السل ،معلومات للمرضى ()2016-05-03
نشرة الحماية من األمراض ال ُمع ِدية من أطباء الحماية من األمراض ال ُمع ِدية.

لماذا تحصل على هذه المعلومات؟
ألنك مصاب بمرض السل أو يُشتبه في إصابتك به وتحتاج إلى الحصول على العالج .تشتمل هذه النشرة على معلومات عن
مرض السل ،وكيف يتم عالجه وما عليك القيام به.

ما هو السل؟

السل (يعرف أيضاً اختصاراً بـ  TBCأو  )TBهو مرض معد تسببه بكتيريا المتفطرة السُلية .غالبا ً ما تؤدي إلى االلتهاب
الرئوي ،إال أنها تؤثر أيضا ً على أجزاء أخرى من الجسم مثل العقد الليمفاوية ،أو غشاء الجنب (غشاء كيس الرئة) ،أو
العظام ،أو الدماغ ،أو الكلي .وغالبا ً ما تظهر أعراض المرض بعد وقت طويل (أشهر أو سنوات) من اإلصابة .وقد يتطور
هذا المرض بسرعة ويصبح غاية في الخطورة لدى األطفال الصغار أو من يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

كيفية اإلصابة بالسل؟
يمكن أن ينتقل هذا المرض من األشخاص المصابين بالسل في الرئتين أو الشعب الهوائية .ويمكن أن تنتشر البكتيريا عن
طريق الهواء في األماكن المغلقة ،عند سعال شخص ما واستنشاق شخص آخر لهذا الرذاذ المتناهي الصغر الذي يحتوي
على البكتيريا .وينتقل السل في المقام األول عن طريق االتصال الوثيق ولفترة طويلة .ولذا فغالباً ما يكون األشخاص في
األسرة الواحدة عُرضة للعدوى .وقد يُصيب اآلباء واألمهات أطفالهم ،كما يمكن أن تنتقل العدوى أيضا ً إلى أصدقائهم
المقربين .واألقل شيوعا ً أن يُصاب شخص ما بالعدوى عند االتصال لفترات قصيرة أو خالل المقابالت المؤقتة ،على سبيل
المثال في العمل أو المدرسة.

كيف يمكن مالحظة إصابة الشخص بالسل؟
إن األعراض الشائعة هي انخفاض الوزن ،والسُعال المطول ،والتعرق أثناء الليل ،والحمى .وتتوقف األعراض على مكان
وجود بكتيريا السل في الجسم .فالسل الذي يتركز في الشعب الهوائية غالبا ً ما يسبب السعال لفترات أطول من الوقت .وقد
تشمل األعراض األخرى تورم (سل الغدد) أو آالم (سل العظام أو البطن) .وقد تختلف أعراض السل بين األشخاص
المختلفين اعتماداً على طول فترة المرض  -من ال شيء تقريباً إلى أعراض خطيرة جداً.

ما هو مدى إمكانية انتقال مرض السل بالعدوى؟
إن األشخاص المصابين بالسل الرئوي ،أي الذين يمكن العثور على بكتيريا السل في فحص سعالهم ،يمكن أن يكونوا
معديين جداً قبل أن يبدأوا العالج .ويقل مدى إمكانية نقلهم للعدوى خالل األسابيع األولى من العالج .وبالنسبة لألشخاص
المصابين بالسل في مناطق غير الرئتين أو الشعب الهوائية ال يكونون ناقلين للعدوى .كما أن األطفال الصغار المصابين
بالسل ال ينقلون العدوى أبداً تقريباً .وال تنتقل عدوى السل عن طريق المالبس أو األشياء األخرى .وال ينتقل المرض أيضاً
في الهواء الطلق.

هل السل مرض خطير؟
إذا لم يتم معالجة مرض السل ،فيمكن للبكتيريا أن تنتشر وتقوم بمهاجمة أعضاء أخرى .فمرض السل الذي ال يتم عالجه
يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة ،وفي بعض األحيان يكون أيضا ً خطراً مهدداً للحياة .ولدى األطفال الصغار والذين
يعانون من ضعف في جهاز المناعة بصفة خاصة إمكانية كبيرة بأن يصبحوا بحالة مرضية خطيرة من السل .وبالنسبة
لألشخاص المصابين بسل الشعب الهوائية فإنه يمكنهم نقل العدوى إلى اآلخرين.

كيف يتم عالج السل؟
يتم عالج السل باألدوية التي تقتل البكتيريا المسببة للمرض .وتجدر اإلشارة إلى أن العالج هو عالج طويل األمد ،ويستمر
لعدة أشهر .ومن الهام جداً اتباع العالج المقدم من قبل الطبيب .وهناك بعض األدوية التي ينبغي أن يتم تناولها عندما تكون
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المعدة فارغة (غالبا ً ما تكون ساعة قبل الفطور) .كما أنه من الهام أيضا ً أن ال تفوت أقراص أثناء العالج .يُرجى اتباع
تعليمات الطبيب .يمكن أن يؤدي إهمال العالج إلى أن تتحول البكتيريا لتصبح بكتيريا مقاومة وبالتالي يصبح عالجها أكثر
صعوبة .وتجدر اإلشارة إلى أن عالج السل متاح بالمجان وكذلك زيارات المتابعة.

اقتفاء المخالطين  -ما معنى ذلك؟

من المهم جداً العثور على األشخاص المصابين بمرض السل حتى يمكنهم الحصول على العالج ،فمن جانب يتم الحد من
خطر التعرض لألضرار (انظر أعاله) ،ومن جانب آخر حتى ال تنتشر العدوى إلى آخرين .ولذا فإنه ينبغي على األشخاص
المصابين بالسل اإلخبار عن األشخاص الذي عاشوا بالقرب منهم أو األشخاص الذين قابلوهم واألشخاص الذين من الممكن
أن تكون العدوى انتقلت إليهم ،أو األشخاص الذين من الممكن أن يكونوا هم المتسببين في نقل العدوى إليهم .ويمكن
للشخص أن يكون مصابا ً إال أنه ليس بالضرورة أن يكون مريضاً.

يوجد مرض السل في قانون الوقاية من العدوى  -ماذا يعني هذا؟
عند إصابتك بالسل ينبغي عليك اتباع أسلوب حياة ال تخاطر فيه بنقل العدوى إلى شخص آخر.
وبالنسبة لألشخاص المصابين بمرض السل أو يشتبه في إصابتهم بمرض السل ،فإنه ينبغي عليهم اتباع تلك القواعد
السلوكية التي يخبرهم بها طبيبهم المعالج:
 بالنسبة لك أنت المصاب بالسل الذي يمكن أن انتقاله بالعدوى؛
 قد يتم إجبارك على تلقي العالج في المستشفى ال يسمح لك بالذهاب إلى العمل أو المدرسة أو إلى أماكن األنشطة الترفيهية حتى يجعلك العالج غير ناقلللعدوى وبعد أن يقوم الطبيب بإخبارك بأنه لم يعد من الممكن أن تكون سبباً في نقل العدوى إلى أشخاص
آخرين.
 ينبغي عليك القدوم إلى زيارة للمراجعة إذا طلب طبيبك منك ذلك.
 في حال قيامك باالنتقال فينبغي عليك إخطار الطبيب بذلك.
إذا حصلت على قاعدة سلوكية وتعتقد أنها خاطئة ،فيمكنك االتصال بطبيب الوقاية من العدوى الموجود في مجلس التنظيم
النيابي للمحافظة.

هل ترغب بمعرفة المزيد؟
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات بشأن مرض السل على
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se
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