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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 5 حقوق اإلنسـان والسل

لماذا هذا الدليل؟
أعد هذا الدليل للمصابني بالسل واملعرضني لإلصابة به ولألشخاص الذين يعتنون هبم. وهو يهدف إىل شرح املعايري العاملية 
لرعاية السل، مبا يف ذلك اخلدمات اليت حيق لك احلصول عليها. ويهدف أيضاً إىل توضيح حقوقك املتعلقة بالوقاية من 
السل وفحصه وعالجه ورعايته. وغايتنا أن يتمكن املصابون به من معرفة متى جيب احلصول على مستوى أعلى من الرعاية، 

كي يستطيعوا طلب تطبيق املعايري املوصى هبا عاملياً.

؟
ً
ما هي المعايير الموصى بها عالميا

منظمة الصحة العاملية هي منظمة األمم املتحدة املتخصصة يف الصحة. وجزء من عملها قيادة عملية تضع معايري ومبادئ 
توجيهية للوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه. وتدعم هذه املعايري صناع السياسات والسلطات الصحية لتخطيط 
وجتهيز الربامج الصحية يف بالدهم لضمان احرتام حق اجلميع يف الصحة وحقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة ومحايتها 

وتطبيقها.

ين بمرض السل؟  ما هي حقوق اإلنسان وما سبب أهميتها للمتأثر
ينبغي أن حيصل مرضى السل واملعرضون لإلصابة به على حقوق اإلنسان. ويقع على عاتق احلكومات، مبوجب القوانني 
الدولية واإلقليمية واحمللية، التزامات قانونية باحرتام هذه احلقوق ومحايتها وتطبيقها. وحقوق اإلنسان عاملية: أي أهنا ملك 
جلميع الناس. كما أهنا متكاملة ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة. وهذا يعين أن مجيع حقوق اإلنسان متساوية يف األمهية، 

ويعتمد كل منها على اآلخر، وترتبط ارتباطاً وثيقاً فيما بينها. وانتزاع أي حق منها يؤثر على احلقوق األخرى.
وكثري من حقوق اإلنسان مهم للمتأثرين مبرض السل. وهذه احلقوق موجودة يف املعاهدات الدولية واإلقليمية، ويف دساتري 
خمتلف دول العامل. وهي تشمل احلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحلق يف عدم التمييز، واحلق يف احلرية، واحلق يف 
العلم، واحلق يف املوافقة الواعية، واحلق يف املعلومات، واحلق يف اخلصوصية، واحلق يف املشاركة، واحلق يف عدم التعرض 
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحرية احلركة، وعدم التعرض لالحتجاز 

التعسفي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التجمع.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الحياة للمتأثر
تدابري  اختاذ  أيضاً  واجبها  ومن  أن حترمك من حياتك،  أي حكومة بالدك، ال جيوز  الدولة،  أن  احلياة«  »احلق يف  يعين 
حلمايتها. وهذا يعين أن عليها اختاذ خطوات للقضاء على األمراض وضمان احلصول على الرعاية، كأن تتبع هنجاً يقوم 

على حقوق اإلنسان للقضاء على مرض السل.
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ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الصحة للمتأثر
يتضمن احلق يف الصحة جزأين مهمني. اجلزء األول هو خدمات الرعاية الصحية ونظام الرعاية الصحية يف البالد. وينص 
احلق يف الصحة على ضرورة توفري الرعاية الصحية. وهذا، يف مرض السل، يعين وجود نظام رعاية صحية مزود مبرافق 
فعالة للوقاية منه وتشخيصه ورعايته، مع توفري سلع تشمل أدوية السل ومعدات وجتهيزات فحصه، وخدمات وبرامج، مع 
موازنة كافية ملوظفي الرعاية الصحية وبرامج السل. وجيب أن تكون الرعاية الصحية سهلة املنال: جيب أن يتمكن اجلميع 
من احلصول عليها وال ميكن حرماهنم من خدماهتا )وهو ما يسمى عدم التمييز(. وجيب أن يتمكن اجلميع أيضاً من الوصول 
إىل مرافق جمهزة ملعاجلة السل والدخول إليها، مثل مراكز الرعاية الصحية احمللية، أو، إذا لزم األمر، إيصال خدماهتا إىل 
املريض. وجيب أن يكون مبقدورك حتمل تكاليف الرعاية الصحية للسل، كاألدوية مثالً، وأيضاً احلصول على معلومات 
ومعارف عن خيارات الرعاية املتاحة ملرضى السل. وجيب أن تكون الرعاية الصحية مقبولة؛ أي مناسبة للثقافة احمللية، 
وحترتم األخالق، وتراعي جنس الشخص املصاب بالسل وعمره. كما جيب أن تكون جبودة عالية: أي تستند املعاجلة على 

العلم وتكون مناسبة طبياً، وأن تكون األدوية ذات جودة.
ويسمى هذا اجلزء من احلق يف الصحة »التوفر وسهولة الوصول واملقبولية واجلودة«.

