ARABIC

ما هو مرض السل؟

السل (املعروف أيضا باسم  )TBهو مرض معد تسببه الجراثيم
(البكترييا).
السل عادة ما يصيب الرئتني.
وميكن أن يؤثر أيضً ا عىل أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ أو
الكىل أو العمود الفقري.

داء السل

الحقائق وعالجه

ما هو الفرق بين عدوى السل
الكامنة ومرض السل؟

شخصا ما لديه جراثيم السل يف
تعني عدوى السل الكامنة أن ً
جسمه ولكن دفاعات الجسم تحميه من الجراثيم.
ال يشعر األشخاص الذين يعانون من عدوى السل الكامنة باملرض
وال يكون لديهم أعراض.
وال ميكنهم نقل العدوى بجرثومة السل إىل أي شخص.
شخصا ما قد أصبح مريضً ا من جراثيم السل.
يعني مرض السل أن ً
يعني وجود مرض السل أنك ميكن أن تنرش املرض إىل أشخاص
آخرين.
يحتاج الشخص املصاب مبرض السل إىل مراجعة الطبيب يف أقرب
وقت ممكن.
عادة ما يسمى مرض السل السل “النشط”

ما هي أعراض مرض السل النشط؟

قد يكون لدى األشخاص الذين يعانون من السل النشط بعض أو
كل أعراض أو عالمات املرض التالية:
• السعال الذي يستمر ألكرث من ثالثة أسابيع وأحيانا يكون مع
البلغم (البصاق) امللطخ بالدم
• الحمى  -أن يكون الشخص ساخ ًنا مع وجود ارتفاع يف درجة
الحرارة
• فقدان الوزن بدون تفسري  -فقدان الوزن دون سبب
• التعرق اللييل
• الشعور بالتعب دامئا
• عدم الجوع
• أمل و  /أو تورم يف املنطقة املصابة عندما يكون السل خارج
الرئتني.
قد يكون لدى بعض األشخاص الذين يعانون من مرض السل
النشط أعراض أو عالمات املرض بصورة خفيفة فقط.

كيف ينتشر مرض السل؟

ينترش مرض السل عن طريق الهواء عندما يسعل الشخص
املصاب مبرض السل يف الرئتني أو الحلق ،أو يعطس أو يتكلم.

ميكن أن يصاب أشخاص آخرون عندما يتنفسون هذه الجراثيم.
يصاب معظم الناس بجراثيم السل
من شخص يقضون معه الكثريمن الوقت ،مثل أحد أفراد العائلة
أو األصدقاء.
ال ينترش السل عن طريق األدوات املنزلية (عىل سبيل املثال عن
طريق أدوات املائدة أو األواين ،أو أكواب الرشب ،أو املالءات ،أو
املالبس أو الهاتف) لذلك ليس من الرضوري استخدام األدوات
املنزلية املنفصلة.
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للوقاية من انتشار عدوى مرض
السل لآلخرين:
•
•

يتم الطلب من املصابني مبرض السل يف الرئتني تغطية األنف
والفم عند السعال أو العطس
يتم عزل املصابني مبرض السل املعدي يف الرئة إىل حني ال
يسببون العدوى

من هم األشخاص المعرضون
للعدوى بالسل؟

ما هي أكثر اختبارات السل شيوعا؟
•

•

•

ميكن أن تظهر األشعة السينية عىل الصدر ما إذا كان السل قد
أثر عىل الرئتني
ويظهر اختبار البلغم إذا كانت جراثيم السل موجودة يف
البلغم (البصاق) املسعول
ويظهر اختبار السلني الجلدي (اختبار مانتو) أو اختبار الغاما-
إنرتفريون (الذي يعرف أحيانا باسم كوانتيفرون جولد) إذا كان
الشخص لديه مرض السل الكامن

كيف يتم عالج مرض السل الكامن؟

يف حالة األشخاص األقل من  35عا ًما يعطى مضاد حيوي يسمى
إيزونيازيد ملدة من ستة إىل تسعة أشهر.
هذا يقتل جرثومة السل ومينعها من أن تصبح السل النشط .يف
الناس األكرب من  35عا ًما ،قد يطلب اجراء األشعة السينية عىل
الصدر بشكل منتظم ملراقبة مرض السل الكامن للتأكد من أنه ال
يصبح نشطًا.

للمزيد من المعلومات:

األشخاص األكرث عرضة لإلصابة بالسل هم أولئك الذين أمضوا
فرتات طويلة من الزمن عىل اتصال وثيق بشخص

•

اتصل بعيادة الصدر املحلية أو قم بزيارة طبيب العائلة.

•

تقدم كل اختبارات السل وعالجه مجانا وبرسية تامة يف عيادات
الصدر .سيتم عالج األشخاص مجانًا بغض النظر عن وضعهم
بالنسبة للتأشرية ولن يؤثر التشخيص عىل وضعهم بالنسبة
للتأشرية.

•

وال تحتاج إىل إحالة (خطاب) من طبيبك للحضور لعيادة الصدر.

•

ال تحتاج أن تكون حامال لبطاقة مديكري

مصاب مبرض السل يف الرئتني أو الجهاز التنفيس.
معظم األشخاص الذين يصابون بالسل يصابون بالسل الكامن.
سل نشطًا) يف
يزيد احتامل إعادة نشاط السل الكامن (ليصبح ً
األشخاص الذين:
•

•
•

لديهم أمراض مزمنة مثل الرسطان أو رسطان الدم أو فريوس
نقص املناعة البرشية أو الفشل الكلوي
يتناولون األدوية التي تؤثر عىل نظامهم املناعي
عند الرضع واألطفال الذين تقل أعامرهم عن  5سنوات

وهناك أيضا خطر متزايد لدى املدخنني ،والذين يعانون من مرض
السكري ،وأولئك الذين وصلوا حديثا من بلد به الكثري من السل.

صورة الختبار السلني الجلدي (اختبار مانتو)

كيف يتم عالج مرض السل النشط؟

يعطى مزيج من املضادات الحيوية الخاصة ملدة من  6إىل
 12شه ًرا .وميكن الشفاء من السل إذا تم إكامل العالج وأخذه
بشكل صحيح .يجب االنتهاء من العالج حتى لو بدأت بالشعور
بأنك أفضل.
إذا كنت مريضً ا ج ًدا يبدأ عالج السل يف املستشفى.

