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  مركز السيطرة على األمراض

 (TB) عالج السل

 (ARABICعربي)

 2102مارس / أذار

 هل يمكن الشفاء من مرض السل؟

وفي الموعد تظام، من المهم أخذ أدوية السل بإن. يمكن الشفاء من السلفي هذه األيام في جميع الحاالت تقريبا،  .نعم
 .الكاملة فترة العالجالمحدد ول

ربما بعد . رقرا األأنواع مختلفة من  4العالج عن طريق أخذ ما ال يقل عن  يبدأونمعظم الناس الذين لديهم مرض السل 

 .عدة أشهر يتم تخفيض هذا

اإلشراف  بواسطةللمريض  را ُتعطى األرق. أشهر 6ما ال يقل عن  هاعالج السل إذا ما تم تناولويمكن لهذه األرقرا  

رقرا  األيتم إعطاء  ناممكنإذا لم يكن هذا . مرات في األسبوع 3الرعاية الصحية  موظفيالمباشر عادة من رقبل أحد 

 .علبة جرعات أسبوعيةيوميا في 

هذا يعني أن أرقرا  السل التي غالبا ما تستخدم ال تقتل الجراثيم المسببة . مقاومةتكون في بعض األحيان، جراثيم السل 
السل المقاوم هو أصعب ويستغرق مزيدا من الشفاء من . وعندما يحدث ذلك، يتم إعطاء مزيج من األدوية األخرى. للسل

 معينةمن إجراء اختبارات  تأكديطبيبك سوف . ، ولكن يمكن عالج معظم مرضى السل المقاومعليه الورقت للسيطرة
 .للتحقق من مقاومة الجراثيم لألدوية

 

 هل أدوية السل آمنة؟

سبب في بعض األحيان آثار جانبية، على الرغم من أن معظم الناس أن تألرقرا  السل كما هو الحال مع أي دواء، يمكن 
عانيت من أي مرض غير اذا لى الفور أخبر طبيبك أو العاملين في مجال الرعاية الصحية ع. أي مشاكل يعانون منال 
 :أي من األعراض التاليةحدثت أو إذا  مبرر

 

 أو التقيؤ/ الغثيان و 

  (إصفرار الجلد أو العينين، البول الداكن)اليررقان 

 حمى غير مبررة أو تعب 

 وخز أو خدر في اليدين أو القدمين أو آالم في المفاصل 

 حكة، كدمات/ طفح جلدي 

  األخضر/ حمرللون األ األلوانعمى عدم وضوح الرؤية أو. 

أو  أي أدوية أخرى وخاصة حبوب منع الحمل ونتأخذ مإذا كنت مالرعاية الصحية الخا  بك لموظف واقولمن المهم ان ت
تفاعل األخذ باإلعتبار  حتى يكون باإلمكانتجلط الدم األرقرا  المضادة لأو أرقرا  السكري أو األدوية المضادة للصرع 

 -البرتقالي والدموع إلى والعرق  لون البولفي يسبب تغير ( واحد من أدوية السل) (Rifampicin) فامبيسينري. األدوية
 .العدسات الالصقة ترتدييسبب أي مشكلة إال إذا كنت ال هذا هو رد فعل طبيعي و. الوردي

 

 تناول األقراص لفترة طويلة؟يجب أن ألماذا 

 لكنوم عند البدء في تناول الدواء بعض الجراثيُتقتل رقد . جميع الجراثيم المسببة للسل يصل إلىتأكد من أن الدواء يجب ال
 .لكي تموتالجراثيم  جميعلأخذ ورقتا طويال بالنسبة ت
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  دائرة الصحة هي مكان عمل خالي من التدخين

 3 من 2 صفحة

 

 قراص؟األأخذ في  أستمرلماذا يجب أن ! أشعر على نحو أفضل

ال يزال هناك الكثير من الجراثيم المسببة للسل . تتورقف عن تناول األرقرا  ال، ةجيد حتى بعد أن تشعر بأنك بصحة
مرة  أن تمرضويمكنك  سوف تتضاعفقتل تُ ، فإن الجراثيم التي لم إذا تورقفت عن تناول األرقرا . جسمفي ال ةنشطال

 .أخرى

ويمكن .  يأخذ الشخ  دواء مرض السل على النحو المنصو  عليهالسل المقاوم لألدوية عندما يمكن أن يتطور ال
هذه الجراثيم المقاومة  غير المعالج نشر ألدويةمرض السل في الرئتين أو الحلق المقاوم ل الذي يعاني منشخ  لل