ويتضمن اجلزء الثاني من احلق »احملددات األساسية« للصحة. وهي تشمل كثرياً من حقوق اإلنسان املرتبطة بالصحة، 
والتعليم  الصحية،  العمل  وظروف  املالئم،  والسكن  املناسب،  الصحي  والصرف  املأمونة  الشرب  ومياه  الغذاء،  يف  كاحلق 
الصحي. وهذه احلقوق مهمة للوقاية من مرض السل وعالجه. وقد يعين ذلك ضرورة حصولك على دعم غذائي باإلضافة 
إىل الدواء أثناء عالج السل، إذا كان ذلك يساعد يف شفائك. أو أنك قد حتتاج إىل دعم إضايف آخر أثناء أو بعد إكمال العالج، 

إذا غري السل قدرتك على عيش حياتك ومحاية صحتك تغيرياً كبرياً.
جيب أن توفر حكومتك األدوية األساسية أيضاً. وهو »التزام أساسي« مبوجب احلق يف الصحة، ويعين أن توفري األدوية 
األساسية أحد أهم األشياء اليت ميكن وجيب أن تقوم هبا احلكومة الحرتام احلق يف الصحة ومحايته وتطبيقه. ويوجد لدى 
منظمة الصحة العاملية قائمة منوذجية لألدوية األساسية، تتضمن مجيع أدوية السل املهمة، يف الفقرة 6-2-4 من النسخة 

التاسعة عشرة.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في عدم التمييز للمتأثر
جيب عدم استغالل وضعك الصحي ذريعة ملعاملتك أنت أو أسرتك أو الشخص الذي يعتين بك معاملة خمتلفة عن اآلخرين. 
وهذا يعين أنه ال جيوز تسرحيك من وظيفتك أو رفض دخولك إىل املدرسة أو حرمانك من السكن أو معاملتك بطريقة غري 
حمرتمة يف عيادة صحية ألنك مصاب مبرض السل. وإذا كنت فرداً يف جمموعة ضعيفة )كأن تكون مصاباً بفريوس عوز 
املناعة البشرية أو تتعاطى عقاقري غري مشروعة أو مهاجراً أو سجيناً(، فال جيوز التمييز ضدك عند حماولة احلصول على 

خدمات السل.

ية الحركة وعدم التعرض لالعتقال التعسفي؟ ين بمرض السل الحق في الحرية وفي حر ماذا يعني للمتأثر
تضمن هذه احلقوق عدم سجنك أو احتجازك أو منعك من التنقل من دون إجراءات قانونية. وجيب أن حيدث أي احتجاز أو 
اعتقال مبوجب القانون. وهذا أمر مهم ملرضى السل عندما نفكر إن كان جيب عالجهم مبعزل عن اآلخرين. وميكن النظر 
يف العزل بغرض عالج السل إذا كان ضرورياً من الناحية الطبية حلماية اآلخرين من املرض. ومع ذلك، ينبغي أن تتمكن دائماً 
من اختيار أقل أشكال العزل تقييداً. فالعزل التنفسي األساسي مثالً قد يتطلب ارتداء كمامة إىل أن يأخذ الدواء مفعوله وال 

يعود السل معدياً. وينبغي أال يُطلب منك البقاء يف املستشفى إذا كانت الكمامة كافية.

صفحة 2 من 5 حقوق اإلنسـان والسل
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صفحة 3 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

يف بعض احلاالت النادرة، ميكن أن تطلب حكومتك العزل حتى إذا مل توافق أنت )العزل اإللزامي(. وال ميكن أن حيدث 
ذلك إال إذا كان مرضك شديد العدوى، أو رفضتَ أخذ أدوية السل أو إتباع تدابري مكافحة العدوى، أو إذا كان هناك خطر 
وأال يستخدم إال بعد جتريب مجيع  روتينياً  العزل اإللزامي مطلباً  بانتقال املرض إىل اآلخرين. وينبغي أال يكون  حقيقي 
التدابري األخرى وفشلها، مبا فيها االستشارة املستفيضة. كما جيب أن يستند إىل قانون أو سياسة قائمة، وأن خيضع ملراقبة 
خارجية. وألي مريض احلق يف الطعن بقرار العزل. وحيظر العزل يف بيئة غري طبية )زنزانة مثالً(. كما جيب توفري عالج 
السل والضروريات األساسية للمريض املعزول، كالطعام واملاء وفرصة التواصل مع األسرة. وجيب أن تكون فرتة العزل قصرية 
قدر اإلمكان، أي فقط عندما يكون السل معدياً ويشكل خطراً حقيقياً على اآلخرين. وال ينبغي إطالقاً أن يكون العزل شرطاً 

للحصول على أدوية جديدة للسل.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الخصوصية للمتأثر
يعين احلق يف اخلصوصية أن وضعك الصحي، مبا فيه إصابتك بالسل، ومعلوماتك الشخصية ينبغي أال يطلع عليها أحد، 
ما مل تسمح أنت أو كان ذلك ضرورياً حلماية صحة اآلخرين. ويف معظم املناطق، يكون اإلبالغ عن حاالت السل »ملزما 
نشر  ذلك، جيب عدم  ومع  عنها.  الوطنية  الصحة  وزارة  إبالغ  الصحية  السلطات  على  أن  يعين  وهذا  القانون«.  مبوجب 
معلوماتك الشخصية )امسك مثالً(. وإذا كنت حتصل على الرعاية الصحية من جهات خمتلفة، فرمبا يتعني عليهم مشاركة 
تتواصل معهم  الذين  واألشخاص  السل لديك معدياً  كان  وإذا  لتوفري رعاية جيدة لك.  بينهم  معلومات عن صحتك فيما 
معرضني لإلصابة به، عليك إعالمهم بذلك وتشجيعهم على الفحص واختاذ خطوات للحماية من السل. على سبيل املثال، 
ميكنك اختيار ارتداء كمامة مناسبة يف مكان عائلي مغلق. وميكن أن يتوىل مقدم الرعاية الصحية إبالغ األشخاص الذين 
حيتكون بك أهنم حباجة للفحص، من دون حتديد الشخص املعين. وإذا رفضت أو مل تستطع إبالغ هؤالء بأن مرضك معد، 
ميكن ملقدم الرعاية الصحية أن يفعل ذلك كي يتمكنوا من اختاذ خطوات حلماية أنفسهم. وعندما ال يكون هناك خطر على 

