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والكشف  السل عصية الجسم ضدّ  يسمح بتقييم مدى دفاع(. هذا االختبار اختبار السلين داخل الجلد بالحقن)أو  اختبار السلينتّم لفائدتك إجراء 

 .ما إذا كان العالج الوقائي ضروري نة للسل وإقرارالكام العدوى عن

 

 .على النتائجلكي ال تؤثر التعليمات إلى غاية قراءة االختبار  احترام بعضيجب 

 

 للعلم:

 

ساعة من الحقن، ال تقلق عندما يتغيّر حجم  االرتكاس الجلدي خالل الثماني  72بما أنّه ال يمكن قراءة االختبار إالّ بعد اثنان وسبعون 

 الممرضة. ساعة األولى. إّن هذه القراءة سوف تتّم من قبل الطبيب أو 48وأربعون 

 

ال يعّرض إلى حمى وال يُسبّب في شعور بالتعب. ولكن، يمكن أن تظهر بعض عالمات احمرار  اختبار السلين العياديإّن إجراء 

 مرفوقة بُحكاك.

 

 التعليمات التي يجب احترامها:

 

  دقيقة تقريبا بعد الحقن 30يجب إزالة الضماد 

 .ال تقم بحّك مكان الحقن. في حالة ُحكاك، مّرر ذراعك تحت بعض الماء البارد 

 لى موقع الحقن )مسحوق من نوع الكورتكويد، مطهّر، تصميغ...(ال تضع شيئا ع 

 

 

 أعراض مرض السل

 

 العالمات العامة:

 

 التعّرق ليال 

 الحمى 

 :تغاير الصحة العامة 

 فقدان الوزن 

 فقدان الشهية 

 الشعور بالتعب الشديد 

 

 :الرئويةالعالمات 

 

 خروج دم مع السعال 

  ع أو الذي ال يتعافى منه المريضأسابي 3أو  2السعال الذي يستمّر ألكثر من 

 ألم في الصدر 
 

 عند تعّرضك لهذه األعراض، هناك احتمال تعرّضك لإلصابة بمرض السل

 إذا كانت لديك واحدة أو أكثر من هذه العالمات. CLATمركز مكافحة مرض السل ال تترّدد في االتصال بطبيبك المباشر أو ب

 

ملغ في اليوم( أو عالج ضد عامل نخر الورم  10على المدى الطويل )أكثر من  الكورتكويدضعف جهاز المناعة مثل العالج بإّن العالج الذي يُ 

 ...( يزيد في التعّرض لمرض السل.  ®وهوميرا ®وريميكاد ®)أنبريل
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