
جينيا عن فحص السل  ي فير
 
 تقرير وزارة الصحة ف

 

  التاري    خ   تاري    خ الميالد    االسم 
 
 

  إىل من يهمه األمر: تم تقييم الفرد أعاله بواسطة:   
 )يرجى طباعة اسم قسم الصحة أو المؤسسة أو الطبيب( 

 فحص السل واستنتاجات االختبار أو أيهما

I.  ي تقييم مخاطر السل لم يتم تحديد أي أعراض أو مخاطر أخرى
 
 ف

ي الوقت الحاىلي إىل اختبار السل عن طريق الجلد )
ون جاما ( TSTال ُيشار ف  فير

بسبب عدم وجود أعراض توجي  ( IGRAأو اختبار الدم )إطالق إنير
ي حال اإلصابة بالعدوى، وعدم و 

جود اتصال معروف  بمرض السل النشط ، أو عدم تحديد عوامل خطر للعدوى أو اإلصابة بالسل النشط ف 
 بمريض بالسل النشط 

ً
 . حديثا

ي هذا الوقت بسبب عدم وجود أعراض توجي     
. ال ُيشار إىل المتابعة بتصوير الصدر باألشعة السينية ف 

ً
بمرض   سبق للفرد اإلصابة بعدوى السل سابقا

 السل النشط. 

ي )
 (. IIإذا لم ينطبق أي منهما، انتقل إىل القسم الثان 

ي 
 لعدوى السل ولكن ال توجد أعراض ، فانتقل إىل القسم الثالث ) تتطلببيئة رعاية صحية  إذا كنت ف 

ً
 (. IIIاختبارا

، فاخير العبارة المناسبة وانتقل إىل القسم الخامس )  واخير العبارة "أ". ( Vإذا انطبقت إحدى هاتير  العبارتير 

II.  تظهر أعراض متوافقة مع مرض السل المحتمل 

وري حتر عندما يفضل الفرد  بإدارة الصحة المحليةاتصل   إلحالة الشخص إلجراء مزيد من التقييم لمرض السل عىل الفور. هذا اإلخطار ض 

 "ب". واخير العبارة  ( Vمتابعة التقييم عىل نحو خاص. انتقل إىل القسم الخامس )

 (.IIIإذا لم تكن هناك أعراض تتفق مع مرض السل، فانتقل إىل القسم الثالث )

III.  اختبار عدوى السل- ( اخير اختبار السل عن طريق الجلدTST ) ون جاما فير
 (IGRAأو اختبار الدم )إطالق إنير

 

 سجل كال االختبارين إذا كان اختبار السل من خطوتير  مطلوًبا( (: ) TSTاختبار السل عن طريق الجلد )

:  مم  النتائج:   تاري    خ القراءة:   تاري    خ اإلعطاء:   ي             التفسير ي              سلتى  إيجانى

:  مم  النتائج:   تاري    خ القراءة:   تاري    خ اإلعطاء:   ي              التفسير ي               سلتى  إيجانى

 
 

ون جاما ) فير
 اختبار دم عدوى السل(: ( )IGRAاختبار إطالق إنير

ي )       تم االختبار:     تاري    خ السحب:  
ون اختبار       للسل: (  Spot-Tبقعة نر ي كوانتيفير  كمًيا السل لتحديد الذهب  

ي               اختبار نتيجةي ي                   سلب   ي                 إيجاب   ي                     قيمة حدود              دمحد غير صالح غير    
    

لعدوى السل إيجابية، فانتقل إىل القسم  واخير العبارة "أ". إذا كانت نتيجة أي اختبار ( Vإذا كانت نتيجة االختبار أعاله سلبية، فانتقل إىل القسم الخامس )
 (،IVالرابع )

   موقع تصوير الصدر باألشعة السينية:   ___________ تاري    خ تصوير الصدر باألشعة السينية:  

 :  التفسير

 ال يوجد مؤشر عىل مرض السل النشط 

 األشعة السينية عىل الصدر غير طبيعية، استبعاد السل النشط 

 

IV.  السينية لتقييم مرض السل المحتملتصوير الصدر باألشعة 

V.    استنتاج فحص / اختبار السل 

A.  .ي صورته المعدية
 من مرض السل ف 

ً
 بناًء عىل فحص السل و المزيد من االختبارات أو أيهما، فإن الفرد المذكور أعاله ُيعد خاليا

B.  الفرد إىل الطبيب وإدارة الصحة المحلية لمزيد  ال يمكن استبعاد مرض السل النشط لدى الفرد المذكور أعاله. تمت إحالة
 من التقييم. 

 
  الهاتف   التاري    خ  التوقيع 

 

 )طبيب ذو سلطة إرشادية أو مسؤول قسم الصحة( 

  العنوان    

 2021أبريل  
 

https://www.vdh.virginia.gov/health-department-locator/

