
 عند الوصول إلی النرویج.الرئوي  اختبار کشف داء السل  

ا المهاجرون اآلخرون فسوف . أم  الرئوي السل  كشف جری لهم اختبار ی   یجب أنالجئین كکل الذین یأتون إلی النرویج کطالبي لجوء و

أو  م  فحص الد وأ باألشعة السینیة لرئتینار یصوتالفحص من یتألف منتشر بکثرة فیها.  فحصهم إذا کانوا من بلدان حیث داء السل   یتم  

 الجلد. جراء اختبار إ

 تصویر الرئتین باألشعة السینیة:

علی الرئتین  خطرا   باألشعةضرر لك. ال یشکل التصویر  ، وهو ال یشکل أي  فقط تصویر الرئتین باألشعة السینیة یستغرق بضعة دقائق

الجزء العلوي من  التي تغطي المالبسأن تخلع کل  یفضلباألشعة السینیة . لکي نتمکن من أخذ صورة جیدة حامال   کنت  حتی إذا 

الة الثدي ينزعأن ت . یجب علیك  األزرارالزخرفة أو أو  من الحلي خالیا   ا  خفیف ا  داخلی ا  قمیص . بإمکانك أن تبقيجسمك یجب علیك . حم 

 ٶخذ الصورة. وأن تبقی بهذە الوضعیة حتی ت   أن تأخذ نفسا  

 

 

 أو اختبار الجلد للبعض: جری فحص الدم  أن ی   یجب أیضا  

 )اختبار مانتو(: فحص الجلد (:IGRA) فحص الدم  

  

ە یجب علیك أن تجري ظهر الفحوصات بأن  ات ت  المر  في بعض فهذە تأخذ بضعة أیام. ختبارات علی الفور، لن تحصل علی نتیجة اال

 . بمرض السل   مصاب ال یعني هذا بالضرورة أنكسیتم اإلتصال بك. فحوصات أکثر أو أن تتحدث مع طبیب. 

أو  ياللیلق فرط التعر  والتعب والخمول و فقدان الوزنی والحم  ثالثة أسابیع أو أکثر( ولزمن )المهي السعال  الرئوي أعراض السل  

في جسمە بدون أن  بطین. یمکن أن یکون لدی المرء بکتیریا السل  االفي األربیة أو في العنق أو  ورم علی شکل کتلةأو  انتفاخظهور 

 عالج یعدي اآلخرین.  الذي ال ی   . فقط مرض السل  بالسل   یکون مریضا  

لك البقاء في النرویج حتی تنتهي  ض في النرویج. یحق  المر من، فإنك سوف تحصل علی معالجة مجانیة بمرض السل   مصابا   إذا کنت  

  . معالجتك

الموقع  أدخل إلى الرئوي للمزید من المعلومات حول مرض السل  ! الرئوي من مرض السل   ە یمکن للمرء أن یشفی تماما  ر بأن  تذک  
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