایذس، سهیٌِ اًتطار 

 هیلیَى ًفز ٍ كاّص هزگ ٍ هیز ًاضی اس ۵۳ هٌجز بِ ًجات حذٍد ۲۰۰۰تالش ّای جْاًی بزای هبارسُ با سل اس سال 

  .  درصذ گزدیذُ است۳۷سل بِ هیشاى 

گفتٌی است بارستزیي ًطاًِ بیواری سل ریَی ٍجَد سزفِ بِ هذت دٍ ّفتِ یا بیطتز است كِ در بزخی هَارد هی تَاًذ 

در صَرت داضتي سزفِ بیطتز اس دٍ ّفتِ هی تَاًیذ با . با تب ٍ تعزیق ضباًِ ٍ یا خلط ٍ سایز عالئن ّوزاُ باضذ 

ّوچٌیي درهاى ضذ . هزاجعِ بِ ًشدیكتزیي هزكش یا پایگاُ سالهت ٍ خاًِ بْذاضت آسهایص رایگاى خلط را اًجام داد 

ضوارُ .  هاُ ٍ با اداهِ سًذگی هعوَل بیوار اهكاى پذیز است 6سل در اغلب هَارد بِ صَرت سزپایی حذاقل بِ هذت 

 ٍاحذ هبارسُ با بیواریْای ستاد هزكش بْذاضت آهادُ پاسخگَیی بِ سَاالت ٍ دریافت گشارش ّای 56321014تواس 

 .هزبَط بِ بیواریْای ٍاگیز هی باضذ 

 . هزاجعِ ًواییذ http://tb-lep.behdasht.gov.ir/About_TB.aspxجْت كسب اطالعات بیطتز بِ آدرس 
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