
ستتعاىف إذا تناولت أدويتك كل 

يوم خالل فرتة العالج بأكملها.

أنت لست وحدك ، 

فلنفعل ذلك مًعا!

اقرا هذا. هنا كيف 

سيتم عالجك.

 - )TB( مرض السل
كيف نتعامل معه؟



تم تشخيص إصابتك بالسل )TB(. الذي تسببه بكترييا 
تسمى املتفطرة السلية. ينتقل املرض من شخص آلخر 

عن طريق الهواء.

ميكن لألدوية تدمري بكترييا السل. سوف تتعاىف إذا 
تناولت أدويتك حسب تعليامت طبيبك طوال فرتة 

العالج.

تحيك هذه النرشة فقط عن عالج السل الحساس 
لألدوية.

إذا أصبت ببكترييا السل وأصبت مبرض السل 
النشط:

يف معظم الحاالت ، تكون بكترييا السل   •
غري مقاومة) حساسة( ألدوية السل. تعني 

الحساسية: وهي بأن جميع أدوية السل ميكن 
أن تقتل البكترييا. يبدأ العالج مبزيج من 4–5 

أدوية ويستمر بـ 2–3 أدوية حتى النهاية.
العالج يستمر حوايل 6 أشهر.  

يف بعض الحاالت تكون بكترييا السل مقاومة   •
ألدوية السل. ميكنك أيًضا الحصول عىل مرض 

السل املقاوم لألدوية إذا كان الدواء الخاص بك 
غري منتظم أو إذا كان هناك عدة انقطاعات. 

يشمل العالج مزيًجا من 4–7 أدوية.
العالج يستمر حوايل سنتني.  

كيف يستمر العالج؟
يبدأ العالج يف املستشفى. إذا كان مرض السل الخاص بك 

ميكن أن ينترش لآلخرين ، فسوف يبدأ عالجك يف غرفة 
العزل. يف نفس الوقت ، سيقوم الطاقم الصحي بدراسة 
عينات البلغم للتأكد من أن مجموعة األدوية الخاصة 
بك فعالة. عندما ال يكون هناك خطر إصابة اآلخرين 

بالعدوى وتشعر بتحسن ، يستمر الدواء يف املنزل.

يبدأ العالج عادة بـ 4–5 أدوية. ستحتاج إىل تناول 
العديد من األدوية املختلفة ألن األدوية مًعا أقوى يف 

قتل البكترييا. ميكن للبكترييا أن تبني مقاومة لدواء معني 
ومن ثم مل يعد هذا الدواء مفيًدا بعد اآلن.

 تنمو بعض البكترييا ببطء وليس كثريًا. يجب أن تأخذ 
األدوية لفرتة كافية حتى متوت جميع البكترييا وتشفى.

تعمل األدوية بشكل أفضل إذا تناولتها عىل معدة فارغة 
، عادة بعد حوايل ساعتني من اإلفطار. بعد تناول أدويتك 
، ميكنك تناول الطعام مرة أخرى بعد حوايل نصف ساعة.

عادة بعد 2–3 أشهر من العالج سيقلل طبيبك من عدد 
األدوية. تقوم بزيارة املستشفى بانتظام حتى يتمكن 

الطاقم الصحي من متابعة عالجك وتأثريه عىل صحتك. 
يجب عليك إعطاء عينات دم كل شهر إىل شهرين. 

ستخضع لألشعة السينية عدة مرات أثناء العالج ويف 
نهايته.

عينة البلغ

عينات من الدم

األشعة السينية للصدر

أخرب ممرضتك عن 

شعورك )حالتك(.
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لست وحدك – ستحصل عىل الدعم 
أثناء العالج.

يحق لجميع مرىض السل الحصول عىل عالج خاضع 
للمراقبة املبارشة بدعم وتوجيه. طبيبك وممرضاتك 

مسؤولون عن أدويتك وسالمتك وعالجك. ميكنك أيًضا 
زيارة أخصايئ اجتامعي وممرضة نفسية يف املستشفى.

قد يكون تناول األدوية يف بعض األحيان صعبًا أو قد 
تنىس تناولها. قد تحصل أيًضا عىل آثار جانبية من 

األدوية. هذا هو السبب يف أن ممرضتك سرتاقب ما 
تشعر به وستكون ممرضتك حارضة عند تناول األدوية يف 

املستشفى وأيًضا بعد فرتة املستشفى.
 ستوافق أنت وممرضتك عىل كيفية تناول األدوية يف 
املنزل. عادة ستلتقي مبمرضتك 7-5 مرات يف األسبوع.

