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مرض السل )TB( – ما هو؟
هل تعلم أن مرض السل ينتقل من شخص آلخر عرب الهواء؟ 

إنه مرض شائع يف العامل.

نعم أعرف ، وليس بسبب أحد. 

السل تسببه البكترييا.

نعم ، وميكن عالج 

املرض باألدوية.

• السل مرض تسببه بكترييا تسمى املتفطرة السلية.

• ينتقل من شخص آلخر عن طريق الهواء.

• يصيب السل عادة الرئتني.

• قد يؤثر املرض أيًضا عىل أجزاء أخرى من الجسم مثل العقد الليمفاوية أو منطقة البطن أو العظام أو الدماغ.

همم. أتساءل ما إذا كان لديك مرض السل؟ 

اسمع ، من األفضل التوجه فوًرا إىل املركز 

الصحي إلجراء الفحوصات عىل الفور.

لقد حاولت أن أقول نفس 

اليشء. كان يسعل منذ أسابيع.

أنا لست عىل ما يرام. لقد 

كنت أسعل لفرتة طويلة 

وفقدت وزين أيًضا.

هل تعلم أن فحوصات 

مرض السل  واألدوية 

والعالج يف فنلندا مجانية؟

ميكنني االعتناء بكلبك 

ومساعدتك بطريقة أخرى.

اقرأ املزيد عن مرض السل عرب 



ال تسعل عىل اآلخرين. 
عند السعال ، غط فمك 
وأنفك مبنديل أو اسعل 
يف أعىل ذراعك بإحكام.

أكرث أعراض مرض السل الرئوي شيوًعا هي:
– سعال لعدة أسابيع.

– سعال مصحوب بالبلغم )بلغم من أعامق 
الرئتني(.

– سعال البلغم املصحوب بالدم.

أعراض أخرى:
– حمى

– تعرق لييل شديد
– فقدان الوزن

– إعياء
– فقدان الشهية

– الشعور باإلرهاق والتعب

ميكن أن تكون هناك أعراض أخرى إذا كان مرض السل موجوًدا يف أجزاء 
أخرى من الجسم.

تشمل األعراض الشائعة لدى األطفال التهيج ، والدموع ، والالمباالة ، 
وضعف الشهية ، والنمو البطيء.

 عند البالغني ، عادة ما تتطور األعراض ببطء.

كيف ينتقل مرض السل؟
ينتقل مرض السل عن طريق الهواء من شخص إىل آخر.

من الناحية العملية ، ينتقل مرض السل الرئوي فقط من أالشخاص 
املصابني اىل الغري مصابني. 

عندما يسعل شخص مصاب مبرض السل الرئوي أو يتحدث ، تنترش 
بكترييا السل يف الهواء. ميكن للبكترييا أن تطفو يف الهواء لعدة ساعات. 

قد يتنفس األشخاص اآلخرون الذين يقيمون يف نفس الغرفة لفرتة أطول 
)حجرة دراسية ، شقة ، مساحة عمل ، سيارة( ، هذه البكترييا يف رئتهم 

ويصابون بالعدوى.

ال ينتقل مرض السل بسهولة. فقط جزء من األشخاص قد يتعرضون 
لإلصابة بالعدوى. األشخاص الذين يعيشون يف نفس املنزل هم األكرث 

عرضة للخطر باالصابة.

يعمل فتح النوافذ واألبواب عىل تقليل كمية البكترييا يف الهواء الداخيل. 
يف الهواء الطلق ال يوجد عمليا أي خطر انتقال. ال ينترش مرض السل 
من خالل األطباق أو املرشوبات أو الطعام أو املالبس أو األسطح أو 

املصافحة أو التقبيل أو عن طريق الجنس.

ما هي أعراض مرض السل؟

من يصاب مبرض السل؟
عندما يصاب الشخص بالعدوى ، يكون لديه 

بكترييا السل يف الجسم. إذا ظلت البكترييا نامئة 
، فإن الشخص ليس مريًضا. مثل هذا الشخص 

ليس لديه أعراض وال ميكنه نقل املرض لآلخرين 
وهومايسمى ب)عدوى السل الكامنة(.

إذا أصبحت البكترييا نشطة وبدأت يف التكاثر 
، يصاب الشخص املصاب مبرض السل. يف هذه 

الحالة تظهر عادة أعراض مرض السل. ميكن 
أيًضا أن ينترش املرض لآلخرين.

– حوايل ثلث من يتعرضون لبكترييا السل 
يصابون بالعدوى.

– يصاب واحد فقط من كل 10 بالغني مصابني 
مبرض السل.

