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 )TB( گيری خلط برای آزمايش سل نمونه
Sputum Testing for Tuberculosis (TB) 

  سل چيست؟

ها) هايی (باکتریبيماری جدی است که توسط ميکروب سل يک
که در  یفرد شود.شوند، ايجاد میکه از طريق هوا پخش می

تواند بيماری سل را به های خود بيماری سل فعال دارد، میريه
وقتی فرد مبتال به سل فعال سرفه، عطسه  ديگران منتقل کند.

کروب سل را از زند، وی ميخواند يا حرف میکند، آواز میمی
 کند.  طريق هوا منتشر می  

 
کند، ولی ممکن است بر ساير ها اثر میسل معموالً بر ريه

 ها، مفاصل،های بدن مانند غدد، استخوانقسمت  
   .کليه، مغز و اعضای تناسلی نيز تاثير بگذارد

 
توانيد داروهای در بريتيش کلمبيا شما می .سل قابل درمان است

تهيه اين داروها  .درمان آن را دريافت کنيدپيشگيری از سل و 

از طريق مراکز استانی خدمات سل و واحدهای بهداشت عمومی 
  .رايگان است

 
 :برای کسب اطالعات بيشتر به اين مطلب مراجعه کنيد

nkBC File #51aHealthLi  سل)TB(.  

  خلط چيست؟

های يک ماده مخاطی است که وقتی از اعماق ريه) يا بلغم(خلط 

اين ماده معموالً غليظ، کدر و  .آيدکنيد، باال میخود سرفه می

نيست، چون بزاق در ) تف(خلط همان بزاق  .چسبناک است

برای اين  .شود و رقيق، شفاف و آبکی استدهان شما توليد می

  .گيری نکنيدآزمايش، از بزاق نمونه

  چرا برای سل بايد آزمايش خلط داد؟

آزمايش خلط شما برای وجود باکتری سل، بهترين روش 
  .تشخيص آن است که آيا به سل فعال مبتال هستيد يا خير

 
کنيد، آزمايش کردن خلط شما اگر داروی سل مصرف می

  .بهترين راه برای تشخيص اثربخشی دارو است

  نمونه خلط بدهم؟ 3بايد  چرا

بسيار مهم است که نتيجه حاصل از آزمايش خلط شما دقيق 
تواند دقت نتايج آزمايش شما را نمونه خلط می 3گرفتن  .باشد

مراقبتگر بهداشتی به شما خواهد گفت که آيا  .افزايش دهد

نمونه خلط را در يک روز بدهيد يا اينکه بايد  3توانيد هر می
مطابق با  .را در يک روز جداگانه بدهيدهر نمونه خلط 

های ارائه شده از سوی مراقبتگر بهداشتی خود عمل دستورالعمل
  .کنيد

  گيری خلط را انجام دهم؟چطور بايد نمونه

  :گيری خلط، مطابق با اين مراحل عمل کنيدبرای نمونه
نمونه خلط را در ساعات ابتدايی روز بگيريد، مگر در  .1

تان دستورالعمل متفاوتی به بهداشتیصورتی که مراقبتگر 
   .شما داده باشد

گيری خلط، از خوردن، آشاميدن، مسواک پيش از نمونه .2
  .شويه پرهيز کنيدزدن يا استفاده از دهان

مطمئن شويد که نام، نام خانوادگی و تاريخ تولدتان روی  .3
   .برچسب ظرف نمونه درج شده است

از ساير افراد  گيری خلط خود را با فاصله و دورنمونه .4
در صورت امکان، وقتی قصد انجام  .انجام دهيد

گيری خلط را داريد، به فضای بيرونی برويد يا يک نمونه
  .پنجره را باز بگذاريد

به داخل ظرف يا داخل درپوش  .ظرف نمونه را باز کنيد .5

  .دست نزنيد

نفس  .نفس خود را چند ثانيه نگه داريد .نفس عميق بکشيد .6

 .يک نفس عميق ديگر بکشيد .بيرون بدهيدرا به آهستگی 
  .محکم سرفه کنيد تا وقتی که خلط تا دهان شما باال بيايد



، يا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسايت بیلينکرسانی هلثهای آگاهیبرای ديگر پرونده
ديدن کنيد يا با  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غير اضطراری، از وبسايت زندگی خود ديدن کنيد. برای دريافت اطالعات و راهنمايی

