
 [TB]محافظت از آودآان در برابر سل 
 

  و آودآان[BCG] ى جى سىواآسن ب
 

  محافظت از آودآانىواآسيناسيون، ايمن ترين روش برا
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- �Bacillus Calmette ُگران- آالِمتباسيِل �مخفِف (ى جى سى واآسن ب ى راهنما درباره ىمطالب اين برگه

Guerin (ى بى، ت دربرابر توِبرآولوزن محافظت از آودآاىميباشد، آه برا [TB]سل به آنها ى يا همان بيمار 

 .تزريق ميگردد

 

  چيست؟ى جى سىواآسن ب
 

  . است آه سبب ايجاد سل ميشوندىي) ميكروبها( باآتريها  ىشده  شكل ضعيفى حاوى جى سىواآسن ب

، درعوض به بدن فرد آمك ميكند  سل نمايدىنظر ضعيف شده است، نميتواند ايجاد بيمار  موردىيكه باآتري از آنجا

 . توليد نمايدىمناسب) ىايمن( تماس پيدا آرد، در برابرش دفاع ى عامل بيمارى با باآترىتا هرگاه و

 

 سل چيست؟
 

اين  .در آودآان بينجامد)  مغز ىتورم پرده (ى خطرناك است آه ميتواند به سل مننژيتى عفونىسل يك بيمار

 ميتواند غدد، مغز و استخوانها را نيز ى بزرگساالن ششها را درگير ميسازد، ول معموًال در نوجوانان وىبيمار

 .گرفتار نمايد

 . اين امر چندين ماه بدرازا ميكشدىيابند، ول  از بيماران پس از درمان آامًال بهبود ميىدر انگلستان بسيار
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 چگونه فرد دچار سل ميشود؟
 

 ىهنگام .اند و سرفه ميكند  آلوده شدهى ششها و گلويش به ميكروب بيمار سل بگيرد آهىفرد تنها ميتواند از بيمار

 اين ىاگر فرد . ميكروب بيماريزا هستندى ريز توليد ميشوند آه حاوى از قطرآهاىا آه بيمار سرفه ميكند، افشانه

 در هوا ىطوالن ى مدتهاىاگرچه اين قطرآها ميتوانند برا . را واميگيردى نيز بيمارىقطرآها را تنفس نمايد، و

 ى به وى داشته باشد تا بيمارى نزديك و طوالنى، فرد بايد با بيمار آلوده به سل، تماسى بطورآلىمعلق بمانند، ول

 .منتقل شود

 

  سل تا چه اندازه شايع است؟ىبيمار
 

 ميزان امروزه، اين . ميگرديدى به سل شناسايى مورد ابتال50,000 در انگلستان، هرساله 1950  ىدر طول دهه

 مورد جديد در 5,500 اين مقدار همچنان نسبت به ىول  جديد در سال آاهش يافته است،ى مورد ابتال7,000به رقم 

 همگان بايد ى افراد به سل آم ميباشد، ولىازينرو، گرچه احتمال آلودگ .  افزايش نشان ميدهد1990  ىطول دهه

 شايع ميباشد، ىا ويژه بسبب آنكه سل در سرتاسرجهان بيمارياين امر ب . آن هشيار باشندىها نسبت به بروز نشانه

 . ويژه استى اهميتىدارا

 به داخل ى آن، انتقال بيمارى و درپى با بيمارىافزون سفر مردم به ديگر نقاط جهان، تماس و آلودگ با ازدياد روز

 .يابد  ميىاند، احتمال بيشتر  و آار آردهى بيگانه زندگى  آه در آشورهاىآشور توسط افراد
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  سل چيستند؟ى بيمارىها نشانه
 

 در ى آن گوناگون بوده و عالئم بيمارىها  بنابراين نشانه  از بدن را درگير نمايد،ىسل ميتواند عمًال هربخش

 ميباشد، ى عفونىاز آنجاييكه سل يك بيمار با اينهمه، .آودآان نيز ميتوانند با عالئم بزرگساالن متفاوت باشند

 هريك از عالئم زير در آودآتان،  ىدرصورت مشاهده . اهميت استىو تشخيص آن در ديگران دارا ىشناساي