اعتامًدا عىل وضع حياتك ، ميكنك الذهاب لتناول األدوية 
يف مركزك الصحي أو ، عىل سبيل املثال ، يف الرعاية 
الصحية املدرسية أو الرعاية الصحية املهنية. ميكن 

ملمرضة الرعاية املنزلية أن تعطيك األدوية يف املنزل 
إذا كانت حالتك ضعيفة. يتم ذلك للتأكد من شفاءك. 
يف الوقت نفسه ، سيمنع هذا البكترييا من أن تصبح 

مقاومة لألدوية.

ال تسعل عىل 
اآلخرين. 

عند السعال ، غط فمك وأنفك مبنديل أو 
اسعل يف أعىل ذراعك بإحكام.

األدوية األساسية لعالج السل
تُستخدم األدوية األساسية التالية لعالج السل الحساس 
لألدوية: أيزونيازيد )اسم العالمة التجارية توبيليسني( 

، ريفامبيسني )رميابني أو إيرمفات( ، بريازيناميد 
)تيساميد( ، إيثامبوتول )أوريبوتول( جا سرتبتومايسني 

)سرتبتوميسني تاي سرتبتوفاتول(. يف بعض الحاالت ، 
يستخدم ليفوفلوكساسني )تافانيك( أيًضا.

أخرب طبيبك بكل املعلومات املهمة 
عنك.

عندما يخطط طبيبك لدوائك واملتابعة ، يجب أن يعرف 
األشياء التالية عنك:

أسامء جميع األدوية واملنتجات العضوية واملكمالت    •
الغذائية التي تستخدمها

كل األمراض املشخصة   •
الحساسية لألدوية التي تم تحديدها مسبًقا   •

خلل يف وظائف الكبد أو الكىل   •
مشاكل تم تحديدها مسبًقا يف الرؤية أو السمع ، مثل    •

عمى األلوان أو ضعف السمع أو الرنني يف األذنني
الحمل والرضاعة   •

فحوصات مرض السل والرعاية يف    ✚
املستشفى واألدوية وزيارات املتابعة 

مجانية لك.
تعطيك ممرضتك األدوية وستدعمك طوال    ✚

فرتة العالج. ميكنك إخبار ممرضتك مبا 
تشعر به وبشأن أي أمور أخرى قد تقلقك.
ستزور طبيبك يف املستشفى لفحص تقدم    ✚

العالج.
يقرر طبيبك التغيريات املحتملة يف أدويتك    ✚

ومتى تتوقف عن تناول األدوية.
أخرب املمرض والطبيب عن جميع األعراض    ✚

التي تعاين منها ويف أي وقت إذا كنت 
تشك يف أنك تعاين من آثار جانبية من 

األدوية.
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قد يسبب الدواء آثاًرا جانبية
كل شخص يتحمل الدواء بشكل مختلف. خالل األسابيع 

األوىل من العالج ، ميكن أن يتسبب الدواء يف كثري من 
األحيان يف آثار جانبية ولكنها عادة ما تكون أكرث اعتدااًل 
عندما يستمر العالج. من املمكن مساعدة مريض يعاين 

من آثار جانبية بأفعال)نشاطات( وأدوية مختلفة.

اآلثار الجانبية األكرث شيوًعا هي التعب وضعف الشهية 
والغثيان. ميكن للتغيريات يف النظام الغذايئ أن تجعل 

شهيتك أفضل. إذا لزم األمر ، ميكن إعطاؤك أدوية 
مضادة للغثيان.

سوائل الجسم مثل البول والدموع واللعاب والحيوانات 
املنوية والسوائل من املهبل ميكن أن تتحول إىل اللون 
األحمر بسبب اللون األحمر يف ريفامبيسني. هذا غري 

ضار.

إذا أصبت بطفح جلدي أو حكة يف الجلد ، ميكنك وضع 
اللوشن بانتظام عىل برشتك وتجنب الصابون الذي 

يجفف برشتك. إذا لزم األمر ، ميكنك استخدام غسول 
الكورتيزون وأدوية مضادات الهيستامني.

تشمل اآلثار الجانبية املحتملة األخرى آالم املفاصل 
والتورم ومشاكل يف املعدة والرباز الرخو. ميكن للطبيب 

أن يصف املسكنات لعالج وتخفيف مشاكل املفاصل. 
ميكن التخفيف من مشاكل املعدة واألمعاء بتغيري النظام 
الغذايئ واأللياف وكذلك منتجات بكترييا حمض الالكتيك. 

هذه اآلثار الجانبية ليست خطرية.