اآلخرين بسبب االحتكاك مبريض السل، جيب أن تكون هناك محاية مطلقة حلقه يف اخلصوصية.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في العلم للمتأثر
يعين احلق يف العلم أن يتمكن اجلميع من االستفادة من املكتشفات العلمية اجلديدة، مبا فيها طرق الوقاية والتشخيص 
والعالج اجلديدة واحملسنة. جيب أن تتخذ حكومتك خطوات إلتاحة أدوية جديدة، وطرق جديدة للوقاية من السل، وطرق 

جديدة لفحص السل يف بالدك.
كما يتعني على احلكومات االلتزام بدعم العلوم والنهوض هبا. وهذا يعين أن توفر التمويل للبحث العلمي وتدعم مؤسسات 
البحث العامة، وغري ذلك. وعندما تقدم احلكومة لشركة خاصة متويالً أو حوافز أخرى للبحث، عليها أيضاً التحقق من أن 
نتائج ذلك البحث تفيد املتأثرين مبرض السل يف بالدك وبأسعار معقولة. ويرتبط احلق يف العلم أيضاً باحلق يف املشاركة. 

وينبغي إشراك اجملتمعات املتضررة من السل يف عمليات البحث بطريقة حمرتمة ومفيدة.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في المعلومات للمتأثر
يعين احلق يف املعلومات ضرورة إخبارك، وإخبار القريب أو الصديق املشارك يف رعايتك إن رغبت بذلك، خبياراتك للعالج 
الطيب. وهو يعين أيضاً ضرورة توفري معلومات دقيقة لك وحمليطك عن طرق انتشار السّل، وسبل منع انتشاره، وفرتة انتقال 
أن تتلقى إرشادات وتوضيحات كاملة بضرورة موافقتك على أي تدخالت طبية. كما يعين ذلك أن  العدوى. وجيب أيضاً 
لك احلق يف معرفة أمساء وجرعات أي دواء أو إجراء طيب يريد طبيبك أن تأخذه، ومعرفة مدة العالج، وفهم مجيع اآلثار 
األمية  أو حياتك. وهذا يسمى حمو  اإلجراء على صحتك  أو  الدواء  يؤثر هبا  اليت قد  األخرى  والطرق  اجلانبية احملتملة 

العالجية. ويعين احلق يف املعلومات أيضاً أنك جيب أن حتصل على نسخة من سجالتك الطبية إذا رغبت بذلك.
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صفحة 4 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الموافقة الواعية للمتأثر
يرتبط احلق يف املوافقة الواعية ارتباطاً وثيقاً باحلق يف املعلومات واحلق يف املشاركة. وتعين املوافقة الواعية أنك جيب أن 
توافق على أي تدخل طيب قبل حدوثه، وأن حتصل مسبقاً على معلومات وافية عن خماطر ذلك التدخل وفوائده. فاملعلومات 
اتباع عالج وقائي أم ال(. وهذا يعين  دوائياً حمدداً، أو هل تريد  أساس قرارك هبذا اخلصوص )مثالً، هل تفضل نظاماً 
ضرورة استشارتك دائماً قبل اختاذ القرار، ومنحك الوقت للتفكري بطرح أسئلة واحلصول على إجابات. فالعالج القسري 

ملرض السل حمظور قطعاً.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني حق المشاركة للمتأثر
يعين احلق يف املشاركة أن مريض السل جيب أن يشارك يف القرارات اليت تؤثر عليه. وهذا بالطبع يشمل العالج. بيد أن لذلك 
تطبيقاً أوسع أيضاً. فمن حق املتأثرين مبرض السل املشاركة يف تقرير السياسات الصحية، الوطنية منها واحمللية. على 
سبيل املثال، ميكن أن تطلب السلطات الصحية آراء املنظمات اليت متثل مرضى السل عند تقييم برنامج للسل، أو تشرك 

اجملتمع احمللي يف وضع هنج حملي لرعاية حمورها الفرد.

ين بمرض السل؟ ية التجمع للمتأثر ية تكوين الجمعيات وحر ماذا تعني حر
حق املشاركة هو أحد األسباب اليت جتعل حلرية تكوين اجلمعيات والتجمع دوراً يف مرض السل. فحرية التجمع تسمح للناس 
باالجتماع ملناقشة قضايا جمتمعية كاألمور الصحية مثالً. وتسمح لك وملرضى السل اآلخرين بتكوين منظمات وتسجيلها 

)مثال: مجاعة حملية لدعم املتأثرين بالسل( أو الدفاع عن حقوق مرضى السل.

الصورة: ديفيد هاريسون حلملة العمل من أجل العالج
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صفحة 5 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

ما هي الرعاية التي محورها اإلنسان؟
تعين الرعاية اليت حمورها اإلنسان أن كل ما يتعلق بالوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه جيب أن يأخذ بعني االعتبار 
الكائن البشري ككل. ويشمل ذلك احرتام حقوق اإلنسان للجميع، والتفكري يف العوامل االجتماعية واالقتصادية وليس فقط 
املعلومات الطبية. وينبغي وضع خطة عالجك حبيث تعاجل وضعك بالتحديد، وحتمي حقوقك، وال تنتهكها. يؤثر السل على 
أكثر من شخص. وهلذا نطرح رعاية حمورها األسرة واجملتمع كذلك. جيب أن يكون املشاركون يف رعاية املصابني بالسل على 

دراية بالوقاية والتشخيص والعالج متاماً مثل املريض نفسه.