 : خانواده يا دوستان، با پزشك تماس بگيريدىهريك از اعضا

 

  هفته طول بكشد3 آه بيش از ىا سرفه •

 تب •

 آردن، بويژه در شب هنگام عرق •

 آاهش وزن •

 ، يا ىاحساس خستگ •

 خون آوردن  همراه با باال سرفه •

 

  تزريق ميشود؟ى جى سىچرا به آودآان واآسن ب

 

 آه بيش از ديگر مردم در معرض ى به آودآانى جى سى ديگر از آشورها، واآسن بىدر انگلستان، همچون بسيار

 ميكنند ى زندگىدليل اين امر آنست آه اين آودآان يا در مناطق. تماس با افراد دچار سل قرار دارند، تلقيح ميگردد

اند آه در آنجا ميزان شيوع   آمدهى به سل در آنجا باالست يا پدر و مادر و نياآان آنها از آشورىيزان آلودگآه م

 .سل باالست

واآسيناسيون معموًال پس  . ميكنندى است آه در مرآز شهرها زندگى آودآان ى دربرگيرندهىاين موضوع بطورآل

 نيز ى ميتوان تلقيح را هروقت ديگرىپذيرد، ول ت انجام مياز زايمان و هنگاميكه نوزاد هنوز در بيمارستان اس

 .داد انجام
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 آودآان چگونه واآسينه ميشوند؟

 

 .  چپ آودك تزريق ميشودى بازوى معموًال به بخش باالى جى سىواآسن ب

 

  هم دربردارد؟ى جانب ىآيا اينكار عارضه

 

 انجام ىاين امر نشان ميدهد آه تزريق بدرست . برجسته پديدار ميگرددىدرنگ پس از انجام تزريق، تاول بي

 .است پذيرفته

 ىاست اين جوش تا چند روز ممكن .آيد  هفته پس از تزريق، يك جوش آوچك در محل تزريق پديد مي6 تا 2

 در اين ىامكان دارد آه بعدها زخم آوچك .دباي ى التيام مى آنرا نپوشانيد به آرامى اگر روىبسيار دردناك باشد، ول

 . بماندىاحيه بجان

 به بيرون ىاگر از محل زخم مايع .آيد عمق بوجود مي  آمى، در محل تزريق واآسن به آودآان، زخمىگاه

 هرگز از - در جايش تشكيل شود ىا بتراود، بايد آنرا بكمك يك گاز يا تنظيف خشك و پاآيزه پانسمان نمود تا دلمه

 .ين ماه طول ميكشد تا اين زخم بهبود پيداآند چندىگاه . اينكار استفاده نكنيدىچسب زخم برا

 

 .اگر نگران عفونت آردن زخم هستيد به پزشكتان مراجعه نماييد
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  را دريافت ننمايد؟ى جى سى واآسن بى هم وجود دارد آه آودآىآيا دليل

 

دچار هريك  ى و واآسيناسيون صادق است، اگر آودآىساز  مصونىها  ديگر از شيوهىهمچنانكه در مورد بسيار

 :از موارد زير باشد بايد تزريق واآسن به تعويق بيافتد

 داشتن تب باال •

 .سرطان يا قرارداشتن تحت هرگونه درمانى آه دستگاه ايمنى بدن را تضعيف مي نمايد دريافت درمان ضد •

 ، يا[HIV] به ويروس ايدز ىآلودگ •

 .مانند ِاگِزما) دن ب ى همه ىفراگيرنده( ژِنراليزه ى پوست ىابتالء به يك عارضه •
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  است؟ى ضرورىدانستن چه مطالب ديگر

 

 روتين مانند ى را تزريق نموده يا خير، ميتواند واآسنهاى جى سىنظر از اينكه واآسن ب آودك شما، صرف
 2 را در ى و مننژيت س(Hib) ى نوع بىودآان، هموفيلوس آنفوالنزا، فلج آ)سياه سرفه(  پرتوسسآزاز، ،ىديفتر
 .دريافت نمايد ىماهگ

 در ى، واآسن ديگرى جى سى ماه پس از تزريق واآسن ب3با اينحال درنظر داشته باشيد آه آودك نبايد دستكم تا 

