
 برای بلند بردن (PHAC) موسسۀ موزائیک, با حمایت سازمان بهداشت عمومی  یا صحت عامۀ کانادا
 سطح آگاهی و کاهش حساسیت در برابر توبرکلوز یا سل بین جوامع در خطر سل, کار میکیند. ما با
 عرضه کنندگان خدمات بهداشتی, موسسات خدماتی, و متنفذین قومی جهت فراهم آوری آموزش و
.منابع مورد ضرورت و همچنین جهت ارتقاء دسترسی عادالنه به خدمات و تداوی سل همکاری مینماییم

 پروژۀ آموزشی
توبرکلوز یا سل



 حقایق مهم دربارۀ
توبرکلوز یا سل

 سل یک بیامری عفونی ساری اما قابل تداوی و  درمان
  میباشد که توسط باکرتی بوجود آمده و از طریق هوا

انتشار میکند

 وقتی باکرتی سل داخل ششهای شخص میگردد, عموما
 بدن مانع رشد باکرتی شده, و شخص احساس مریضی

  منیداشته باشد- این حالت, سل غیر فعال نامیده میشود.
 اما احتامل بسیار کمی وجود دارد که باکرتی رشد منوده, و

 شخص احساس مریضی کند-که این حالت سل فعال نامیده
میشود

 اشخاص مصاب به سل فعال عالئم بیامری مانند رسفۀ
 طوالنی مدت و تب میداشته باشند و ممکن باکرتی سل

 را به دیگران انتقال دهند که نیاز به مراقبت های درمانی
میداشته باشند

 اشخاص مصاب به سل غیر فعال عالئم بیامری را نداشته,
 احساس مریضی منیداشته باشند, و منیتوانند باکرتی سل را

به سایرین انتقال دهند

 تعداد زیادی از مردم دنیا با سل غیر فعال زندگی میکنند
 )مبتال به سل غیر فعال هستند(, بدون اینکه متوجه آن

شوند

 احتامل بسیار کمی وجود دارد که به مرور زمان, سل غیر
 فعال به سل فعال تبدیل شود. بناء خیلی مهم هست

 که از سل فعال با انجام آزمایش و تداوی سل غیر فعال,
 جلوگیری گردد – آزمایش جلدی سل برای تشخیص اینکه

 یک شخص مبتال به سل غیر فعال هست یا نه, میتواند
 کمک کند

 تداوی سل غیر فعال بستگی به رژیم دوائی داشته و از 3
تا 9 ماه متفاوت است
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 در بریتیش کلمبیا, آزمایش و تداوی سل برای افراد در
خطر رایگان میباشد

 مثبت شدن به آزمایش سل غیر فعال به هیچ وجه رشم آور
 نبوده , و افراد نباید از این تشخیص ترس و هراس داشته

باشند

 هر کسی ممکن است به آزمایش سل, مثبت تشخیص شود,
 بدون در نظر داشت قومیت, نژاد, فرهنگ, مذهب, سطح

تحصیالت, شغل, وضعیت مهاجرتی, وضعیت اقتصادی-
 اجتامعی, و گرایش جنسی

 ابتال به سل غیر فعال, هیچ یک از جوانب زندگی عادی و
 فعالیت های روزمره طبیعی را متاثر منیسازد. شخص مبتال

 به سل غیر فعال میتواند به حفظ روابط ادامه دهد, به
 رس کار برود , به مکتب یا مدرسه اشرتاک مناید, و بدون

 اینکه احساس مریضی کند, و یا ترس از انتشار میکروب به
سایرین داشته باشد, میتواند در جامعه فعال باقی مباند

 شخص مبتال به سل غیر فعال نیاز به قرنطین و یا تجرید از
 خانواده, دوستان و جامعه منیداشته باشد

 تشخیص سل غیر فعال هیچگونه تاثیر باالی وضعیت
 مهاجرتی نداشته و همچنین هیچگونه محدودیت در

سفرهای داخلی و خارجی را در قبال ندارد

 در کانادا, اطالعات بهداشتی و صحی, بصورت کامال
 محرمانه نگه داشته میشوند و توسط قوانین و مقررات
 مربوط حفظ حریم خصوصی فدرال و ایالتی محافظت

میگردند

 در کانادا, آزمایش و تداوی سل غیر فعال کامال داوطلبانه
 بوده و تنها بخاطر جلوگیری از مریضی سل فعال صورت

میگیرد. برای

•  

•  
 

•   
 
 

•  
 
 
 
 
 

•   

•   
 

•   
 
 

•  

.

.

.

.

.

.

.

.



 کلینیک های غربالگیری یا
دریافت سل در مرتو ونکوور

کلینیک ونکوور
655 West 12th Avenue 

Vancouver  
تلفن: 604-707-2692

ساعات کاری
 دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و

جمعه: 8 صبح تا 4 عرص

 پنجشنبه: 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر

 کلینیک نیووستمنسرت
100 - 237 E. Columbia Street 

New Westminster 
تلفن: 604-707-2698

ساعات کاری
 دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و

جمعه: 8 صبح تا 4 عرص

 پنجشنبه: 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر

منابع اضافی

اطالعات بهداشتی یا صحی
  شامره رایگان 811 را متاس بگیرید )خدمات ترجمه برای بیشرت

 از 130 زبان موجود میباشد, و یا به

www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/tuberculosis – BC CDC 

حامیت های زبانی یا ترجامنی:
 BC) شام  میتوانید به خدمات ترجامنی از طریق خدمات زبانی ایالت بریتیش کلمبیا

Provincial Language Services) دسرتسی داشته باشید . وقتی به پزشکان, یا کلینیک های سل 
 متاس میگیرید, این خدمات ترجامنی را درخواست کنید و یا به موسسات خدمات اسکان

 .گزینی و یا جامعه متاس گرفته درخواست کمک منائید

موسسات خدمات اسکان گزینی و جامعه:
 موزائیک و سایر موسسات اسکان گزینی, جوامع چند فرهنگی را با خدمات متنوع حامیت

 میکنند که شامل خدمات سالمت و رفاه, اشتغال, مسکن, زبان,  مراقبت از اطفال, و
 برنامه های خانواده در چندین موقعیت میباشند. اگر شام به خدمات و یا حامیت نیاز

 .دارید, با موزائیک برای معلومات بیشرت در متاس شوید

دفرت مرکزی موازئیک
5575 Boundary Road 

Vancouver

کنرتول مرکز  منابع  از  شده  برگرفته  همچنین   و  جامعه  های  مشوره  توسط  بروشور  این  محتویات  ها:  تصدیق  و   تقدیر 
کلمبیا بریتیش  ایالتی ,)BC CDC( بیامریهای  بهداشتی  بریتیش ,)PHSA( خدمات  بهداشت  یا  صحت  وزارت   و 
کانادا عمومی  بهداشت  سازمان  توسط  سخاومتندانه   , پروژه  این  مالی  حامیت  میباشد.  است )PHAC( کلمبیا  شده     .تهیه 

تلفن:  9626 254 604
info@mosaicbc.org :ایمیل

– Health Link BC

www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tuberculosis