ماذا يعني ذلك لألسرة والمجتمع؟
تلعب األسر واجملتمعات أدواراً مهمة يف الوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه. وهذا سبب أمهية املنظمات اجملتمعية 
وجمموعات الدعم. لك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع. وهذا يعين أن لك وللمرضى اآلخرين وجملتمعك 

احلق يف االلتقاء لتبادل املعلومات. ولك احلق يف تشكيل منظمات تدعم مرضى السل، ومقدمي الرعاية هلم، وجمتمعهم.

ماذا أفعل إذا انتهكت حقوقي؟
حيق لك تقديم شكوى. وينبغي أن توفر السلطات الصحية قنوات لتقدميها. كما حيق لك تلقي رد على الشكوى. فإذا مل تتلق 
رداً، أو إذا تلقيت رداً ال يبدد خماوفك أو يليب احتياجاتك، ميكنك نقل األمر إىل القضاء. وهذا يتوقف على قوانني بالدك، 
وعليك االتصال مع حمام أو مؤسسة مساعدة قانونية. يوجد منظمات متخصصة تركز على انتهاكات احلق يف الصحة. 

ويشمل ذلك حق احلصول على العالج ومجيع احلقوق األخرى الواردة يف القسم األول “حقوق اإلنسان والسل”.
يوجد لدى العديد من الدول أمني مظامل حلقوق اإلنسان أو مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان. وهي مجاعات مستقلة هدفها 
رصد حقوق اإلنسان ومحايتها واستعادهتا، وميكنها تلقي شكاوى من األفراد بشأن انتهاكاهتا. ميكنك التحقق إن كان يف 
https://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx. ففي بعض احلاالت،  الدليل:  بالدك مثل هذه املؤسسة عن طريق 
قد يكون من األسرع الوصول إىل منظمة حملية تدافع عن املرضى إذا كنت تعتقد أن حقوقك انتهكت وتريد معلومات عن 

اخليارات املتاحة.
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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 
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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.
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حقوقك و تشخيص مرض السل

كيف أعرف مدى حاجتي إلى إجراء اختبار السل؟
إذا كنت تسعل منذ أكثر من أسبوعني، أو ينقص وزنك، أو تسعل دماً، أو تعاني من تعرق ليلي، فينبغي أن جتري اختبار السل. وإذا كنت 
مصاباً بفريوس نقص املناعة البشرية، عليك إجراء االختبار بانتظام. يف بعض األحيان، قد تُسأل عن هذه األعراض، أو يطلب منك 
صورة شعاعية للصدر. فذلك يعطي معلومات عن مدى حاجتك إىل اختبار السل. لكن الصورة الشعاعية ليست اختباراً للسل حبد ذاهتا. 

فكثري من تفاصيلها قد يبدو وكأنه تدرن. لذلك، يلزم إجراء اختبار أكثر دقة إذا أظهرت الصورة احتمال اإلصابة بالسل.

كيف ينبغي تشخيص مرض السل؟
لريفامبسني  السلية/املقاومة  جينكسربت-املتفطرة  اختبار  إىل  الوصول  السل  الختبار  لكل شخص خيضع  يتاح  أن  جيب 
)GeneXpert MTB/RIF( أو االختبار اجلديد )GeneXpert MTB/RIF Ultra( بوصفه االختبار األول )يُطلق عليه أحياناً 
اسم اختبار CBNAAT(. واختبار جينكسربت أسرع وأكثر دقة من اختبار الفحص اجملهري للطاخة البلغم. وهذا يصح على 
البالغني واألطفال واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية. فإذا مل يثبت هذا االختبار اإلصابة بالسل، لكنك قلق أنت أو 
مقدم الرعاية الصحية من احتمال وجوده، فلك احلق يف اختبارات تشخيصية إضافية، مثل مستنبتات بكرتيا السل. واملرة 
الوحيدة اليت ينبغي أال يكون فيها جينكسربت أول اختبار للسل هي عندما يكون األشخاص مريضني جداً ورمبا يصابوا 

باإليدز. عندئذ ينبغي استخدام اختبار البول LAM األسرع واختبار جينكسربت معاً )انظر أدناه(.

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 2
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البلدان يستخدم الفحص اجملهري  الرغم من أن اختبار جينكسربت جيب أن يكون االختبار األول، ال يزال كثري من  على 
للطاخة كاختبار أول. فإذا كان بلدك كذلك، ميكنك تشجيع حكومتك على حتديث سياساهتا اخلاصة بتشخيص مرض 

السل، وفقاً للحق يف العلم واحلق يف الصحة.

كيف ينبغي إجراء اختبار السل عند األطفال؟
يكون التشخيص عادة أكثر صعوبة عند األطفال ألن عدد العصيات لديهم أقل عادة منه لدى البالغني وقد يكون لديهم 
مشكلة يف سعال البلغم. جيب أخذ صورة صدر شعاعية لألطفال بشكل منتظم، وقد يتطلب األمر إجراء جراحياً للحصول 

على عينة ميكن فحصها باختبار جينكسربت )يسمى نضح املعدة(.

ماذا عن تشخيص السل المقاوم لألدوية؟
 لكي ينجح عالج السل، جيب أن تتأثر عصياته باألدوية املستخدمة. ومن املهم أن تكتشف مبكراً هل السل مقاوم أو ال 
يتأثر بأي من األدوية اليت تتناوهلا. ويسمى تشخيص السل املقاوم لألدوية أيضاً اختبار التأثر باألدوية. وميكن الختبار 
املسبار اخلطي يكشف يف غضون  اختبار آخر يسمى فحص  لدواء ريفامبيسني. ومثة  السل  جينكسربت كشف مقاومة 
أيام قليلة إن كان السل مقاوماً لألدوية املهمة األخرى مثل أيزونيازيد، وأدوية اخلط الثاني اليت تعطى حقناً )أميكاسني، 
تكون فحوصات  أن  ويفرتض  وموكسيفلوكساسني(.  )ليفوفلوكساسني،  والفلوروكينولونات  وكانامايسني(،  وكابريوميسني، 

املسبار متوفرة. فإذا مل تكن كذلك، ميكن أيضاً استخدام املستنبتات السائلة )اليت تستغرق بضعة أسابيع(.