 .  بازو متورم خواهند گشت ىناحيه) ىلنف (ىها همان بازو دريافت دارد، وگرنه غده

  ىپرونده� در ى جى سى آار در مراجعات آينده، بايد اطمينان يافت آه تزريق واآسن بى آسانىهمچنين برا

 . قيد ميگردد(PCHR) � آودكى شخصىبهداشت
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  شيوع سلى ميزان باالى داراىآشورها

 

چنانچه آودآتان پيشتر  . شيوع سل هستندى ميزان باالىدارا) 9/10 ىها صفحه( ذآرشده در جدول ىآشورها

 ىباشد، بايد اين واآسن به و �ىآر� زير ىباشد و پاسخ شما به هريك از پرسشها  دريافت ننمودهى جى سىواآسن ب

 .تزريق گردد

 اند؟/ايد  نامبرده در زير آمدهى، از آشورهاى و ىتان يا پدر فرزندتان يا خانواده آيا شما، خانواده •

 ى بيش از يكماه در آشورهاى بمدتىيا زندگ ىدر پ  ى نزديك قصد مسافرت پ ىآيا شما يا آودآتان در آينده •

 نامبرده را داريد؟

 آند، وجود دارد آه يا سل ىتان زندگ باشد يا در خانه مدت با آودآتان را داشته  آه احتمال تماس بلندىآيا فرد •

 باشد؟  از اين آشورها آمدهىباشد يا از يك داشته باشد، يا پيشتر مبتال به آن گرديده
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 افغانستان
 ىلبانآ

 الجزيره
 )ى آمريكايىساموا (ى شرقىساموا
 آنگوال
 آرژانتين
 ارمنستان
 آذربايجان

 

--------------- 
 

 باهاما
 بحرين
 بنگالدش
 بالروس 

 بليز 
 بنين 
 بوتان
 ىبوليو
  و ِهرِزُگوينىبوسن

 بوتسوانا 
 برزيل
  ىنشين برونئ سلطان
 )ميانمار(ِبرمه 

 بلغارستان
 بورآينافاسو

 ىُبروند
---------------- 

 آامبوج
 آامرون

 ِآيپ ِورد 
  ى مرآزى آفريقاىجمهور
 چاد
 چين
 آلمبيا

 جزاير آومورو 

 ُآنگو
 جزاير آوك
 ساحل عاج 

  ىآرواس
---------------- 

  دموآراتيكىجمهور
 خلق آره
  دموآراتيكىجمهور

 خلق آنگو
  ىجيبوت
  دومينكانىجمهور

----------------- 
 اآوادور

 ال سالوادور
  ى استواي ىگينه

 اريتره 
  ىاستون
 )حبشه (ىاتيوپ

----------------- 
 گابون
 گامبيا

 گرجستان
 غنا 
 گوام

 گواتماال
  گينه
  بيسائو  ىگينه

 گويان 
---------------- 

  ىهائيت
 هوندوراس

---------------- 
 هندوستان
 ىاندونز
 عراق

-------------- 
 ژاپن

------------- 
 قزاقستان

 آنيا
  ىتبا آيري
 آويت

 قرقيزستان
 آره

------------------ 
  دموآراتيكىجمهور

 خلق الئوس
 ىجمهور
 ىِلتون

 ِلسوتو 
 لبريا
 ىليتوان

------------------- 
 مقدونيه 

 ماداگاسكار
  ىماالو
 ىمالز
 ىمال

 جزاير مارشال
  ىموريتان

 موريتيوس 
 مكزيك
  ىميكرونز

 اياالت (
 ) فدرال
  ىمولداو

 مغولستان
 مراآش
 زامبيكمو

 ميانمار
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 بيا نامي
 نپال
  نوىَآِلدون

 نيكاراگوئه
 نيجر 

 نيجريه 
  ى شمالىجزاير ماريانا

------------------- 
 پاآستان

 جزاير پاالئو 
 پاناما
  نو  ىگينه -پاپوا

 پاراگوئه
 پرو

 فيليپين
-------------------- 

 قطر
-------------------- 

  آرهىجمهور
 ى مولداوىجمهور

 ىومانر
 

 فدراسيون روسيه
 رواندا

----------------------- 
 ساموا

 سائو تومه و پرينسيپا 
 ىعربستان سعود

 ِسِنگال
 نگرو صربستان و مونته

 شل  جزاير ِسي
 سيرالئون 
 سنگاپور

 جزاير سليمان
 ىسومال
 ى جنوبىآفريقا

 سريالنكا
 سودان
 سورينام
 سوازيلند
  سوريهى عربىجمهور

----------------------- 
 تاجيكستان

 