أثناء تناول أيزونيازيد ، قد تشعر بوخز أو تنميل يف 
يديك أو قدميك. يتم منع هذه األعراض عن طريق 

إعطاء فيتامني ب 6 دامئًا مع أيزونيازيد. تحتاج أيًضا 
إىل مكمل فيتامني )د( ألن نقص فيتامني )د( يبطئ من 

تعافيك.

ميكن ألدوية السل أن تهيج وظائف الكبد وتضعفها. 
هذا هو السبب يف أنه أثناء العالج يجب تجنب الكحول 

واستخدام األدوية التي تؤثر عىل الكبد )عىل سبيل 
املثال ، مسكن األمل الباراسيتامول( واألدوية والعالجات 

الطبيعية.

آثار جانبية خطرية؟

إذا كانت لديك آثار جانبية خطرية ، 
فاتصل باملمرض أو الطبيب أو الرعاية 

الطارئة عىل الفور )انظر الصفحة الخلفية 
للحصول عىل معلومات االتصال(. يف هذه 

الحالة ، سيقوم الطاقم الصحي بقطع 
األدوية الخاصة بك وتقييم حالتك دون 

تأخري

تشمل هذه األعراض:
آالم شديدة يف املعدة  •

يتحول لون بياض العينني أو الجلد إىل   •
اللون األصفر

الحمى واالمراض العامة  •
طفح جلدي منترش أو تغريات يف   •

األغشية املخاطية
ضعف دقة الرؤية والقدرة عىل متييز   •

األلوان
ضعف السمع أو أعراض الدوخة   •

الواضحة
يتباطأ إفراز البول بشكل كبري  •

يشعر باالرتباك  •
أمل وتر العرقوب) الجزء الخلفي من   •

القدم فوق الكاحل(  يف قدم واحدة أو 
كال القدمني

الشعور بعدم انتظام رضبات القلب   •
والغثيان

نوبة رصع.  •
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كيف ميكنك أن تساعد نفسك عىل الشفاء؟

أثناء الرعاية يف املستشفى يف غرفة 
العزل

حافظ عىل االتصال بأفراد األرسة واألصدقاء اآلخرين ، 
عىل سبيل املثال ، من خالل وسائل التواصل االجتامعي.

يُسمح بالزيارات ولكن ال يُنصح بزيارات املجموعات 
الكبرية. ال يُسمح دامئًا لألطفال الصغار بالزيارة ، وذلك 

لحامية األطفال من مرض السل.

أحرض بعض األشياء املهمة الخاصة بك إىل غرفة العزل. 
اصنع روتينك اليومي.

اقرأ الكتب واملجالت ، وشاهد األفالم ، وابق عىل اطالع 
دائم عىل اإلنرتنت ، وتأمل.

مارس متارين العضالت. قم بالسري يف الهواء الطلق إذا 
كان ذلك ممكًنا.

اطلب وتناول طعامك ومرشوباتك املفضلة.

الدواء
تناول جميع األدوية بانتظام.

 ال تفوت الجرعات حتى لو كنت بصحة جيدة وال تشعر 
بأي أعراض للمرض.

إذا كنت تشك أو الحظت أي آثار جانبية لألدوية ، فأخرب 
املمرضة أو الطبيب دامئًا.

إذا كنت تتناول أدوية بدون وصفة طبية )أدوية تباع 
مبارشة للمستهلك بدون وصفة طبية( أو مسكنات ، أخرب 
ممرضتك أو طبيبك حتى يتمكنوا من التأكد من أن هذه 

األدوية ال تزيد من خطر دواء مرض السل.

من األفضل عدم التخطيط لرحلة سفر طويلة أثناء 
العالج. ناقش الرحالت القصرية مع ممرضتك مسبًقا.

 ميكن للطاقم الطبي بعد ذلك التخطيط لألدوية مقدًما 
حتى ال تكون هناك فرتات راحة.

الشهية والطعام
من املهم أن تأكل جيًدا حتى يحصل جسمك عىل الطاقة 

الكافية للتعايف من املرض.

إذا كنت قد فقدت الكثري من الوزن ، فمن املهم زيادة 
محتوى الدهون والربوتني يف نظامك الغذايئ. تشمل 

األطعمة الجيدة الخرضوات والفواكه واألسامك واللحوم 
والفاصوليا واملكرسات والبطاطس والعصيدة واألرز 

والبيض.

إذا كنت تعاين من الغثيان ، يجب أن تتناول عدة وجبات 
صغرية ووجبات خفيفة. ميكن أن يساعدك أيًضا إذا 

كنت تأكل الطعام ومتضغه ببطء وتظل جالًسا لفرتة من 
الوقت بعد الوجبة. ميكن أن تساعد املالبس الفضفاضة 

والهواء النقي أيًضا.

