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اختبار جمع البلغم بالتحریض
أخذ عینات کجزء من فحص اإلصابة بمرض السل
حقائق حول مرض السل
السل هو مرض تسببه باکتریا السل التي تسمی مایكوباكتیریوم تیوبركیولوسیس ) .(M. Tuberculosisتنتشر الباکتریا عبر
الهواء علی شکل قطرات صغیرة الحجم عندما یسعل أو یعطس أو یتکلم أو یضحك شخص رئتاه مصابتان بالسل النشط.
كیفیة انتقال عدوی السل؟
ینتقل المرض من شخص مصاب بسل الرئة یحتوي بلغمه علی عصیات التدرن .تنتشر الباکتریا عندما یسعل أو یعطس أو
یضحك أو یغني أو یتکلم الشخص المصاب.
الی شخص مستقبل یستنشق الرذاذ الذي یحتوي علی باکتریا السل.
األشخاص الذین یستنشقون هذا الهواء قد یستنشقون معها الباکتریا أیضا فیصابون بالعدوی .یصاب ما یقرب من  %01من
الذین أصیبوا بالعدوی بمرض السل النشط مرة خالل حیاتهم .لکي تتأکد من إصابتك بمرض السل النشط ،یجب علیك أن
تجري عدة اختبارات .اختبار جمع البلغم بالتحریض ( )indusert sputumهو أحد هذه اإلختبارات.
کیف یجری اإلختبار؟
ستستنشق خالل اإلختبار ماءا مالحا عبر مبخر متصل باألکسجین .سیقوم البخار الناتج بتهییج وإثارة مجاري التنفس بحیث
یسهل صعود البلغم من الرئتین مع السعال.
التحضیر لإلختبار
Do not eat or drink for the 4-hour period before the test.
ال تأکل أو تشرب أي شيء خالل الساعات األربعة السابقة لإلختبار.
عض علی قطعة الفم وضم شفتیك حولها بشکل محکم .تنفس بشکل طبیعي عبر فمك .خذ نفسین عمیقین من وقت آلخر .یبلع
السائل (السائل الناتج عن البخار المتکثف) الفائض .یجب عدم استخدام بصاق الفم.

عندما تشعر بأنك سوف تسعل ،أخرج المبخر واسعل بشدة عدة مرات.

أبصق کل البلغم الصاعد من رئتیك مباشرة في انبوب (کأس) اإلختبار الزجاجي .یمسك األنبوب ویوضع تحت الشفة السفلی
من أجل حمایته من اإلتساخ.
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یجب علیك تکرار هذه الخطوات عدة مرات .اتبع التعلیمات المعطاة لك من قبل العاملین .قم بتسکیر الغطاء عند انتهاء
اإلختبار .أخیرا قم بغسل یدیك.
?What happens next
ما هي الخطوة القادمة؟
ستکون نتائج اإلختبار جاهزة بعد  6الی  8أسابیع .ستستدعی عندذاك الی مراجعة جدیدة لدی الطبیب .سیقوم الطبیب
باإلستناد الی نتائج اإلختبار بإتخاذ قرار حول ما یجب فعله الحقا.

