بررسی بیماری سل ( )TBقبل از ورود به نروژ
همه کسانی که به عنوان پناهنده یا پناهجو به نروژ می آیند ،باید آزمایش سل ( )TBبدهند .در مورد سایر مهاجرین،
بررسی می شود که آیا از کشوری آمده اند که سل در آن شایع است یا خیر .این آزمایش شامل عکس  X-rayاز ریه
( X-rayاز قفسه سینه) و آزمایش خون یا تست پوست است.
 X-rayاز قفسه سینه:
عکسبرداری  X-rayاز قفسه سینه فقط چند دقیقه طول می کشد و آسیبی به شما نمی رساند .حتی اگر باردار باشید،
عکسبرداری با  X-rayبرایتان ضرری نخواهد داشت .برای اینکه عکس  X-rayخوبی گرفته شود ،باید همه لباس های
باالتنه تان را در بیاورید در صورت تمایل می توانید یک بلوز یا لباس نازک بپوشید که دکمه یا چیزهای اضافی به آن
نچسبیده باشد .باید سوتین را نیز در بیاورید .در حین عکسبرداری  ،X-rayالزم است نفس عمیق بکشید و نفستان را
نگهدارید (بیرون ندهید).

بعضی از افراد نیز باید آزمایش خون یا تست پوست بدهند.
تست پوست (:)Mantoux

آزمایش خون (:)IGRA

فوراً نتیجه این آزمایش ها را دریافت خواهید کرد .همچنین ممکن است چند روز طول بکشد .ممکن است در این آزمایش
ها مشخص شود که به مراقبت بیشتری نیاز دارید یا اینکه الزم باشد با یک پزشک دیگر صحبت کنید .در این صورت با
شما تماس گرفته می شود .این امر لزوما ً به این معنا نیست که دچار بیماری سل هستید.
عالئم سل عبارتند از سرفه شدید (سه هفته یا بیشتر طول کشیده باشد) ،تب ،کاهش وزن ،احساس ضعف و خستگی،
تعرق شبانه یا تعریق در ناحیه گردن یا باسن یا در قسمت زیر بغل و کشاله ران .ممکن است بدون اینکه مبتال به بیماری
سل باشید ،ناقل این باکتری باشید .فقط سل درمان نشده در ریه (سل ریوی) باعث انتقال عفونت به دیگران می شود.
اگر سل دارید ،به صورت رایگان در نروژ درمان خواهید شد .تا زمانی که درمانتان انجام نشده باشد ،در نروژ خواهید
ماند.
فراموش نکنید که بیماری سل قابل درمان است! برای کسب اطالعات بیشتر درباره سل ،به سایت  www.fhi.noبروید.

