
   
 

ااألمومة ررعايیة في أأخذهھھھا يیتم االتي االسل مرضض عيیناتت عن معلوماتت  
 
 

 لدىى االرئويي اااللتهھابب عاددةة االسل مرضض سببيی. االسل بكتيیريیا تسببهھ ييمعد مرضض هھھھو (tbc) االسل مرضض
 شخاصصااأل. االمرضض بهھذاا أأيیضا تتأثر أأنن يیمكن جسماال في أأخرىى أأجزااء هھھھناكك وولكن ٬،بهھ االمصابب االشخص

 االبكتيیريیا تنتشر ئذووحيین ٬،سعالهھم ااثناء ااالخريین االى االعدووىى نقل في يیتسببونن قد االرئويي السلب وننلمصاباا
 االيیهھم اانتقلت االذيین ااالشخاصص من فقط ٪10 حواالي االسل مرضض يیصيیب. االهھوااء ططريیق نع للمرضض االمسببة
 االعدووىى فانن االمرضض لديیهھم يیظهھر لم االذيین ااالشخاصص من االباقيیة االنسبة ااما. االعدووىى ططريیق عن االسل بكتيیريیا
 تبقى االحالة هھھھذهه في االشخص ووصحة .االكامنة بالعدووىى االحالة هھھھذهه في ووتسمى ااجساددهھھھم في كامنة تبقى
. تهھحيیا من سابق ووقت في ططويیل ززمن نذم االشخص االى اانتقلت قد االسل عدووىى تكونن اانن االممكن من. سليیمة
.االسل مرضض لعالجج فعالة أأددوويیة االيیومم هھھھناكك  

 
 كل في االسويید في شخص 500 حواالي يیصابب. االعالم نم كثيیرةة ااجزااء في شائع مرضض هھھھو االسل مرضض
 االسل مرضض ااصال فيیهھا يینتشر بلداانن من االسويید االى االواافديین االمهھاجريین من معظمهھم ٬،االسل بمرضض عامم

. كبيیرةة بصوررةة  

 مرضضب تصاببس أنهھاب متزاايید خطر هھھھناكك فانن) االكامنة االعدووىى( االسل عدووىى تحمل االحامل االمرأأةة كانت ااذذاا
 كبيیر ااحتمالل هھھھناكك فانن االرئويي بالسل مصابة ااالمم كانت ااذذاا . االوالددةة بعد ااألوولى االستة ااألشهھر خاللل االسل
 ااحتمالل هھھھناككوو ٬،االسل مرضضل االحساسيیة شديید حديیثا االمولودد االطفل ألنن ٬،االسل مرضضب االمولودد يیصابب اانن
. خطيیرةة بصوررةة االمرضض يیبهھيیص اانن  

 االى يیخضعن اانن ووااسع نحو على االسل مرضض فيیهھا يینتشر بلداانن من االواافدااتت االحواامل االنساء نصحتُ  وولذلك
 جنب االى جنبا الختباررهھھھا االدمم من عيینة االحامل ااالمم من تؤخذ حيیث. االحمل فترةة خاللل االسل مرضض ااختبارر
 االى تعرضت قد االمرأأةة كانت ااذذاا يیبيین ااالختبارر ووهھھھذاا. االقابلة االى ززيیاررتهھا ااثناء منهھا تؤخذ ااخرىى عيیناتت مع

 عالماتت االحامل ااالمم من االمأخوذذةة ااالختبارر عيینة بيینت إإذذاا. حيیاتهھا من سابق ووقت في االسل كتريیابب االعدووىى
 عيیاددةة أأوو ٬،االمعديیة ااالمرااضض عيیاددةة في أأخصائي ططبيیب إإلى حيینئذ تحويیلهھا فيیجريي االسل مرضض لعدووىى

.االرئويیة ااالمرااضض  


