
  چيست ؟بيماری سل 

اين . بيماری سل از سال های بسيار دور وجود داشته و افراد بسيار مشهوری نيز در دنيا به اين بيماری مبتال شده اند. سل يک بيماری عفونی واگير می باشد 
ی ابتال به بيماری سل است در گذشته به اشتباه تصور می کردند که نفرين کسی و يا شدت غم و غصه علت اصل. بيماری از قديم در کشور ما شناخته شده بود

. 

  .گفته می شود) TB(» تی بی«و به اختصار ) Tuberculosis(در کتاب های غربی به اين بيماری توبرکولوز 

بدن را دارد ولی ريه ها بيشتر به سل مبتال می بيماری سل يکی از مهمترين بيماريهای عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی درگير نمودن کليه ارگان های 
  .شوند

کنترل و بحث آن فقط محدود به کتب پزشکی خواهد بود، ولی اين اميد ده سال  ٢٠٠٠همه پزشکان دنيا معتقد بودند که اين بيماری تا سال  ١٩٨٢از سال 
  .بهداشت جهانی به عنوان يک فوريت جهانی اعـــــالم می گردداين بيماری از طرف سازمان  ١٩٩٣بيشتر به طول نيانجامد، به طوری که در سال 

درصد موارد درمان ناقص بوده ، عمق فاجعه را در اين سالها  ۵٠ميليون مورد جديد سل و درمان تنها دو سوم از آنها که متأسفانه در بيش از  ١٠بروز 
  .نشان می دهد

ايجاد همه گيری بيماری ايدز . نمای کنترل اين بيماری را در آينده نزديک بسيار مبهم نشان می دهدبروز سه همه گيری از اين بيماری در دو دهه اخير دور 
قب برگردانده و متعاقب آن سل مقاوم به دارو ، جهان کنونی را با تمام پيشرفت های عظيم در علم پزشکی از نظر کنترل بيماری سل ، بيش از يک قرن به ع

ميليون نفر به اين بيماری مبتال می شوند و تاکنون يک سوم مردم جهان بدون آنکه احساس بيماری کنند به  ٨ه بيش از امروزه در دنيا هر سال. است 
  .ميکروب اين بيمــــــــــاری آلوده شده اند

  عامل بيماری سل چيست ؟ 

به اين ميکروب . ه که تنها توسط ميکروسکوپ ديده می شودمتر وارد بدن شما شد ٠٠٠٠٠٣/٠و بسيار کوچک به اندازه ) شبيه مداد(ميکروبی ميله ای شکل 
چون عامل اين بيماری ميکروب می . باسيل سل چون بسيار کوچک می باشد ، به راحتی در هوا شناور می ماند . می گويند » باسيل سل«ميله ای شکل 

  .باشد ، لذا ممکن است اين بيماری از شما به افراد سالم منتقل گردد

 