 تانزانيا
 تايلند
 ِلسته -تيمور
 توگو 

 الئو  جزاير توآه
 تونگا
 ترآيه

 ترآمنستان
 تووالو 

------------------- 
 اوگاندا
 اوآراين
  متحد تانزانياىجمهور
 ازبكستان

------------------- 
 وانواتو 
 ونزوئال
 ويتنام
 يمن
 زامبيا
 زيمبابوه

 

 

 . از آن بسيار آسانتر استى ميبرد و پيشگيرىد آه درمان سل زمان زيادهمواره بياد داشته باشي

 NHS Direct :0845 46 47تلفن تماس با 
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  بيشترى آگاهىبرا

 

خود، خانواده و دوستانتان دربرابر سل ميتوانيد با نشانيها و مراآز زير از  محافظت ى بيشتر براى آسب آگاهىبرا

 :تماس بگيريد

 

 ؛NHS Wales Direct :0845 46 47  تماس با ىشماره •

 پزشكتان، يا •

• TB Alert،ىو مبارزه ى اين بيمار ى عموم دربارهى باالبردن آگاهى براى نيكوآار ى آه يك مؤسسه  

 . با آن، ميباشدىجهان

 

  :TB Alert تماس با ىنشانيها

 

22 Tiverton Road 

London 

NW10 3HL 

 0995 456 0845 :تلفن

 info@tbalert.org :ايميل

 1071886 : ثبت خيريه ىشماره

 

 : زير ديدن نماييدىسايتها همچنين ميتوانيد از وب

 

www.who.int 

www.hpa.org.uk 

www.tbalert.org 

www.dh.gov.uk 

www.immunisation.nhs.uk 
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  ى ارائهى در راستاىا  برنامه-[NHS Wales Direct Interactive] ويلز [NHS] مستقيم ى همكنش ىبرنامه

  ى ديجيتال و با فشار دگمهىا  است آه از طريق تلويزيون ماهوارهى بهداشت عموم ى درزمينهىآگاه

[interactive]) ميباشدىقابل دسترس  دستگاه آنترل از راه دور، ىبررو) ىهمكنش . 

 

 [Chief Medical Officer for Wales]ويلز آّل شك اين برگه همچنين از طريق وب سايت سرپز

 :ىبه نشان

 

www.cmo.wales.gov.uk/content/work/immunisations 

 

 : زير در دسترس ميباشدىو در قالب زبانها

 

 ُاردو

 ىاسپانياي

 ىبلغار

 ىبنگال

 ىپرتغال

 ىپنجاب

 )ىفيليپين(تاگالوگ 

 ِچك

 ىچين

 ىروس

 ىسواحيل

 ىسومالياي

 ىعرب

 ىفارس

 ىفرانسو

 )ىسورانگويش  (ىآرد

 ىگجرات

 ىلهستان

 لينگاال

 ىهند

 ىويتنام

 

  را ميتوان يا از طريق وب سايت دانلود آرد يانسخه هايی از اين جزوه

 :دولتى تهيه نموداداره از طريق نشانى 

 ، [Public Health Protection Division] ومىبخش تأمين بهداشت عم

 [Welsh Assembly Government] دولت ويلز

Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ 
  jenny.thorne@wales.gsi.gov.uk    :ايميل :تماس

  يا[Neil Robins]نيل رابينز  5397 2082 029  :تلفن تماس

 [Matthew Thomas]متيو توماس 5410 2082 029 

 

 . ميباشدCrown متعلق به مؤسسه ى 2005ق نگارش و چاپ اين اثر به تاريخ ژوئن  ح

 . گرفته و تلخيص شده است[Department of Health] مندرجات اين جزوه از يكی از انتشارات اداره بهداشت

 . گرديده است طراحی[Welsh Assembly Government]اين جزوه توسط دولت ويلز 


