لأولياء األمور

الرؤية :مواطنون أصحاء في مجتمعات صحية

فحوصات مرض السل

�أحدثمتطلبات
لألفراد في عمر الدراسة
ما هو السل ()TB؟

مرض السل عدوى بكتيرية تصيب الرئتني في العادة .وينتشر السل من فرد إلى آخر محموال ً عبر الهواء.
�التصورات اخلاطئة عن السل:
تصور خاطئ :تعني العدوى بالسل أن املريض يعاني من نوع نشط من املرض.
احلقيقة :ال تعني العدوى بالسل أنك تعاني من املرض بالضرورة .فليس كل من حدثت له عدوى ببكتيريا السل سيمرض:
مرض السل النشط

عدوى السل

ال تشعر باملرض

عادة ما تشعر بوجود املرض

ال� تعاني من أعراض

تعاني من األعراض:

ال ميكن أن ينشر بكتيريا السل إلى اآلخرين

ميكن أن ينشر بكتيريا السل إلى اآلخرين

نتيجة اختبار اجللد أو الدم إيجابية عادة

نتيجة اختبار اجللد أو الدم إيجابية عادة

األشعة السينية على الصدر تظهر نتائج طبيعية

قد تظهر األشعة السينية نتائج غير طبيعية ويحتاج
إلى مزيد من االختبارات

�يحتاج إلى عالج عدوى السل للوقاية
من اإلصابة مبرض السل النشط في مراحل الحقة

يحتاج إلى عالج مرض السل النشط

•
•
•
•
•
•

كحة شديدة ملدة ثالثة أسابيع أو أكثر
ألم في الصدر
كحة مصحوبة بالدم
ضعف
شعور بالتعب الشديد
فقدان الوزن

تصور خاطئ :متاثل اختبارات السل فحوصات السل.
احلقيقة:اختبارات السل ليست كفحوصات السل .فعند إجراء فحوصات السل ،يتم إجراء تقييم درجة اخلطورة
(سلسلة من األسئلة) على يد الطبيب .إذا ظهرت درجة خطورة عالية لدى املريض ،يتم إجراء اختبار
الكتشاف عدوى السل .على العكس من ذلك ،تتضمن اختبارات السل اختبار اجللد ( )TSTأو اختبار الدم
( QFTأو  .)T-Spotإذا أظهرت هذه االختبارات نتيجة إيجابية ،يتم إجراء أشعة سينية على الصدر.

ما اإلجراء اإللزامي احلالي بخصوص السل في املدارس؟

	تلزم إدار الصحة العامة ( )DPHمبقاطعة لوس أجنيلوس ( )LACاآلن جميع األطفال الذي يلتحقون باحلضانات
أو أي مدرسة بكاليفورنيا ألول مرة بإجراء اختبار الكتشاف عدوى السل واإلبالغ بالنتائج قبل بدء الدراسة .إذا كان
إيجابيا ،يجب أن يخضع الطالب لفحوصات باألشعة السينية على الصدر.
�اخبتار اجللد
ً
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�التصورات اخلاطئة الشائعة عن اإلجراء اإللزامي بخصوص السل في املدارس:
تصور خاطئ :يقصد من اإلجراء األلزمي في املدارس اكتشاف مرض السل النشط لدى األطفال وعالجهم.
احلقيقة :أعد هذا اإلجراء اإللزامي لتحديد معدالت اإلصابة بالسل وتتبعها ،وليس الكتشاف
حاالت اإلصابة بالسل وعالجها .يستخدم برنامج مكافحة السل ( )TBCPبإدارة الصحة العامة مبقاطعة
لوس أجنيلوس تقصي االحتكاك مبرض السل الكتشاف حاالت السل النشطة في جميع األعمار.
تصور خاطئ :دون اإلجراء اإللزامي بخصوص السل في املدارس ،لن تكون هناك إجراءات أخرى ملراقبة حاالت
السل.
احلقيقة :سيواصل برنامج مكافحة السل تتبع حاالت السل في األطفال لضمان انخفاض معدالت
اإلصابة بالسل.
تصور خاطئ :اإلجراء اإللزامي في املدارس يضمن عالج األطفال املصابني بنوع نشط من السل.
احلقيقة :ال يضمن إجراء تتبع املرض تلقي اإلطفال ،الذين أظهرت االختبارات إصابتهم بالسل ،عال ًجا كامال ً.
وتشير الدالئل إلى أن معظم من بدؤوا العالج لم يكملوا البرنامج العالجي
تصور خاطئ :إذا لم يتم فرض اإلجراء اإللزامي ،ستزيد حاالت اإلصابة بالسل لدى األطفال في
مقاطعة لوس أجنيلوس.
احلقيقة :ال تطبق مقاطعات كاليفورنيا األخرى اإلجراء اإللزمي بخصوص السل في املدارس ,مثل سان دييجو
وريفرسايد ,ما تزال معدالت إصابة األطفال بالسل منخفضة بها.

