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  فحص مرض السل أثناء الحمل

 ما هو مرض السل؟ 

يا تسببه مرض هو :السل ا يحدث أن يمكن ولكن ، شائع بشكل الرئتير   السل مرض يصيب .السلية المتفطرة تسىم بكتير
ً
   أيض

الجسم من أخرى أجزاء ف  . 

نتنفسه الذي الهواء طريق عن وينتقل السل مرض ينتش   . 

باألدوية المرض عالج يمكن  . 

   
للمريض مجانية والعالجات الفحوصات فنلندا، ف  . 

ا السل يزال ال
ً
   شائًعا مرض

   .البلدان من العديد ف 
من كبير  عدد .المهاجرين من نصفهم حوال   .عام كل السل بمرض شخص 200 من أكي   يصاب ، فنلندا ف   

يا لديه حيث به، يمرض أن ندو  السل بمرض الشخص يصاب قد .بالسل مصابون الناس    نائمة السل بكتير
الكامنة السل عدوى يسىم ما وهذا الجسم ف   

(LTBI).   
لآلخرين المرض نقل يمكنه وال أعراض أي الشخص عىل تظهر ال الحالة هذه ف  . 

نساء الحوامل؟ لل  لماذا يتم إجراء اختبارات فحص السل   

   سل مرض وتصبح الكامنة السل عدوى تنشط أن ويمكن للجسم الطبيع   الدفاع نظام يتغير  ، الحمل أثناء
يصاب أن يمكن .األم صحة يضعف السل .حقيق   

ة الوالدة بعد أو الرحم داخل بالعدوى الطفل الجديد المولود حياة  يهدد المرض وهذا ، مباش  . 

   واألطفال األمهات وكذلك ، اآلخرين األشة أفراد تعرض أن بالسل المصابة لألم يمكن 
   الوالدة حديث 

للعدوى قصد دون ، المستشق   ف  . 

   لهن بالدواء العالج وبدء السل بمرض المصابات األمهات عىل العثور هو الفحص من الهدف 
مبكر وقت ف  . 

   األمهات صحة يحىم   هذا
واألش الوالدة وحديث  . 

 لمن تُجرى الفحوصات، وماهي الفحوصات ومتى؟ 

األعراض تقييم يتم .السينية باألشعة الطوع  (الصدر) الرئة تصوير إجراء يتم وقد ، األعراض لتقييم للخطر المعرضات الحوامل األمهات جميع سيخضع  

  
والطفولة أالمومة استشارات ف   ( Neuvola)    

   و الحمل من األول المراحل ف 
حوال   قبل السينية باألشعة الصدر تصوير إجراء يتم .الوالدة مستشق   ف   

حمل كل مع للصدر جديدة سينية أشعة إجراء يتم .دةالوال  من شهر . 

 هل أنا في خطر؟ 

ي حال إذا 
 :أنت تنتمي إىل مجموعة الخطر ف 

❖  . ي بلد ينتشر فيه مرض السل بشكل كبير
 ولدت أو عشت ف 

ئ أو طالب لجوء.  ❖  وصلت إىل فنلندا كالج 

 وصلت إىل فنلندا من مخيم لالجئير  أو منطقة نزاع.  ❖

ة ) االهل  ❖ ي دائرتك المباشر
أو أصبت بمرض السل بنفسك.  ، االقرباء أو االصدقاء( ،أصبت بمرض السل ف   

ي ما السل؟ي مرض أعراض ه   

قد يعاني المريض من الحمى أو فقدان . )البلغم يتصاعد من الرئتين(األعراض األكثر شيوًعا لمرض السل هي السعال والبلغم الذي يستمر ألكثر من ثالثة أسابيع 

 الوزن أو التعرق بشدة في الليل. 

قد تكون أعراض السل لدى األم الحامل خفيفة وتشبه األحاسيس المرتبطة بالحمل الطبيعي.  قد تضعف الحالة العامة والشهية.   

اضك. من المهم أن تخبر ممرضتك وطبيبك عن جميع أعر ،  لذلك   

لرئة؟ ل  لماذا يجب أن أجري أشعة سينية  أنا بدون أعراض ،   

   الرئوي السل عن الكشف يمكن
الرئوي السل مرض عن الكشف يتم لم إذا .أعراض هناك تكن لم لو حث   السينية الصدر أشعة طريق عن الحامل األم ف   

   االشتباه يمكن فال ، األم لدى المحتمل
ا للرئة السينية األشعة تؤخذ ، لذلك .خطير  بمرض الطفل يصاب أن ويمكن الجديد المولود إصابة ف 

ً
من أيض  

المرض أعراض األم عىل تظهر لم لو حث   السل، بمرض للخطر المعرضات األمهات . 

 هل تشكل أشعة الصدر خطرا على صحة الجنين؟

اإلشعاع البيئي الطبيعي الذي يتعرض له الجميع في من  إنه على نفس المستوى حديثة للرئة ضئيالً. الرقمية ال االشعة السينيةيكون التعرض لإلشعاع في صورة 

.غضون ثمانية أيام تقريبًا  

لجنين. على اوال يضر تصوير الصدر باألشعة السينية  بل إن تعرض الجنين لإلشعاع أقل ،    
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األشعة؟ نظيممن المسؤول عن ت  

األمومة عيادة ستتول  (Neuvola) أكي   بتعليمات ويزودونك إحالة سيكتبون ،  األمر هذا  
ا
باألشعة صورة إجراء يتم لم إذا .السينية باألشعة الصدر تصوير حول تفصيل  

   أخذها فسيتم ،  الوالدة قبل للصدر السينية
الوالدة مستشق   ف  . 