 بفيروس نقص المناعة البشرية؟
ً
ماذا لو كنت مصابا

قد يكون تشخيص السل لدى األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أكثر صعوبة، ألن مرضى اإليدز يكون لديهم 
 MTB أحياناً مستويات متفاوتة من تدرن الرئتني وغالباً مع تدرن خارج الرئتني )السل خارج الرئة(. واختبار جينكسربت، وخاصة
RIF Ultra / اجلديد، أفضل بكثري من فحص اللطاخة يف اكتشاف السل - مبا يف ذلك السل خارج الرئة - لدى هؤالء األشخاص.

وتوصي  البول.  السل يف  يكشف  أن  أحدث ميكن  اختبار  هو   )LAM )urine lipoarabinomannan assay البول  فحص 
الثنائية  اللمفاويات  تعداد  لديهم  الذين  البشرية  املناعة  نقص  االختبار فقط حلملة فريوس  العاملية هبذا  الصحة  منظمة 
)خاليا CD4( أقل من 100 خلية/ مم3 أو ملرضى املراحل املتقدمة من اإليدز. إذا كان اختبار LAM إجيابياً، جيب بدء العالج 
فوراً دون انتظار اختبارات أخرى. ولكن هذا االختبار قد ال يكشف حاالت السل. لذلك إذا كان سلبياً، البد من إجراء اختبار 

جينكسربت، ألن احتمال السل ال يزال قائماً.

؟
ً
ماذا لو كنت حامال

كنت  فإذا  بالسل.  اإلصابة  احلمل خماطر  يزيد  قد  احلاالت،  بعض  ويف  الصحية.  الرعاية  على  للحصول  احلمل فرصة 
تعيشني يف بيئة معدالت السل فيها مرتفعة، جيب أن تطليب من طبيبك إجراء اختبار السل. ومبا أن حتري األعراض ال 
ينجح كثرياً عند احلوامل، ينبغي إجراء اختبار جينكسربت أو اختبار االستنبات السريع - خاصًة إذا كنت مصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية. ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، ال تشكل الصورة الشعاعية للصدر أي خطر كبري على اجلنني، طاملا 

أن الطبيب يتبع املمارسات اجليدة مثل استخدام املئزر الواقي من األشعة.

هل يمكن إرغامي على إجراء االختبار؟
ال جيوز إجراء اختبار السل إال مبوافقتك. تتطلب بعض املهن أو إجراءات اهلجرة اختبارات السل. ومع ذلك، ال جيوز منعك 
من العمل يف وظيفتك أو العيش يف بلد آخر جملرد أن اختبار السل إجيابي لديك. وإذا أظهر االختبار أن لديك عدوى السل 

أو مرض السل، جيب توفري العالج لك.
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حقوقك وعالج مرض السل

أين يجب تقديم عالج السل؟

ميكن تقديم العالج يف أي مكان مناسب لك: طبيب رعاية أولية، أو مركز صحي قرب مكان سكنك أو عملك، أو قدوم 
أحد أخصائيي الرعاية الصحية إىل منزلك، أو تناول العالج يف املنزل مع فحوصات دورية يقوم هبا األخصائي. إذا مل يكن 
عالج السل يف مكان سكنك مناسباً، ميكنك إذا أردت تشجيع حكومتك على حتديث سياساهتا بشأن رعاية مرضى السل 

اجملتمعية، وفقاً للحق يف العلم واحلق يف الصحة.

 عالج السل في المستشفى؟
ً
لماذا ليس من الضروري عموما

ينبغي أال تبقى يف املستشفى لعالج السل، حتى السل املقاوم لألدوية، ما مل يكن ذلك ضرورة قصوى طبياً. ودخول املستشفى 
ليس ضرورياً وليس مفضالً يف معظم احلاالت. إذ ميكن للمستشفيات ذات التهوية السيئة يف الواقع أن تنشر مرض السل. 
والعالج يف املستشفى أكثر تكلفة. وال حتتوي املستشفيات أحياناً على مساحة كافية، ما يعين أن املرضى جيب أن ينتظروا 

لبدء العالج.

متى يتعين البقاء في المستشفى؟

ليس ضرورياً على اإلطالق البقاء يف املستشفى طوال مدة العالج. وإذا كنت مريضاً جداً، أو إذا كنت تعاني من آثار جانبية 
حتتاج إىل مراقبة دقيقة، ميكن أن يوصي طبيبك بدخول املستشفى. وبعض املستشفيات جيدة يف رعاية مرضى السل، 
ومتنع انتشاره، وتوفر بيئة داعمة للعالج، خاصة ملرضى السل املعقد. لذلك هناك أوقات يكون فيها عالج املستشفى هو 

اخليار األفضل. ولست مضطراً للبقاء يف املستشفى كشرط للوصول إىل طرق أحدث يف العالج.