تماس بگيريد. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوايان، با (به رايگان) تماس بگيريد. برای کمک به ناشنوايان يا کم 8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130به بيش از 

اين کار را ادامه دهيد  .خلط را داخل ظرف نمونه تف کنيد .7

   .تا وقتی که خلط کافی کف ظرف نمونه را پوشش دهد
درپوش ظرف نمونه را محکم ببنديد تا محتويات آن به  .8

   .بيرون نشت نکند
گيری خلط را روی برچسب ظرف تاريخ و ساعت نمونه .9

  .نمونه بنويسيد
ظرف نمونه را در يک کيسه پالستيکی که همراه با آن  .10

در هر کيسه پالستيکی  .است قرار دهيد و محکم ببنديد

  .ظرف نمونه خلط قرار ندهيد 1بيش از 
مطمئن شويد که فرم کاغذی آزمايشگاه را در کيسه بيرون  .11

نه داخل آن همراه با ظرف (قرار دهيد  کيسه پالستيکی

  ).نمونه خلط

 .های خود را بشوييدگيری خلط، دستپس از پايان نمونه .12
برای کسب اطالعات بيشتر درباره شستن صحيح 

  HealthLinkBC File:ها، اين مطلب را ببينيددست

ها به جلوگيری از شيوع آلودگی :هاشستن دست #85

  کمک کنيد

  های نمونه خلط خود چه کار کنم؟بايد با ظرف

نزد مراقبتگر های نمونه را در اسرع وقت به آزمايشگاه يا ظرف
اگر اين امکان را نداريد که نمونه را به  .بهداشتی خود ببريد

آزمايشگاه يا نزد مراقبتگر بهداشتی خود ببريد، آنها را تا وقتی 
 که بتوانيد تحويلشان دهيد، در يخچال قرار دهيد های ظرف.

نمونه را در دمای اتاق نگهداری نکنيد و از منجمد شدن آن 
های نمونه را بايد ر مطمئن نيستيد که ظرفاگ .جلوگيری کنيد

   .به کجا برگردانيد، از مراقبتگر بهداشتی خود سوال کنيد

  هايی روی خلط من انجام خواهد شد؟چه آزمايش

   : آزمايش روی خلط شما انجام خواهد شد 2

 آزمايش اسمير  
 آزمايش کشت  
 

برای آزمايش اسمير، کارکنان آزمايشگاه نمونه خلط را زير 
اگر آنها باکتری سل  .دهندميکروسکوب مورد بررسی قرار می

  .را در نمونه ببينند، نتيجه آزمايش اسمير مثبت خواهد بود
 

برای آزمايش کشت، کارکنان آزمايشگاه مقداری از نمونه را در 
ها رشد اگر باکتری .گذارند تا رشد کنديک ظرف مخصوص می

  .کنند، نتيجه کشت مثبت است
 

آزمايش اسمير يا کشت مثبت باشد، مراقبتگر  اگر نتيجه
   . تان درباره معنی اين نتيجه با شما صحبت خواهد کردبهداشتی

  چه وقت نتيجه آزمايش خلط خود را دريافت خواهم کرد؟

روز کاری پس از  2تا  1نتيجه آزمايش اسمير معموالً ظرف 
يج آماده شدن نتا .رسيدن نمونه به آزمايشگاه آماده خواهد شد

 8آزمايش کشت، بسته به سرعت رشد باکتری ممکن است تا 
   .هفته به طول بيانجامد

 
  آزمايشگاه نتايج آزمايش را به محض آماده شدن برای

   
اگر نتايج آزمايش شما  .تان ارسال خواهد کردمراقبتگر بهداشتی

تان موضوع را به شما اطالع مثبت باشد، مراقبتگر بهداشتی
  .خواهد داد

 
تان از نحوه دسترسی و تماس شويد که مراقبتگر بهداشتی مطمئن

هماهنگی  .رسانی نتايج آزمايش آگاه استبا شما برای اطالع

الزم را با مراقبتگر بهداشتی خود انجام دهيد تا مطمئن شويد که 
   .آنها شماره تلفن و آدرس فعلی شما را در اختيار دارند

 
با مراقبتگر بهداشتی خود  ای داريد،اگر هرگونه سوال يا دغدغه

   .صحبت کنيد