ما األسلوب اخملطط اجلديد؟

• إنهاء اإلجراء اإللزامي احلالي بخصوص السل في املدارس .إجراء فحوصات السل البدنية على األطفال خالل الصف األول.
• سيخضع الطفل جلميع الفحوصات في زيارة واحدة إلى الطبيب.
• سيفحص األطباء جميع الطالب وسيجرون اختبارات السل فقط إذا ظهرت لدى الطالب معدالت خطورة مرتفعة.
• ستتم إحالة الطفل إلى العيادات الطبية التي ميكنها تقدمي مستوى متكامل من الرعاية.

ما احلاجة إلى التغيير؟

•بدال ً من زيارة الطبيب عدة مرات ،سيصبح فحص السل جز ًءا من االختبارات البدنية في طالب الصف األول.
•للحيلولة دون تلقى األطفال ،الذي لم يصابوا بعدوى السل ،لعالج قد يضرالكبد.
• يقول اخلبراء إنها هذه العملية هي األسلوب األمثل.
• للتركيز على أفضل الطرق الكتشاف حاالت اإلصابة النشطة بالسل وخفض معدالت اإلصابة مبرض السل النشط.
• لضمان وجود طبيب للعائلة يسهل حصول األطفال على جميع احتياجاتهم الطبية.

ا األطفال املعرضون ملعدالت خطورة مرتفعة من العدوى بالسل؟

•األطفال املولودون خارج الواليات املتحدة وفي املناطق التي ترتفع بها معدالت اإلصابة بالسل( .بشكل عام ،جميع
البلدان بخالف الواليات املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيالندا ،وجميع بلدان غرب أوروبا).
• األطفال الذين عايشوا أفرادًا تأكدت إصابتهم بالسل أو يشتبه في إصابتهم.
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• األطفال الذين سافروا إلى بلد يعاني من ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل أكثر من أسبوع واحد.
• األطفال شربوا اللنب اخلام أو تناولوا اجلنب غير املبستر.

هل سيعرض هذا التغيير في اإلجراء اإللزامي في املدارس األطفال خلطر أكبر؟

	ال .لن ترتفع معدالت اخلطورة املعرض األطفال لها .ستتمكن من فحص الطفل أثناء الزيارة الطبية نفسها التي يتم
إجراء االختبار البدني خاللها.

أين ميكن احلصول على اختبار بدني لطالب الصف األول؟

•يتم إجراء االختبار البدني من قبل مصدر توفير الرعاية الطبية للعائلة ،ويتضمن :األطباء اخلصوصيون ،والعيادات
العامة ،وعيادات اإلدارة الصحية ،واخلطط الصحية مسبقة الدفع ،واملرافق العسكرية ،وبعض املناطق التعليمية ،وغير
ذلك من املصادر.
• يورد املستند املرفق اخليارات املطروحة لتسجيل الطفل في خطة صحية مجانية أو مخفضة.

هل يشمل هذا احلضانات ،أو متطوعي املدارس ،أو العاملني في املدارس؟
ال .فنطاق هذا اإلجراء يشمل األطفال حتى الصف الثاني عشر.

ماذا أفعل للحصول على إجابة ألية أسئلة غير واردة في هذه النشرة؟

	للحصول على مزيد من املعلومات ,يرجى زيارة موقع الويب التابع لبرنامج مكافحة السل:
/http://publichealth.lacounty.gov/tb
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