ما العالج أو األدوية التي ينبغي توفرها؟

جيب أن يتسنى لك الوصول إىل النظام الدوائي الفعال لنوع السل لديك. يتطلب السل العادي عالجاً يومياً لستة أشهر. 
اليومية، اليت جتمع أدوية خمتلفة يف قرص واحد وتسهل  الثابتة  العاملية باملركبات ذات اجلرعة  وتوصي منظمة الصحة 
عليك االلتزام بالعالج. أما التهاب السحايا السلي )سل اجلهاز العصيب، مثل الدماغ( وسل العظام واملفاصل، فيحتاجان إىل 

العالج ملدة 12 شهراً.
بالنسبة للسل املقاوم لألدوية املتعدّدة، يوجد اآلن نظام عالج أقصر يرتاوح من 9 إىل 12 شهراً )على الرغم من عدم وضوح 
مدى فعاليته وأمانه حتى اآلن(. وليس اجلميع مؤهلني هلذا النظام القصري. فإذا كنت ال تستطيع اتباعه، ألنك سبق أن 

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 6
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صفحة 2 من 6 حقوقك وعالج مرض السل

أخذت بعض أدويته، أو ألن اختباراتك أظهرت مقاومة السل لبعض تلك األدوية، فينبغي أن يتاح لك نظام أطول )24-18 
شهراً( يتضمن أدوية أحدث، مثل بيداكيلني )bedaquiline( أو ديالمانيد )delamanid(. وهناك دراسات جارية )جتارب 

سريرية( حتاول إجياد عالج أفضل. عليك أن تسأل هل جيري أي منها يف منطقتك.
ينبغي أن تعرف دائماً أمساء أدويتك، وعدد مرات تناوهلا، وعدد أقراص كل دواء، واآلثار اجلانبية األكثر شيوعاً اليت 

جيب مراقبتها.

ما العالج الموصى به لألطفال؟

املركبات  بالسل احلساس لألدوية. واألقراص اجلديدة، وتسمى  يتوفر اآلن عالج مصمم خصيصاً لألطفال املصابني 
ثابتة اجلرعة، متوفرة جبرعة مناسبة لألطفال، ألهنا ال حتتاج إىل أي سحق أو تقسيم، وتذوب متاماً يف املاء، وطعمها 

أطيب من أدوية الكبار.

 أو يمكن أن أحمل؟
ً
 أو مرضعا

ً
ماذا لو كنت حامال

)اجلنني(  الطفل  على منو  املتعددة يشكالن خطراً  لألدوية  املقاوم  السل  لعالج  املستخدمة  األدوية  نوعني من  أن  يُعتقد 
وكانامايسني،  وكربوميسني،  )أميكاسني،  حقناً  تعطى  اليت  واألدوية  له(،  املشابه  بروتيوناميد  )أو  إيثيوناميد  ومها: 
وسرتبتومايسني(. وهذه األدوية جزء من نظام العالج القصري، وبالتايل فإن احلوامل املصابات بالسل املقاوم ألدوية متعددة 
غري مؤهالت هلذا النظام. وبدالً من ذلك، توصي املعايري العاملية بعالجهن بنظام أطول )يناسب ساللة السل لديهن مع 
أربعة أو أكثر من أدوية اخلط الثاني الفعالة(. وتستخدم بعض الربامج الوطنية التدرجيية، كما يف جنوب أفريقيا مثالً، 
األدوية األحدث )بيداكيلني أو ديالمانيد( يف هذه األنظمة العالجية الطويلة للحوامل. فاستناداً إىل املعلومات املتوفرة، 
JanssenMAc@its. يعترب كالمها آمن يف احلمل. وميكن أن يطلبهما الطبيب بدافع االستخدام الرحيم عرب الكتابة إىل

jnj.com للحصول على بيداكيلني وإىل medical@otsuka.de للحصول على ديالمانيد.

ماذا عن اآلثار الجانبية؟

مراقبتها  وكيفية  احملتملة،  اجلانبية  آثارها  وعن  تأخذها،  اليت  األدوية  عن  الصحية  الرعاية  مقدم  خيربك  أن  جيب 
)فحصها أو اختبارها(. وإذا مل يفعل ذلك، عليك أن تسأل عنها. من املتوقع حدوث بعض اآلثار اجلانبية )بول أمحر 
أو غثيان خفيف مثالً(. لكن بعضها شديد، مثل تلف الكبد أو االكتئاب أو الذهان أو فقدان السمع أو الرؤية. وميكن 

إيقافها إذا اكتشفت يف وقت مبكر. وعلى طبيبك أن يتحقق من أنك تتحسن، وهذا يشمل مراقبة اآلثار اجلانبية:

وكاناميسني  • وكابريومايسني  أميكاسني  )مثل  حقناً  تعطى  اليت  األدوية  تسبب  أن  ميكن 
الدواء وبعد ذلك  البدء يف أخذ  وسرتبتوماسني( فقدان السمع. جيب إجراء ختطيط للسمع قبل 
شهرياً، لكي تكتشف األذية مبكراً إذا وقعت. وإذا أظهر التخطيط فقداناً يف السمع أو إذا الحظت 
أية عالمات على ذلك، اطلب إيقاف أدوية احلقن فوراً والتحول إىل ديالمانيد أو بيداكيلني. وإذا 
مل تكن اختبارات السمع متوفرة، فلك احلق يف طلب دواء آخر مثل بيداكيلني أو ديالمانيد ليحل 

حمل األدوية اليت تعطى حقناً.
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تشعر  • كنت  فإذا  والذهان.  االكتئاب  األدوية  من  وغريه   )Cycloserine( سيكلوسريين  يسبب  قد 
تبديل  من  تتمكن  حتى  الفور  على  طبيبك  أخرب  العيش،  يف  ترغب  ال  كأنك  أو  متواصل  باكتئاب 

بأمان. األدوية 

أو حرقة أو أملاً يف اليدين أو  • أو خدراً  ميكن أن يسبب لينزوليد )Linezolid( وأدوية أخرى وخزاً 
الدواء قبل  إيقاف  أو  تقليل اجلرعة  يقرر  ألنه قد  فوراً  أخرب طبيبك  بذلك،  إذا شعرت  القدمني. 