 .لألدوية

 بي؟ ةقراص الخاصاأل أتناولكيف يجب أن 

أيضا ومن األفضل . في نفس الورقت كل يومها بك إذا كنت تأخذ ةرقرا  الخاصاألتناول تتذكر أن أنه من األسهل أن ت
مركز السيطرة على و موظفسوف يقوم . رقبل نصف ساعة من وجبات الطعام أو في ورقت النوم على معدة فارغةأخذها 

 .عادة االثنين واألربعاء والجمعةشراف، اإلكجرعات تحت ك ك أرقراصالترتيبات الالزمة إلعطاءبعمل األمراض 

كل  تأخذرقرا  حتى األتناول  اإلستمرار فيسوف تحتاج إلى . لن يعمللدواء فإن ا عديدةمرات لرقرا  نسيت أخذ األإذا 
 .هاالتي فوت  الجرعات 

 :يجب عليك أيضا
 

  عصيرالالماء أو كوب من الحليب أو تناول األرقرا  مع. 

  (.بما في ذلك حبوب منع الحمل)أخبر طبيبك أو العاملين في مجال الرعاية الصحية عن األدوية األخرى التي تتناولها 

 تعرض لمشاكل خطيرة في الكبد إذا تم يزيد الكحول من خطر ال .من مرض السل خالل المعالجةالكحول  تجنب شرب

 .دواء مرض السل تأخذ تناوله بينما

  على ما يكفي من الراحة أحصلالصحي و الطعامتناول. 

 

 الفحوص الشهرية

 :من هذه الزيارة هو الهدف. على دواء مرض السل، ال بد من زيارة شهرية لطبيب عيادة مرض السل أنتبينما 

 .تحسنتالسينية  أشعة الصدروأن من الجراثيم خالي بلغمك  التأكد من أن، تك بشكل عامصحن وزنك والتحقق م

 .أي آثار جانبية من األرقرا  لديك تأكد من عدم وجود

 

 مرض السل من االنتشار؟ منعكيف يمكنني 

  لكن . لتعليماترقرا  وفقا لاألمن نشر جراثيم السل في غضون أسابيع رقليلة، إذا كنت تأخذ سوف يورقفك الدواء عادة

أنه الطبيب  يخبركبك كما هو مقرر حتى  ةرقرا  الخاصاألأهم شيء هو مواصلة أخذ . بعد أنك لم ُتشفىتذكر، 

 .بإمكانك التورقف

  السعال والعطس دائما فمك عندغط. 

  يخضعوا عيادة مرض السل، بحيث يمكن أن معهم االتصال ب الذين كنت تنفق الكثير من الورقت األشخا أخبر كل

 .صدرقاء أو زمالء العملاألأو أفراد األسرة  واكونأن ييمكن هؤالء  .(يالجلد لتوبركوليناإختبار )ختبار مانتو إل
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  دائرة الصحة هي مكان عمل خالي من التدخين

 3 من 3 صفحة

 

 دائما؟ عشتهل يمكن أن أعيش كما 

الل األسابيع النطاق، رقد تحتاج إلى دخول المستشفى خ مرض واسعأو ( الرئة)مرض السل الرئوي  كنت تعاني منإذا 
بأنك لم تعد  كطبيبيخبرك  حتى تكأنشطويتم تحديد إتصاالتك في البداية سوف . مرض السلمن  لعالجاالقليلة األولى من 

 .في معظم الحاالت، هذا هو فقط لبضعة أسابيع. معدي

ال تعد عندما . نشاطاتهم العادية يعيشون في بيوتهم ويواصلونمعظم مرضى السل  اً فإنمعديمرض السل عندما ال يعد 
يمكنك متابعة نشاطاتك العادية . شر الجراثيم المسببة للسل، يمكنك أن تكون بالقرب من أي شخ ، بمن فيهم األطفالتن

 .دوائكتستمر في تناول والعودة الى العمل طالما 
 

 

 .لمزيد من المعلومات اتصلوا بعيادة السل في منطقتكم

Alice Springs (اليس سبرينغز)  89517548 

Darwin (داروين)   89228804 

Katherine (كاثرين)  89739049 

Nhulunbuy (نهولونبي)  89870357 

Tennant Ck (تيننانت كريك)  89624259 

 

  www.nt.gov.au/health/cdcأو 
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