
السُّلّ 

 ( عدوى بكتيرية يمكن أن تصيب تقريبًا أي جزء من الجسم ولكنها في أكثر األحيان تصيب الرئتين فتسمى 'السل الرئوي'.  TBالسل )

زالند منخفض جًدا ومعظم تنتشر فقط من شخص إلى آخر، وتصيب األشخاص من جميع األعمار ومن أية أصول عرقية. خطر اإلصابة بالسل في كوين

 الناس في كوينزالند الذين يصابون بالسل اكتسبوا العدوى أصًًل من بلد معدالت السل فيه أعلى بكثير. 

يمكن أن يبقى السل هاجعًا في الجسم ألشهر أو حتى لسنوات عديدة قبل أن يؤدي إلى مرض الشخص.

ويسمى ذلك 'السل الكامن".  ال يحتاج جميع األشخاص المصابين بالسل الكامن للعًلج  - عندما يكون السل هاجعًا ال يعاني الشخص من أعراض السل

إلى  5ط ولكن قد يوصي الطبيب بالعًلج الوقائي في الحاالت األكثر عرضة ألن تتطور إلى سل نشط.  خطر التطور إلى السل النشط طوال الحياة هو فق

 لكامن.% لمعظم األشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض ا10

يمكن أن يكون السل النشط مرًضا خطيًرا جًدا إذا لم يتم تشخيصه وعًلجه باكًرا.

السل قابل للشفاء إذا عولج بمضادات حيوية خاصة. توفر مرافق الصحة في كوينزالند خدمات لتشخيص وعًلج السل بدون أن يتكبد المريض أية 

 تكاليف.

 العالمات واألعراض 

ًلمات أو أعراض ملفتة. قد يتطور ألسابيع أو حتى شهور قبل أن يثير الشك. ومع ذلك، قد يكون هناك:نادًرا ما يبدأ السل بع

  أسابيع  3- 2سعال يستمر ألكثر من 

 )إنتاج البلغم )النخامة 

 سعال الدم 

  حمى 

  تعّرق ليلي 

  فقدان الوزن بصورة مستمرة 

 فقدان الشهية 

 تعب 

  بحة 

  آالم في الصدر مستمرة أو متكررة 

  تورم الغدد الليمفاوية خاصة في الرقبة

المعالجة 

السل النشط:

أشهر على األقل، لكن في بعض الحاالت يوصف العًلج لفترة أطول. يعرف هذا العًلج  6يعالج السل باستخدام األدوية المضادة للسل التي توصف لمدة 

المستخدم لحاالت أخرى(. في كوينزالند يوصى بأن يقتصر وصف تلك األدوية في بعض األحيان بعًلج السل الكيميائي )ويختلف عن العًلج الكيميائي 

 على األطباء الذين لديهم خبرة في عًلج السل.
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لعًلج السل: معًاتستخدم األدوية التالية عادة 

  إيزونيازيد

 ِريفَاْمبيسين

 إيثامبوتول

 بيرازيناميد

إيزونيازيد الجانبية. )بيريدوكسين( لمنع تأثيرات 6يعطى عادة أيًضا فيتامين ب

. تستخدم أدوية أخرى أحيانًا إذا كانت سًللة السل مقاومة للمضادات الحيوية أو إذا لم يُحتمل دواء أو أكثر من األدوية المذكورة أعًله

قد يكون لألدوية أسماء مختلفة على الغًلف حيث يكتب المصنّع اسمه التجاري بشكل بارز.

 بدون دخول مستشفى، لكن ليس ذلك هو الحال دائًما.  يتم عًلج العديد من المرضى

ون لضمان الشفاء ومنع معاودة المرض، من الضروري اتباع العًلج كما هو مقرر تحت إشراف الطبيب المعالج وللفترة الزمنية المحددة بالضبط د

 انقطاع، حتى لو شعر المريض بتحّسن. 

-في كوينزالند دائًما تقريبًا على العًلج بالمراقبة بينما يتلقى المريض دواءه )العًلج المراقب مباشرةتعطى األدوية عادة يوميًا. سيشرف موظفو الصحة 

DOT أو بإعداد األدوية في علبة خاصة لقياس الجرعة للتأكد من أنه يتناول نوع الدواء والجرعة الصحيحين يوميًا. يمكن أن يحدث )DOT  في منزل

 أليهما يعمل على نحو أفضل.  وفقًا –المريض أو في العيادة 

ة أو الطبيب العام كما هو الحال مع جميع األدوية، هناك تأثيرات جانبية محتملة يجب اإلبًلغ عنها فوًرا إلى الطبيب المعالج، أو الممرضة المتابعة للحال

 ت الجانبية حادة.المحلي. خارج ساعات العمل، ينبغي استشارة أقسام الطوارئ في المستشفيات إذا كانت التأثيرا

 السل الكامن:

. يمكن إعطاء األطفال فترة عًلج أقصر لكن 6أشهر. إيزونيازيد هو األكثر استعمااًل ويعطى أيًضا الفيتامين ب 9-6يكون العًلج عادة بدواء واحد لمدة 

 مع دوائين في وقت واحد.

