السل ،معلومات للمرضى ()2016-09-19
عندما ال يتم تقديم العالج الوقائي.

نشرة المعلومات المقدمة من قبل أطباء الحماية من األمراض ال ُمع ِدية.

كيف يتم إصابة الشخص؟
تنتقل بكتيريا السل عن طريق الهواء من شخص إلى آخر .ويمكن أن يحدث هذا عند سعال الشخص المصاب بالسل الذي
يمكن انتقاله بالعدوى ،وقيام األشخاص اآلخرين الموجودين على مقربة منه باستنشاق تلك البكتيريا.

ما هو السل الكامن أو النائم؟
ال يُصبح كافة الذين تنتقل إليهم العدوى مرضى بالسل .ويمكن لجهاز المناعة لدى الغالبية العظمى من األشخاص إيقاف نمو
البكتيريا .ومع ذلك فيمكن للبكتيريا أن تبقى في الجسم إال أنها ال تكون نشطة .وتسمى هذه الحالة السل الكامن أو النائم.

إن السل الكامن ليس مرضا
وبالنسبة لألشخاص الذين تلقوا معلومات بأنهم مصابين بالسل الكامن بعد قيامهم بإجراء فحص الدم (اختبار  )IGRAأو
فحص الجلد (اختبار مانتو) فإنهم يُعتبرون أصحاء تماما وال يمكن أن تنتشر البكتيريا من خاللهم إلى األشخاص اآلخرين.
وينطوي األمر على خطر تطور مرض السل في وقت الحق في الحياة ،إال أن خطر حدوث ذلك ضئيل .وفي أغلب
الحاالت ،ال تكون هناك حاجة لتقديم أي نوع من العالج لألشخاص المصابين بالسل الكامن.

يتم تقديم العالج الوقائي في بعض الحاالت
عادةً ما يتم تقديم العالج الوقائي لبعض األشخاص الذين ترتفع لديهم نسبة إصابتهم بالمرض في وقت الحق .ويسري هذا
في المقام األول على األطفال والشباب صغار السن ،وأثناء الحمل وبعد الوالدة ،والذين يعانون من ضعف في جهاز
المناعة ،على سبيل المثال أثناء العالج من السرطان ومرض السكري الذي يتم عالجه باإلنسولين وأمراض ال ُكلى الحادة.
كما يتم تقديم العالج الوقائي في بعض األحيان أيضا ً إلى األشخاص الذين تعرضوا مؤخراً إلى عدوى السل.

االتصال بالطبيب

إذا أصبت مستقبالً بالسعال لفترة طويلة (أكثر من ثالثة أسابيع) أو التعرق أثناء الليل أو الحمى أو فقدان الوزن الغير
مرغوب ،فينبغي عليك االتصال بالطبيب لكي يتم فحصك والتأكد إذا ما كنت مصابا ً بالسل أم ال .كما ينبغي عليك االتصال
بالطبيب أيضا ً إذا أصبحت حامالً ،أو كنت تتعالج من السكري باإلنسولين ،أو كنت مصابا ً بأمراض ال ُكلى الحادة ،أو كنت
تخضع لعالج السرطان ،أو تعاني بضعف الجهاز المناعي ألي سبب آخر .ففي تلك الحاالت ترتفع نسبة إصابتك بمرض
السل.
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