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بلغم گرفتگی
نمونه گیری منحیث بخشی از معاینه توبرکلوز
نکاتی درباره توبرکلوز
توبرکلوز مرضی است که توسط بکتری توبرلکزو (ام توبرکلوزیز) ایجاد می شود .وقتی که شخصی با توبرکلوز فعال
در شش های خود گپ می زند و یا سرفه ،عطسه یا خنده می کند این بکتری از طریق هوا و قطرات ریز نشر می گردد.
توبرکلوز چطور سبب ایجاد مرض می گردد؟
باسیل این مرض از بلغم شخصی که دچار توبرکلوز شش است منتقل می گردد .این بکتری با سرفه ،عطسه ،خنده ،آواز
خواندن یا گپ زدن نشر می گردد.
به شخصی که قطرات ریز حاوی بکتری توبرکلوز را استنشاق می کند منتقل می شود.
اشخاص که این هوا را استنشاق می کنند ،بکتری را نیز استنشاق کرده و مریض می شوند .حدود  01فیصد از اشخاصی
که به این بکتری آلوده می شود یک بار در زندگی خود به مرض توبرکلوز دچار می شوند .برای مشخص نمودن
اشخاصی که دچار مرض توبرکلوز فعال هستند ،باید معاینات مختلفی بشمول تست بلغم انجام شود.
این تست چطور انجام می شود؟
در حین تست شما آب نمک را از طریق یک دستگاه بخار کننده که به اکسیجن متصل است استنشاق می کنید .غبار
حاصل سبب تحریک مجاری تنفسی گردیده و سرفه کردن بلغم از شش ها را برایتان آسان تر می کند.
آمادگی
قبل از معاینه به مدت  4ساعت چیزی نخورید و ننوشید.
دهانی را گاز بگیرید و لبهایتان را محکم اطراف آن نگهدارید .به طور نورمال از طریق دهان تنفس کنید .هر از
چندگاهی چند نفس عمیق بکشید .مایع اضافی (میعان شده از غبار) بلعیده می شود .بلغم از تف نباید استفاده شود.

وقتی که می خواهید سرفه کنید ،دستگاه بخار کننده را بردارید و چندین بار محکم سرفه کنید.
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تمامی بلغمی که از شش هایتان سرفه می کنید را مستقیما ً برروی شیشه تست تف کنید .برای جلوگیری از کثیف شدن
شیشه تست این شیشه در ذیل لب پایین نگهداشته می شود.

شما باید این طرزالعمل را چندین بار تکرار کنید .دستورات کارمندان را اجرا کنید .بعد از تمام شدن تست درپوش را
محکم کنید .در نهایت ،دستهایتان را بشوئید.
پس از این چه اتفاقی می افتد؟
نتایج تست ها ظرف مدت  6تا  8هفته ارائه خواهد شد .شما برای یک وقت مالقات دیگر دعوت می شوید .بر اساس نتایج
تست ،داکتر اقدامات بعدی را مشخص می کند.