االنتقال 

 ينتشر السل الرئوي باستنشاق قطرات من الرطوبة تحتوي على جرثومة السل خارجة مباشرة من رئتي أشخاص معدين أثناء السعال والعطس والضحك

من  والكًلم. أولئك الذين يعيشون مع شخص مصاب بالسل النشط هم األكثر تعرًضا لخطر اإلصابة بالعدوى ألن االنتقال يستغرق عادة فترة طويلة

 لوقت.ا

سنوات( واألشخاص ذوو أجهزة المناعة الضعيفة هم األكثر عرضة لإلصابة بالسل النشط بعد التعرض لحالة معدية. 5األطفال الصغار جًدا )أقل من 

(. ال ينتشر السل بلمس األشياء، لذا ليس ضروريًا استخدام أدوات منزلية منفصلة )مثل أدوات المائدة، أو األكواب، أو أغطية السرير

العًلج. سيعلمكم  أسابيع ويمكن عندئذ استئناف األنشطة العادية بينما يستمر 3-2حالما يتم تثبيت العًلج المناسب، يصبح المريض عادة غير معد بعد 

 الفريق المعالج دائًما متى تنقضي فترة العدوى.

 رئتين.ال يكون انتقال العدوى إلى اآلخرين خطًرا كبيًرا عندما ال يتعلق السل بال

 اإلدارة المستمرة 

بعد أن يستكمل المريض عًلج السل النشط، ينصح بمتابعة دورية على مدى السنتين المقبلتين أو أكثر للكشف المبكر عن أية انتكاسة.

 التشخيص

 يتم تشخيص السل بـ:

 النظر بالتاريخ الطبي 

 فحص الجسم 

 :فحوصات خاصة قد تشمل
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 تصوير الصدر باألشعة السينية –

يتم إرساله إلى مختبر متخصص: تصدر النتائج األولية في يوم أو يومين لكن النتائج النهائية قد تستغرق أسابيع عديدة. –ار البلغم اختب –

خزعة طبية مثًًل من الغدة الليمفاوية. –

 :فحوصات لتشخيص السل الكامن )هاجع( وتشمل

 فحص الجلد للسلين )فحص مانتو( –

 لدم بديل لفحص الجلد فحص ا –فحص كوانتيفيرون للسل  –

قد تكون هناك حاجة أحيانًا لتكرار الفحص لتحديد إذا كان التعرض للسل قد سبب عدوى. –

 الكشف عن مرض السل

 إذا ظن شخص أنه تعرض ألحد مصاب بالسل النشط، عليه االتصال بطبيبه أو أقرب دائرة للسل.

باألشخاص الذين تواصل معهم، مثًًل أفراد األسرة أو المنزل، واألصدقاء المقّربين لدى تشخيص أحد بالسل النشط هناك إجراءات لتحديد واالتصال 

 والزمًلء. 

 األشخاص الذين يتم فحصهم عادة ألنهم أكثر عرضة لإلصابة بالسل النشط هم:

 األشخاص الذين قد يكونون قد تواصلوا مؤخًرا مع شخص تم تشخيصه بالسل النشط 

 يع فيها السلالمهاجرون من البلدان التي يش 

 األشخاص ذوو أجهزة مناعة ضعيفة 

 األشخاص الذين يعملون في الرعاية الصحية 

  أشهر أو أكثر 3األشخاص الذين زاروا بلًدا يشيع فيه السل وبقوا فيه 

الوقاية 

تقليل فرص التعرض للسل بتخفيض عدد أهم طريقة لمنع السل هي تقليل مصدر الجراثيم بتشخيص المصابين بالسل، والتأكد من معالجتهم بالكامل. يتم 

 المصابين بالسل المعدي في المجتمع. 

على األشخاص الذين لديهم أعراض توحي بالمرض الحصول على فحص طبي بسرعة للتأكد من تشخيصهم المبكر.

 يمكن للمرضى الذين يعانون من المرض المساعدة على منع العدوى لآلخرين بـ:

  لهم حسب تعليمات الطبيب، حتى لو كانوا يشعرون بأنهم أصحاءااللتزام بالعًلج الموصوف 

 .اتباع احتياطات بسيطة وصحية مثل تغطية الفم أثناء السعال أو العطس

( كان متوفًرا لسنوات عديدة لكن فعاليته جزئية. إنه يعمل بشكل أفضل لدى األطفال الصغار. في كوينزالند يوصى به ألطفال BCGلقاح السل )لقاح 

أشهر أو  3كان األصليين وسكان جزر مضيق توريس ويعطى عادة بعد وقت قصير من الوالدة. ويوصى به أيًضا لألطفال الصغار المسافرين لمدة الس

 أكثر إلى البلدان حيث معدالت السل فيها مرتفعة. 

.BCGالسل أن توفر معلومات محّدثة عن توفّر يمكن ألقرب وحدة تحكم ب --من قبل المصنّع BCG، كان هناك انقطاع في إمداد 2012منذ العام 

 المساعدة والدعم 

 وحدة تحكم بالسلاتصل بأقرب 

المعلومات المترجمة

 لـ: البحث عن ترجمة

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-
infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
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 فحص المهاجرين 

 األدوية 

  التلقيح بـBCG 

 فحص الجلد للسلين

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/
diseases/tuberculosis/screening/migrants

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/
diseases/tuberculosis/treatment/medications
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/
diseases/tuberculosis/bcg-vaccination
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/
diseases/tuberculosis/screening/skin-test

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/