حدوث تلف دائم يف األعصاب. ينبغي لطبيبك التحقق من ذلك يف كل زيارة.

الكبد  • لوظائف  اختبار  إجراء  لذلك، جيب  الكبد.  يف  تلفاً  تسبب  أن  السل  أدوية  من  لكثري  ميكن 
مصاباً  كنت  أو  الكبد  يف  مشاكل  أي  لديك  كان  إذا  خاصة  بانتظام،  ذلك  وبعد  العالج،  بدء  قبل 
لون  يف  تغريات  أو  حكة  أو  قيئ  أو  غثيان  من  تعاني  كنت  وإذا  البشرية.  املناعة  نقص  بفريوس 
أمكن  ما  عليك  الكبد.  وظائف  فحص  الصحية  الرعاية  أخصائي  من  اطلب  العينني،  أو  البشرة 
الكحول سبباً  يكون شرب  أن  إطالقاً  ولكن ال جيوز  السل.  دواء  أخذ  أثناء  الكحول  جتنب شرب 
عالجاً  تأخذ  أو  املخدرات  تتعاطى  كنت  إذا  نفسه  األمر  )ينطبق  العالج  ببدء  لك  السماح  لعدم 

األفيون(. بأشباه  تعويضياً 

غري  • األخرى  األدوية  من  )وكثري  وموكسيفلوكساسني  وديالمانيد  وكلوفازميني  لبداكيلني  ميكن 
املتعلقة بالسل( إحداث تغيريات يف النشاط الكهربائي للقلب )تسمى إطالة زمن إزالة االستقطاب 
نبض  يف  خطرية  مشاكل  يسبب  أن  ميكن  وهذا   .)]QT[ البطيين  الكهربائي  االستقطاب  وعودة 
بعد  ثم  العالج،  بدء  قبل  قلب  ختطيط  إجراء  عليك  األدوية،  هذه  أحد  تتناول  كنت  فإذا  القلب. 
هذه  من  واحد  دواء  من  أكثر  تتناول  كنت  وإذا  بدايته.  من  أسبوعاً  و24  أسبوعاً  و12  أسبوعني، 

التخطيط شهرياً. إجراء  األدوية، فيجب 

أو  • أميكاسني  التالية:  األدوية  من  أياً  تتناول  كنت  أو  اإلسهال،  أو  القيء  من  تعاني  كنت  إذا 
أو  ديالمانيد  أو  كلوفازميني  أو  بيداكيلني،  أو  سرتبتومايسني  أو  كانامايسني  أو  كابريومايسني 
اجلسم  يف  مهم  معدن  وهو  البوتاسيوم،  مستويات  تفحص  أن  أيضاً  جيب  موكسيفلوكساسني، 
كامللح. فإذا كانت منخفضة جداً أو مرتفعة جداً، قد تتسبب يف حدوث مشكالت يف العضالت، أو 
يف نبض القلب، أو أجهزة أخرى يف اجلسم. اطلب من األخصائي فحص البوتاسيوم دورياً، وهذا 

ممكن عن طريق أخذ عينة من دمك.

بشكل  • العمل  على  جسمك  ملساعدة  مهم  آخر  معدن  وهو  املغنيزيوم،  من  مكمالً  تأخذ  أن  جيب 
صحيح. ال حاجة إىل اختبار املغنيزيوم. يفرتض أن تأخذه تلقائياً. فإذا مل تكن متأكداً من وجوده، 

اسأل املمرضة أو الطبيب، وإذا كان اجلواب ال، أخربهم أنك تريد املغنيزيوم.
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KUDUwave™ Portable Audiometers :الصورة

هل يمكنني العمل أو الذهاب إلى المدرسة أثناء العالج؟
ينبغي السماح لكل مصاب بالسل سليب اللطاخة )وهو غري معد( بالعمل أو الذهاب إىل املدرسة. فلست مضطراً لالنتظار حتى إكمال 
العالج للعودة إىل العمل أو املدرسة. وال جيوز أن تفقد وظيفتك ألنك مصاب بالسل. فاملرض يصبح غري معدٍ بعد أسبوعني فقط من بدء 
العالج اجليد )ولكن من الضروري إكمال العالج إىل النهاية لضمان عدم عودته(. ولست مضطراً إلخبار زمالئك يف العمل أو يف الدراسة 
بأنك تأخذ أدوية السل. ومن واجب صاحب العمل أو املدرسة احملافظة على خصوصية وضعك الصحي. وإذا كان من الضروري خضوع 

زمالئك يف العمل أو الدراسة لفحص السل، فيجب إجراؤه بطريقة حتمي حقك يف اخلصوصية والسرية.
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ما هي االستشارة، ولماذا ينبغي أن أطلبها إذا لم أحصل عليها؟
تعين االستشارة أن تتلقى، مع العالج، الدعم وكثري من املعلومات والشرح وإجابات على األسئلة ومساعدة يف االلتزام 
بالعالج وإهنائه. قد يكون عالج السل صعباً، بسبب كثرة أقراص الدواء واآلثار اجلانبية احملتملة. وهلذا فإن االستشارة 

اجليدة تساعدك يف فهم املرض فهماً أفضل، وتدعمك، وتساعدك يف االلتزام بعالجك.