إذا كنت تعاين من ضعف الشهية ، فتناول األطباق 
التي تريدها. قد تفضل الحساء أو السلطات الباردة أو 
الفواكه الحامضة والتوت والخرضوات. إذا كان طعامك 

يبدو جذابًا وقمت بإعداد الطاولة بشكل جميل ، 
ميكن أن يحسن شهيتك. وكذلك امليش يف الهواء الطلق 

ومامرسة الرياضة بانتظام.

ارشب كمية كافية )حوايل 2 لرت يف اليوم ، عىل سبيل 
املثال ، من املاء وعصائر الفواكه(. احرص عىل الرشب 

خاصة بني الوجبات حتى ال ميأل الرشب معدتك.
ال ترشب الكحول أثناء تناول الدواء ألن الكحول سوف 

يجهد الكبد.

 ترتك أدوية السل نظامك)يتخلص منها جسدك( من 
خالل عملية التمثيل الغذايئ للكبد. ميكن أن يكون 

للكحول وعقاقري السل تأثري مشرتك عىل الكبد. ميكن أن 
يؤدي ذلك إىل إجهاد الكبد وقد تحتاج إىل أخذ اسرتاحة 

من الدواء.
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الجنس
تستطيع أن متارس الجنس أثناء عالجك من مرض السل. 

ال ينترش مرض السل عن طريق االتصال الجنيس أو 
التقبيل.

ومع ذلك ، يف بداية العالج ، قد تشعر بالتعب لدرجة 
أن الجنس ال يثري اهتاممك. من الجيد أن تخرب رشيكك 

بهذا.

ال تؤثر أدوية السل عىل خصوبة الرجل. يجعل 
الريفامبيسني حبوب منع الحمل أقل فعالية.

إذا كنِت امرأة وتستخدمني حبوب منع الحمل ، فأنِت 
بحاجة إىل تغيري طريقة منع الحمل. ناقيش هذا مع 

طبيبك.

مامرسة الرياضة البدنية والذهاب إىل 
املدرسة والقدرة عىل العمل

كلام تحسنت ، ستشعر بتعب أقل وأقل. إنها فكرة جيدة 
أن تسرتيح يف بداية العالج.

قم بتامرين منتظمة للحفاظ عىل قوة عضالتك 
وتحسينها. من املمكن أن متيش ببطء كل يوم مبجرد أن 

تشعر بالقوة الكافية للخروج يف الهواء الطلق.

أضف نشاطًا بدنيًا شيئًا فشيئًا عندما تشعر بالرغبة يف 
ذلك.

ميكنك الذهاب إىل املدرسة أو العمل مبجرد أن تصبح 
قويًا مبا يكفي لتناول الطعام ومامرسة النشاطات. هذا 
عادة ما يجعل مزاجك أفضل ويساعدك عىل التحسن.

إذا كان لديك عمل بدين ثقيل ، فسيقوم طبيبك بفحص 
قدرتك عىل العمل.

الحياة االجتامعية
ميكن أن يسبب السل وعالجه التعب وجميع أنواع 

املشاعر وتدهور املزاج.

ستوفر املناقشة املفتوحة واملعلومات حول مرض السل 
ألفراد عائلتك وأصدقائك فرصة لدعمك أثناء العالج.

األنشطة واملهام الصغرية التي تجلب لك السعادة 
ستساعدك أيًضا عىل التعايف.

كل شخص لديه طرقه ووسائله الخاصة للتحسن. فكر 
واكتب تلك األشياء واألشخاص الذين يجلبون لك القوة 

واملشاعر الجيدة.

مرحبا ، دعنا نذهب 

إىل السينام؟
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Your resource map

الحمل
إذا كنِت تخططني للحمل ، فمن األفضل االنتظار حتى 

انتهاء عالجك من مرض السل. عندما تكون بصحة جيدة 
، يكون لديك املزيد من القوة لرعاية طفلك.

إذا كنِت حاماًل بالفعل عند تشخيص مرض السل ، 
فسيتم التخطيط للعالج الطبي وفًقا لذلك ، وسيتابع 

طبيب أمراض النساء حالتك. تأكد من أنك تأكلني بشكل 
جيد وصحي.

إذا سار عالج السل بشكل جيد ، فقد تعتني األم 
بطفلها وترضع بشكل طبيعي بعد الوالدة.

إذا كان مرض السل ينترش أثناء الوالدة ، فسيتم 
إعطاء املولود دواًء للوقاية من مرض السل.

الطعام الصحي أصحاب

التامرين الجسدية أرسة

شخص داعم ألدوية السل أشياء أخرى تعطيك القوة
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