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حقوقك والوقاية من السل

ما هو العالج الوقائي لمرض السل؟

السل  »عدوى  احلالة  وتسمى هذه  يسعل.  وهو  بالسل  اهلواء جبانب مريض  استنشقت  إذا  السل  تلتقط عدوى  أن  ميكن 
الكامن«، وتعين أن عصيات السل موجودة يف جسمك، لكنها ال جتعلك مريضاً. وهذا يعين أنك ال تستطيع نقل جراثيم 
السل إىل اآلخرين. ويف كثري من احلاالت، يستطيع اجلسم إبقاء العدوى حتت السيطرة وال يبدي أية أعراض. لكن يف بعض 
احلاالت - خاصة إذا كان اجلهاز املناعي ال يعمل بشكل جيد - قد تتكاثر العصيات يف اجلسم وتسبب املرض يف وقت الحق، 

وهو ما يسمى »السل النشط«.

كيف أعرف أنني مصاب بعدوى السل؟

يوجد نوعان من اختبارات السل. أحدمها يسمى اختبار التوبركولني وجيرى حبقن كمية صغرية من بروتني غري مؤذ حتت 
اجللد )عادة يف الذراع(. فإذا تفاعل اجللد بعد يوم أو يومني، يكون الشخص مصاباً بعدوى السل. والنوع الثاني هو قياس 
غاما-إنرتفريون، وفيه يتم فحص عينة صغرية من الدم حبثاً عن أعراض عدوى السل. قد ال يكون من الضروري إجراء أحد 
إذا كنت معرضاً لإلصابة بالسل النشط، ألهنما ليسا اختبارين مثاليني. إذ ميكن  الوقائي  هذين االختبارين لبدء العالج 
أن تكون نتيجة اختبار التوبركولني إجيابية لدى أشخاص غري مصابني بالسل لكنهم أخذوا لقاح السل BCG. وعند بعض 
أو ذوي اجلهاز املناعي الضعيف - قد يعطي اختبار التوبركولني أو اختبار غاما-إنرتفريون  الناس - خاصة الصغار جداً 
نتيجة سلبية، حتى لو كانت هناك عدوى بالسل. ولألشخاص الذين تعرضوا لإلصابة بالسل يف منازهلم أو أماكن أخرى حق 

االستفادة من العالج الوقائي وحق مناقشة هذا األمر مع مقدمي الرعاية الصحية.

ما هو العالج الوقائي للسل؟

يعين العالج الوقائي تناول أدوية السل ملنع اإلصابة به. فقد يوصي طبيبك أو ممرضتك بأخذ عالج وقائي بعد اختبار عدوى 
السل لديك، أو بعد سؤالك عن عوامل اخلطورة. وألن اختبارات العدوى ليست دقيقة يف حتديد من سيصاب بالسل النشط، 
فقد يقرتح الطبيب أو املمرضة عالجاً يعتمد فقط على عوامل اخلطر. ومن هذه العوامل االحتكاك عن قرب مع شخص 
مصاب بالسل النشط. ينبغي فحص مجيع الذين حيتكون بشخص مصاب بالسل، فإذا كانوا مصابني بالعدوى أو يُحتمل أن 
يصابوا هبا، فيجب تقديم العالج الوقائي هلم. ومثة عامل خطر آخر هو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية. والواقع أن 
منظمة الصحة العاملية توصي بالعالج الوقائي، حتى من دون إجراء اختبار عدوى السل، ألي مصاب بفريوس نقص املناعة 

البشرية ولألطفال دون سن اخلامسة الذين يعيشون مع شخص مصاب بالسل )ما داموا غري مصابني مبرض نشط(.

اعــــــــــــرف حقـوقــك:
وتشخيصه وعالجه  السل  من  الوقاية 

جـــيزا دانـغ
حتريـــر: تســـريا تشـــاخايا، وبرايـــان ســـيرتو، وفيفيـــان كوكس، 
ومايـــك فريك، وجينيفـــر فورين، وإيريكا ليســـيم، وألكســـاندر 
ويليـــام مبويا، وليندســـي ماكينا، وجون مدلـــويل، وجني راهدي 

أونغآنغـــو، وهادجيـــا ســـيمفوا، وزانـــي دي ويت.