 بفيروس نقص المناعة البشرية؟
ً
ماذا لو كنت مصابا

إذا كنت تتلقى العالج املضاد  الناس مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية والسل، وعالج كليهما أمر مهم.  كثري من 
السل وفريوس  أدوية  تتناوهلا. فهناك عدد قليل من  اليت  األدوية  أن يعرف طبيبك مجيع  القهقرية، فتأكد  للفريوسات 
نقص املناعة البشرية ال تعمل بشكل جيد معاً، ولكن ميكن حل هذه املشكلة بتعديل اجلرعات أو بتغيري نظام الدواء. 
إذا جرى تشخيص إصابتك بفريوس نقص املناعة البشرية والسل يف الوقت نفسه، جيب بدء عالج السل أوالً، ثم يُعطى 
استنشاء  متالزمة  يسمى  فعل خطري  رد  لتجنب  مهم  وهذا  أسابيع.  بضعة  بعد  القهقرية  الفريوسات  العالج مبضادات 
الفريوسات  مبضادات  العالج  يبدأ  أن  جيب  خلية/مم3   50 من  أقل   CD4 خاليا  تعداد  كان  وإذا  االلتهابية.  املناعة 
50 خلية/ مم3 وكذلك يف حالة اإلصابة بالتهاب السحايا السلي، فيجب  القهقرية بعد أسبوعني. أما إذا كان أكثر من 

8-12 أسبوعاً. بدء العالج بعد 

ما هو عالج الفئة الثانية؟
ينبغي أال تتلقى عالج الفئة الثانية. فأدوية اخلط الثاني هي باألساس عالج السل العادي باإلضافة إىل السرتبتومايسني 
ويعطى حقناً. يف املاضي، كان الذين ينهون عالج السل ولكن املرض ال يزال لديهم يُنصحون بأخذ عالج الفئة الثانية. 
هي  اجلديدة  والتوصية  استخدامه.  اجليدة« ضد  املمارسات  »بيان  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرت   ،2015 عام  ويف 
عالج  إعطائك  طبيبك  حاول  فإذا  لديك.  السل  نوع  لعالج  األدوية  أفضل  لتحديد  الدوائية  احلساسية  اختبار  إجراء 

الدوائية ونظام عالج يستند إىل نتائجك. الثانية، جيب أن تطلب استبداله باختبار احلساسية  الفئة 

إذا لم أرغب في العالج الذي وصفه الطبيب، هل يمكن إرغامي عليه؟
إرادته خطأ  أن إرغام أي شخص على أخذ عالج السل ضد  الدولية تنص بوضوح على  ال، ال ميكن إرغامك. فاملعايري 
أخالقي. لك احلق يف قبول العالج أو رفضه كلياً، أو رفض دواء بعينه. وألن السل معد، جيب عليك، إذا رفضت العالج 
متاماً، أن تتخذ خطوات حلماية اآلخرين، كالعزل التنفسي، أي منع أنفاسك من الوصول إىل أشخاص آخرين. وميكنك 
ذلك بارتداء كمامة أو اإلقامة يف مستشفى جيد التهوية أو االنعزال يف املنزل. ويف حاالت نادرة للغاية، ميكن حلكومتك 
أن جتربك على العزل التنفسي للضرورة القصوى. وهذا يسمى العزل اإللزامي. ومع ذلك، ال جيوز العزل يف زنزانة أو 

مكان مشابه.
ومبا أن األطفال يف كثري من األحيان حيتاجون إىل موافقة أحد الوالدين أو الوصي على العالج، فللوالد أو الوصي قبول 
العالج أو رفضه نيابة عنهم. ويف حال الرفض ولكن العالج ضروري ملنع املعاناة أو الوفاة )بسبب مرض السل مثالً(، 
حيق للسلطات احلكومية جتاوز قرار الوالدين. ولكن ذلك ال جيوز إال عرب آليات قانونية مناسبة وفقاً لقوانني بالدك.
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أنا أعتني بفرد في األسرة مصاب بالسل. ما الذي يجب أن أعرفه؟
الوقت نفسه. لرعاية نفسك، فكر يف صحتك اجلسدية والنفسية/ بالسل يف  املريض  ميكنك االعتناء بنفسك وبقريبك 

الثاني من هذه  القسم  )انظر  السل  واملعلومات بشأن احلصول على أفضل محاية من  املشورة  تتلقى  أن  العاطفية. جيب 
السلسلة، »حقوقك والوقاية من مرض السل«(.

إذا بقي الشخص الذي ترعاه يسعل البلغم أو مل يزد وزنه بعد بضعة أسابيع من العالج، جيب أن جيري اختبار احلساسية 
آثار جانبية والتأكد من صحة االختبارات  أدويته مناسبة ملرض السل. ميكنك املساعدة يف رصد أي  أن  للتأكد  الدوائية 
لضمان جتنب التأثريات اجلانبية يف الوقت املناسب، كما هو موضح أعاله. كما ميكنك مساعدته يف احلفاظ على عمله أو 
دوامه يف املدرسة إذا كان يتعرض للتمييز. قد يكون عالج مرض السل صعباً، لذلك إذا رغبت أنت أو الشخص الذي ترعاه 
يف إنشاء جمموعة لدعم مرضى السل أو االنضمام إليها، فهذا من حقك. فمجموعات الدعم تساعد يف مكافحة وصمة 
العار عن طريق تثقيف اآلخرين بشأن مرض السل، ومساعدهتم يف فهم أنه مرض ميكن الوقاية منه وعالجه. تذكر أيضاً 

أن الشخص الذي ترعاه له احلق يف اخلصوصية، وهو الذي يقرر إطالع األخرين على مرضه أم ال.


