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 (2)1 صفحه  

یغربالگر  تست   (PPD) ها  حامله یبرا  

چیست؟   زتوبرکولو  

ظاهر می شود، اما ممکن است در  شش ها    در که اغلب  مایکوباکتریوم بوجود می آید  باکتریاییساری بوده و از  ی وبرکلوز یک مرضت 

دارویی بهبود می یابد و در فنلند  با تداوی مریضی این  شود. طریق تنفس هوا منتقل می   از  توبرکلوز. جاهای دیگر بدن نیز وجود داشته باشد

رایگان است.  یک مریض برای  معاینات و تداوی  

حدود  ، مبتال میشوند مریضی  این نفر به ۲۰۰در فنلند ساالنه بیش از  شایع در بسیاری از کشورها است.   مریضیهنوز هم یک  زوبرکولوت 

که   هستندخفته در بدن  ز وبرکولوت باکتری های  دارای آنها هستند. زوبرکولو ت تعداد زیادی از افراد مبتال به  هستند. یننیمی از آنها مهاجر

. دهدرا به دیگران منتقل  مریضیندارد و نمیتواند  از مریضی را رد، فرد هیچ عالئمیادر این مو نهفته است. این مریضی نیز عفونت  

شود؟ یم انجام حامله زنان یرو  بر توبرکلوز یغربالگر  شاتیآزما چرا  

  واقعی فعال شود. مریضی پنهان می تواند به عنوان یک  ز توبرکولو، سیستم دفاع ذاتی بدن تغییر می کند و عفونت حاملگیدر دوران 

به این   پس از زایمان کودک می تواند در حالی که هنوز در رحم یا بالفاصله  مادر شود. یسالمت باعث اختالل در  ز توبرکولو مریضی

می تواند ناخواسته دیگر   زتوبرکولو  مریضی مادر مبتال به   .باشد  نوزادیک زندگی  برای یتهدیدمریضی میتواند آلوده شود و این مریضی 

غربالگری یافتن مادرانی  تست هدف از  را در معرض عفونت قرار دهد.   هشفاخان اعضای خانواده و همچنین سایر مادران و نوزادان در 

نوزادان مت مادران، سالاین از   زود هنگام برای آنها می باشد. برای تداوی  وا های مبتال هستند و شروع د زتوبرکولو  مریضی است که به 

 و خانواده ها محافظت می کند. 

وقت؟ چه و شود انجام دیبا شات  یآزما چه د،ی  گ قرار شاتیآزما مورد دیبا کیس چه  

  انجام شود.  از ُشش ها نیزداوطلبانه  اشعه ایکس  همه مادران در معرض خطر ارزیابی عالئم را انجام می دهند و ممکن است عکسبرداری 

حدود یک ماه قبل از   از ُشش ها  عکسبرداری. انجام می شود  گاهزایش و در   حاملگیارزیابی عالئم در کلینیک زایمان در مراحل اولیه 

می شود.  انجام حاملگی بار  هر آن در  بررسی و  عکسبرداری زایمان انجام می شود.   

یا من در معرض خطر هستم؟ آ  

 اگر هستید،در معرض خطر  اشخاص  ه عضو گروشما 

 بسیار شایع است  در آن  ز توبرکولو مریضی زندگی می کردید که  آنجا کشوری یا در شما متولد شده ❖

 جو به فنلند وارد شده اید  شما به عنوان پناهنده یا پناه ❖

 شما از اردوگاه پناهندگان یا منطقه جنگی به فنلند آمده اید  ❖

بوده اید  ز توبرکولو مریضیبه   شما خودتان مبتال یا ان تاننزدیک از کسی ❖  

چیست؟  زتوبرکولوعالئم   

  ز توبرکولو. مریض مبتال به (رفه بلغم نیز بیرون شود سبا )رفه دوامدار است که برای سه هفته دوام نموده و  س زتوبرکولوعالیم  شایع ترین

احساس کند که ضعیف و کم اشتها  است،  شخص مریض ممکن  تب داشته باشد، وزن از دست بدهد و در شب شدیداً عرق کند. است ممکن

به همین دلیل مهم است که  . ممکن است خفیف باشد و شبیه عالئم مرتبط با حاملگی طبیعی باشد حاملهدر مادر  زتوبرکولو عالئم  شده است.

ام عالئم خود بگویید. خود در مورد تم داکتر و  نرس به   

از ُشش هایم الزم است؟  ایکسندارم چرا اشعه  عالئمی هیچمن   

مادر   ُشش   حتمالیا ز توبرکولواگر  قابل تشخیص است.  از ُشش ها حتی در صورت عدم وجود عالئم با اشعه ایکس   ز توبرکولو مریضی

از   ُشش اشعه ایکس عکس بنابراین،  شود.  مریض تشخیص داده نشود، ممکن است عفونت نوزاد نادیده گرفته شود و کودک به شدت  حامله

الئم در معرض خطر نیز گرفته می شود. عمادران بدون   

 آیا عکس اشعه ایکس از ُشش ها سالمتی جنین را به خطر می اندازد؟

میزان تابش قابل مقایسه با  است. ها بسیار کم ُشش مدرن  یدیجیتال عکسبرداریهنگام در قرار گرفتن در معرض تابش اشعه ایکس امروزه  

  قرار گرفتن جنین در معرض تابش محیطی طبیعی است که در طی حدود هشت روز هر کس در معرض آن قرار می گیرد.  سطح تابش 

نمیرساند. یبه جنین آسیب  عکسبرداریحتی کمتر است و   اشعه ایکس  
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 (2)2 صفحه  

دار  بیترت مسئول کیس چه است؟ کسیا اشعه یعکسیر  

مادران صیح خدمات مرکز توسط کار نیا  (äitiysneuvola) یجا شود، یم انجام مورد در یتری قیدق یها دستورالعمل و سندینوی یم ارجاع که ی   

داری شود یم گرفته مادران شگاهیزا در آنرا باشد، نشده انجام مانیزا از قبل کسیا اشعه عکس اگر .دهند یم ارائه شما به را کسیا اشعه یعکسبر . 