صفحة 1 من 4
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صفحة 2 من 4 حقوقك والوقاية من السل

هناك عدد من العالجات الوقائية املختلفة الناجعة واآلمنة:

أو مدى  • 36 شهراً  تناول دواء أيزونيازيد )isoni azid( يومياً ملدة ستة أشهر، أو تسعة أشهر، أو 
الكوترميوكسازول  مع  البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  للمصابني  إعطاؤه  أيضاً  وميكن  احلياة. 

)cotrimoxazole( ملنع املضاعفات األخرى النامجة عن هذا الفريوس.

يف  • واحدة  مرة   )rifapentine( ريفابنتني  إىل  باإلضافة  بأيزونيازيد  العالج  من  أشهر  ثالثة 
األسبوع. وهذا هو اخليار األحدث، ويعتقد كثريون أنه األسهل.

آخر  • دواء  يومياً، وهو   )rifampicin( وريفامبيسني  بأيزونيازيد  العالج  أشهر من  أربعة  إىل  ثالثة 
للسل. مضاد 

ثالثة إىل أربعة أشهر من العالج بريفامبيسني وحده يومياً. •

أيضاً  B6 )يسمى  تناول فيتامني  أيضاً  أيزونيازيد، عليك  يتضمن  وقائياً  تأخذ عالجاً  إذا كنت  مالحظة: 
القهقرية  للفريوسات  مضاداً  عالجاً  تأخذ  كنت  وإذا  األعصاب.  تلف  ملنع   )pyridoxine برييدوكسني 
)العكوسة(، على الطبيب أن يتوخى احلذر عند وصف عالج وقائي حيتوي على ريفامبسني أو ريفابنتني، ألن 

هذين الدواءين قد يتفاعالن مع أدوية اإليدز الشائعة.

هل يصلح العالج الوقائي في حالة السل المقاوم ألدوية متعددة؟

العالج  خيارات  فإن  وبالتايل  وريفامبيسني،  أليزونيازيد  مقاومة  السل  ساللة  أن  متعدّدة  ألدوية  املقاوم  السل  يعين 
يف  بالنظر  توصي  جديدة  إرشادات  مؤخراً  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرت  تنجح.  ال  قد  أعاله  املذكورة  الوقائي 
عدة  وهناك  متعددة.  ألدوية  املقاوم  بالسل  مصاب  شخص  مع  يعيشون  الذين  لألشخاص  الوقائي  العالج  إعطاء 
دراسات جارية لتقييم أفضل عالج لعدوى هذا النوع من السل. جيب أن تسأل هل أجريت أي من هذه الدراسات يف 
أو   )levofloxacin( ليفوفلوكساسني  مثل  بأدوية  متعددة  ألدوية  املقاوم  السل  يعاجل  قد  احلاالت،  بعض  منطقتك. يف 
مع  الدواء  هذا  وفوائد  مناقشة خماطر  عليك  عالية.  ملخاطر  املعرضني  لألفراد   )moxifloxacin( موكسيفلوكساسني 

الصحية. الرعاية  مقدمي 

لمن ينبغي توفير العالج الوقائي للسل؟

توصي منظمة الصحة العاملية مجيع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، ومجيع األطفال دون سن اخلامسة الذين 
يعيشون مع شخص مصاب بالسل أو بالقرب منه، أن يأخذوا العالج الوقائي شرط أال يكونوا مصابني بالسل النشط. 
بتقديم  العاملية  الصحة  منظمة  توصي  كما  لعصياته.  التعرض  عند  بالسل  لإلصابة  بشدة  معرضتان  الفئتان  فهاتان 
تعاني من  بلدان  كانوا يعيشون يف  إذا  بالسل،  الوقائي ملن جتاوزوا سن اخلامسة ويعيشون مع شخص مصاب  العالج 
ارتفاع أعباء السل وغري مصابني بالسل النشط. وألن السل ينتقل عن طريق اهلواء، ينبغي توفري إمكانية فحصه لكل 
شخص على احتكاك مباشر مع شخص مصاب بالسل، ولكل شخص معرض بدرجة كبرية ملخاطره )مثل عمال املناجم 

