
 

    (3) 1 صفحةال  

 

  

الُمخالِطين؟ ما معنى اْقتِفاء ُ   

 

  عدوى السل الكامنة و مرض السل

 يمكن أن تكمن بكتيريا السل في جسم المصاب دون أن تظهر عليه أعراض المرض. وهذا ما يسمى عدوى السل الكامنة.

(LTBI). ال يقع انتشار المرض لآلخرين مع العلم أن هذه الحالة يمكن تبقى البكتيريا كامنة دون أن تظهر على المصاب أي  أعراض و  

.أن تستمر طوال حياة الشخص   

إذا تتحول بكتيريا السّل إلى حالتها الفعالة في الجسم و تتكاثر ، سيتحول الشخص من مصاب بالسّل الكامن إلى مريض السّل 

جزء صغير فقط من المصابين يتطورون إلى مرضى ستظهر على الشخص أعراض المرض و يمكن أن تنتقل العدوى لآلخرين..يطالنش

سنوات والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة  5األشخاص الذين يقل عمرهم عن السل و ذلك يرتبط بمناعة الشخص وعمره.

.هم أكثر عرضة لإلصابة بمرض السل  

 

للعدوىالتعرض    

ينتشر السل من شخص آلخر عبر الهواء. تنتشر بكتيريا السل في الهواء  عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتكلم أو 

يغني.يمكن ألي شخص  موجود بالقرب  من الشخص المصاب )في نفس الغرفة أو الشقة أو المساحة العمل أو السيارة ،( أن 

لى رئتيه.يصاب بالعدوى و يدخل البكتيريا  إ   

ال ينتقل السل بسهولة.فقط جزء من األشخاص المعرضين يصابون بالعدوى.األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل مع 

في الداخل.كما يكون األشخاص الذين يحتكون  معه المريض هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة ألنهم يقضون الكثير من الوقت

  بالمريض لمدة طويلة في خطر.

السل إال عن طريق التنفس. ال ينتشر مرض السل من خالل المالبس أو االكل أو المصافحة أو بمالمسة السطوح التي  ال ينتقل

  لمسها المريض أو الجنس.

  

 

 الم خالِطين؟ لماذا يقع اقْتِفاء   

وهي أنشطة ينظمها القانون الفنلندي لألمراض المعدية.الم خالِطين عملية تستخدم لوقف انتشار مرض السل.  اقْتِفاء     

ن الذين وقعت عدوتهم.يالم خالِطين هو العثور على مرضى السل و المصاب الهدف من اقْتِفاء   

    

  الم خالِطين؟ كيف يتم  اقْتِفاء

اْقتِفاءفي الغالب، تبدأ عملية  مريض.الالُمخالِطين مع تشخيص مرض السل في الرئتين عند     

من الممكن أن تكون العدوى قد انتشرت بين األشخاص اآلخرين الذين قضوا الكثير من الوقت مع المريض فأصيبوا بالسل. سيقوم 

في المستشفى بمقابلة المريض لمعرفة  هوية هذه األشخاص.أعوان الرعاية الصحية    



 

    (3) 2 صفحةال  

 

  

 سبيل المثالعلى 

 أفراد األسرة وغيرهم ممن يعيشون مع الشخص المصاب بمرض السل في نفس المنزل.• 

 األصدقاء واألقارب واألشخاص في مكان العمل أو الدراسة وفي الدوائر الترفيهية المحتملة.• 

البقاء في صحة جيدة. و تبقى السل اآلخرين على المريض بمن خالل إعطاء أسماء أشخاص قد يكونوا أصيبوا بالعدوى، يساعد  

  هذه المعلومات التي يتم تقديمها سرية.

  أين تتم فحوصات المعرضين للمرض و ما هي نوعية االختبارات؟

  يتم االتصال باألشخاص المعرضين للمرض ويطلب منهم حجز موعد الفحوصات.

األطفال دون سن المدرسة في المستشفى.عادة ما يتم إجراء الفحوصات للبالغين في مركز صحي و يتم فحص   

 .(IGRA, B-TbINFNg)تتضمن االختبارات دائمًا أشعة سينية للصدر وأحيانًا تحاليل للدم 

 اذا كان الشخص يعاني من أعراض مرض السل، فسيتم إجراء المزيد من االختبارات بسرعة.

 يتم إعطاء األشخاص المعرضين جميع المعلومات حول مرض السل

  ماذا يحدث إذا تم اكتشاف مرض السل أو عدوى السل؟

عالج. للمزيد من المعلومات عن عالج مرض السل اضغط هنا...الإذا تم اكتشاف مرض السل ، سيتم البدء في    

  بعض الذين لديهم عدوى السل الكامنة يمكن أن يحصلوا على دورة عالج وقائية. يتم اتخاذ القرار من قبل الطبيب.

  ما هو عالج عدوى السل الكامنة ؟

من  2-1. يتم عالج الشخص مع يمكن عالج عدوى السل الكامن من منع تطور مرض السل لألشخاص المداواةفي أغلبية األحوال 

أشهر )دواء واحد(. 6أدوية( أو  2أشهر ) 3األدوية المضادة للسل. يستمر العالج عادة لمدة    

الفردية وتقييم المخاطر. )خطر ظهور أعراض جانبية لمرض السل(.يتم إعطاء العالج مع افتراض أن يعتمد قرار العالج على الدراسة 

  الشخص ملتزم به. العالج الطوعي مجاني و يبدأ استعماله ومراقبته في المستشفى.

الذي يحتاج إلى اختبارات متابعة ؟ من   

سنوات. 2-1سيحتاج بعض األشخاص المعرضين إلى اختبارات متابعة لمدة   

  ما هي تكاليف الفحص؟

مجانية  إن جميع االختبارات والعالجات قانون الفنلندي األمراض المعدية.لمعرضين لمرض السل وفقًا لشخاص اللأل    

 ما الذي يجب عليك تذكره؟



 

    (3) 3 صفحةال  

 

  

  يجب تقديم الدعمً للشخص المصاب بمرض السل أثناء عالجه. ال ال يمثل السل خطأ أحد.

من في المستقبل يجب إعالم المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعالجونه.يتذكر الشص أنه تعرض لعدوي السل.من المهم أن 

 الممكن اإلصابة بمرض السل بعد سنوات من التعرض. يجب الذهاب لرؤية الطبيب إذا كان هناك  أي من األعراض التالية:

 السعال بالبلغمالسعال الذي يستمر ألكثر من ثالثة أسابيع ،  •

 حمى خفيفة أو حمى ال يمكن تفسيرها •

 فقدان الشهية وفقدان الوزن دون إتباع نظام غذائي •

 تعب غير عادي •

 توتر غير عادي في الليل •

  