– األطفال الصغار الذين تقل أعامرهم عن 5 
سنوات والشباب وكبار السن واألشخاص الذين 

يعانون من ضعف يف جهاز املناعة هم أكرث 
عرضة لإلصابة مبرض السل.

ميكن أن ميرض الطفل دون سن الخامسة دون 
تلقيح بعد بضعة أسابيع أو أشهر من اإلصابة ، 

وميكن أن يتطور املرض برسعة.
 يصاب بعض البالغني بالسل يف غضون سنوات 
قليلة من اإلصابة. ومع ذلك ، ميكن ألي شخص 

أن يصاب بالسل حتى بعد عقود.

كيف يتم فحص مرض السل؟
إذا اشتبه يف إصابتك مبرض السل الرئوي ، 

فأنت بحاجة إىل إجراء أشعة سينية عىل الصدر 
وإعطاء عينات من البلغم لتحليلها.

إذا كان لديك مرض السل خارج الرئتني ، فأنت 
بحاجة إىل فحوصات خاصة ، عىل سبيل املثال 

تقنيات التصوير وعينات من الجزء املصاب من 
الجسم.

ستبدأ فحوصاتك يف املركز الصحي. قد تحتاج 
إىل مزيد من الفحوصات يف املستشفى.

هل ميكن عالج مرض السل؟
نعم ، ميكن عالج مرض السل وعالجه يتم باألدوية. ميكن لألدوية 

تدمري بكترييا السل.
 يبدأ العالج يف املستشفى بـ 5-4 أدوية. يستمر العالج ملدة ستة 

أشهر عىل األقل.
 فحوصات مرض السل واألدوية والرعاية يف املستشفى وزيارات 

املتابعة مجانية للمريض.

من املهم أن تتناول جميع األدوية بانتظام طوال فرتة العالج. إذا 
توقفت عن تناول األدوية يف وقت مبكر جًدا ، فقد تصاب مبرض 

السل مرة أخرى.
 إذا كنت تتناول األدوية بشكل غري منتظم ، ميكن أن تصبح بكترييا 

السل مقاومة لهذه األدوية . يصعب عالج مرض مقاوم لألدوية وعادة 
ما يستمر ملدة سنة ونصف اىل سنتني.

من املمكن عالج مرض السل إذا تم اكتشاف املرض مبكرًا بدرجة 
كافية وإذا تناول املريض جميع األدوية طاملا كان ذلك رضوريًا.

من يحصل عىل الحامية من لقاح السل؟
يحمي لقاح BCG )Bacillus Calmette-Guerin( الرضع واألطفال 

الصغار بشكل أفضل من األشكال الخطرية ملرض السل.
 يف فنلندا ، منذ عام 2006 ، يُعطى اللقاح لألطفال دون سن السابعة 
فقط ، والذين يُعتربون معرضني لخطر متزايد لإلصابة بالسل. عادة ما 

يتم إعطاء اللقاح لهم بعد الوالدة مبارشة. اللقاح مجاين.
 اللقاح ال يحمي البالغني وكذلك األطفال الكبار ولذلك ال يتم تطعيم 

الكبار.

ماذا يعني تتبع املخالطني؟
من املمكن أن يكون بعض األشخاص 

اآلخرين الذين أمضوا الكثري من الوقت مع 
املريض قد أصيبوا بالعدوى السل الكامنة  
أو أصيبوا مبرض السل. يقوم الطاقم الطبي 
مبقابلة املريض ملعرفة من قد يكون هؤالء 

األشخاص.

يتم دعوة األشخاص الذين تعرضوا ملرض 
السل إىل املركز الصحي إلجراء الفحوصات. 

يتم فحص األطفال يف املستشفى. إذا تم 
اكتشاف مرض السل ، يبدأ هؤالء األشخاص 

يف تناول أدوية السل.

يف بعض الحاالت ، يبدأ األشخاص املصابون 
بعدوى السل الكامنة دورة العالج الوقايئ. 

يحتاج بعض األشخاص املعرضني لالصابة إىل 
متابعة ملدة 1–2 سنوات.

إذا بدأت تظهر عليهم أعراض السل الحًقا ، 
فيجب عليهم الذهاب إىل الفحص الطبي يف 

إحدى املراكز الصحية مببادرة منهم.

يهدف تتبع املخالطني لوقف انتشار املرض ، 
حيث يخضع تتبع املخالطني لقانون األمراض 

املعدية الفنلندي.
جميع الفحوصات والعالجات املقدمة 

بسبب التعرض ملرض السل مجانية للمريض.