التهوية(. رديئة  السجون  نزالء  أو  السيليكا  بغبار  للتسمم  املعرضون 



www.treatmentactiongroup.org 
مجموعة العمل من أجل الع�ج

2018

صفحة 3 من 4 حقوقك والوقاية من السل

هل يمكن إرغامي على أخذ عالج وقائي؟
ال جيوز إطالقاً أن يكون العالج الوقائي إلزامياً. وينبغي أن يكون لديك دائماً خيار املوافقة أو الرفض. قد تشجّع شخصاً 
حتبه على تلقي العالج الوقائي، لكن القبول أو الرفض خياره هو. ولك احلق يف أن تكون على دراية كاملة بالفوائد واملخاطر 
واملعارف احلالية بشأن العالج الوقائي للسل. وخبصوص األطفال، جيب أن يوافق الوالدان أو الوصي القانوني على أي إجراء 
أو دواء، مبا يف ذلك العالج الوقائي. ففي بعض البلدان، ال جييز القانون لألطفال املوافقة على العالج والقرارات الطبية 
بأنفسهم. وختتلف السن القانونية للموافقة بني بلد وآخر. فهي يف كثري من البلدان 18 عاماً، ولكن يف بعض البلدان تكون 

أدنى أو أعلى.

الصورة: مستشفى ديليك
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صفحة 4 من 4 حقوقك والوقاية من السل

أنا أعتني بمريض سل في األسرة. ما الذي يجب أن أعرفه؟
إجيابي  السل  أيضاً  )يسمى  املعدي  بالسل  يسعل مريض  اهلواء عندما  إال عرب  ينتقل  ال  أنه  تذكر  لكن  معد،  السل  مرض 
اللطاخة( أو يعطس أو يغين أو يصرخ. وال ينتشر السل باللمس أو الدم أو السائل املنوي أو السوائل املهبلية أو مبشاركة 
الطعام أو األواني أو األطباق أو األكواب. وال ينتقل السل عادة من مريض مضى على بدء عالجه اجليد أسبوعان. وحتدث 
معظم حاالت االنتقال )االنتشار( قبل أن خيضع املريض لعالج فعال. وبعد وقت قصري من بدء العالج الفعال، ينخفض   خطر 

انتقال العدوى إىل حد كبري.
إن أهم طريقة لوقف انتشار السل هي تشخيصه بسرعة لدى مجيع املصابني به، وبدء إخضاعهم للعالج الفعال، ودعمهم 
يف إكمال العالج بنجاح. إذا كنت على احتكاك مباشر مع شخص مصاب ال يزال السل لديه معدياً، حاول أثناء وجودك معه 
البقاء يف مناطق جيدة التهوية، ويفضل يف ضوء الشمس أو ضوء األشعة فوق البنفسجية. وينبغي أن جتري فحصاً دورياً 
للسل وتويل عناية كبرية بأي بوادر تدل عليه. فإذا كنت تعتقد أنك تعرضت للبكرتيا، فينبغي أن يتاح لك احلصول على العالج 

الوقائي حتى لو مل تظهر عليك أعراض السل.
تساعد الكمامات بشتى أنواعها يف وقف انتشار السل. ميكن للمصابني مبرض السل ارتداء كمامة طبية ورقية أو قماشية، 
ألهنا ميكن أن توقف انتشار عصيات السل يف اهلواء عند السعال. إذا كنت تعتين بشخص مصاب بالسل لكنك لست مريضاً، 
عليك ارتداء نوع خاص من الكمامات ملنع استنشاق جراثيم السل. وهذا ما يسمى قناع التنفس االصطناعي N-95، وهو 
مينع دخول اجلراثيم. أما إذا مل تكن مريضاً بالسل وحتاول فقط محاية نفسك، فال تضع كمامة طبية عادية ألهنا يف الواقع 

أسوأ من عدم ارتداء كمامة.


