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حتى إىل مجاكش مرض السل، مُيكن تصاب بالعدوى ديال البكترييا ديال السل. وكتسمى بالعدوى السل. مُُيكن يحميك العالج ديال 

عدوى السل من اإلصابة باملرض ديال السل من بعد. مُيكن ليك تقرا معلومات اكرث عىل هذ العالج يف هذ املنشور.

أشنو هي العدوى ديال السل؟

دريت الفحص ديال السل. وتدار ليك هذ الفحص بالتقالب ديال الجلد وال بالفحص ديال الدم.  وال بهم بجوج. وكانت النتيجة ديال 

الفحص إيجابية. هذا كيعني أن البكترييا ديال السل كاينة يف الجسم ديالك. النتيجة ديال الصورة باألشعة اليل تدارت عىل الرية كنت 

مزيانة. البكترييا يف الجسم ديالك ميش نشيطة، ناعسة.  أنت ميش مريض، ومفيكش املرض ديال السل، ومغديش تنقل العدوى لناس 

اخرين. أنت فيك عدوى ديال السل راقدة. ولكن مكنتقلش البكترييا اليل كاينة يف الجسم ديالك لناس اخرين.  وال حتى بالعطيس وال 

الكحة وال السالم وال البوسان.

ميكن للبكترييا ديال السل الهامدة تويل نشيطة من بعد. وميكن ليك مترض ديك الساعة. %10 تقريبا من الناس اليل فيهم العدوى 

ديال السل كيجيهم السل من بعد. والنص ديالهم كيجيهم املرض يف العامني األوىل من االصابة ديالهم بالعدوى.  واش صحتك ضعيفة 

بسبب مرض جاي من فريوس نقص املناعة البرشية )السيدا( مثال، وال بسباب يش دواء كيضعف الجهاز ديال املناعة؟ يف هذالحالة، 

ميكن يتزاد االحتامل ديال االصابة ديالك بالسل.

ميكن لألدوية ديال الرسطان والروماتيزم واألمراض ديال الجلد تسبب يف الضعف ديال الجهاز ديال املناعة. خصك إذن دميا 

تخرب الطبيب ديال األرسة وال االختصايص إىل كانت فيك العدوى ديال السل.

العالج ديال العدوى ديال السل

أشنو هي النتائج اليل كيعطيها العالج؟

العالج بالدواء كيحميك من اإلصابة باملرض من بعد. األدوية كتقتل البكترييا ديال السل »الهامدة«. وكيويل االحتامل ديال االصابة 

بالسل قليل بزاف.
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أشنو هي األدوية اليل غادي ناخذ؟

غادي يوضح ليك الطبيب األدوية اليل غادي تاخذ  وشحال املدة اليل غادي تاخدها فيها. األدوية اليل معروفة بزاف هي اآليزونيازيد 

والريفامبيسني. وهذ الجوج ديال األدوية كتكون عادة يف حبة وحدة )ريفيناه(.

شحال من مرة يف النهار ناخذ الدواء؟

غادي تاخذ الدواء مرة يف النهار. وغادي تاخذ الدواء يف وقت محدد. مثال، يف الصباح وال يف العشية.

شحال هي املدة ديال العالج؟

املدة ديال العالج باألدوية كتكون 3 شهور عىل األقل. بحسب النوع ديال الدواء اليل كتعالج به. مخصكش 

توقف الدواء وخصك تكمل املدة ديال العالج بال ما تقطع الدواء.  عالقاش البكترييا مكتموتش دغية. دكيش 

عالش يخصك تاخذ الدواء ملدة طويلة.

إىل مخديتيش الدواء بالشكل املزيان وال إىل نسيتي تاخذ الدواء بزاف ديال املرات، مغديش يعطي املفعول ديالو.  ومغدياش 

متوت البكترييا. دكيش عالش خصك تحرص باش تاخذ الدواء دميا يف نفس الوقت ديالو وباش تكمل املدة ديال العالج كاملة.ا

أش خصني ندير إىل نسيت ناخذ الدواء ديايل؟

إىل نسيتي تاخذ الدواء يف الوقت ديالو، ميكن يل تاخذو يف نفس النهار فاش تفكرو. وإىل ما تفكريت الدواء حتى للنهار اآلخر، متخذوش 

جوج داملرات يف النهار اآلخر، ولكن أخرب الطبيب ديالك يف املوعد اليل جاي اليل عندك معاه.

واش مُيكن يل نأكل كاع األنواع ديال املاكلة يف املدة ديال العالج ديايل؟

نعم، ميكن ليك تاكل أي حاجة بغيتي تاكلها.  مترشبش املرشوبات اليل فيها الكحول يف املدة ديال العالج.

عالقاش املرشوبات اليل فيها الكحول إىل ترشبات مع الدواء كترض الكبدة.
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واش مُيكن يل ناخذ أدوية أخرى يف املدة ديال العالج ديايل؟

دميا أخرب الطبيب ديالك باألدوية االخرى اليل كتخذها. حتى إىل كنتي سيدة كتستعميل الوسائل ديال 

منع الحمل )بحال الحبوب ديال منع الحمل(. عالقاش املفعول ديال حبوب منع الحمل كيقل فاش كتخاذ 

مع األدوية ديال العالج. وبالتايل، ميكن ليك تحميل حتى إىل كنتي كتاخذي الحبوب ديال منع الحمل. إىل 

مكنتيش باغية تحميل، ميكن ليك تستعميل الواقي الذكري أوال حقنة ديال منع الحمل أوال اللولب.

واش كاينة يش آثار جانبية عند العالج ديال الوقاية؟

ميكن تكون مثة آثار جانبية عند األدوية حتى هي. ميكن يتبدل اللون ديال البول وال الرباز وال العرق وال 

الدموع ويويل ليموين غادي للحمرة. الطبيب اليل كيعالجك و/وال الفرملية ملكافحة السل غاديني يسولوك 

عىل اآلثار الجانبية يف الزيارات ديال املتابعة.

بعض املرات األدوية ديال السل كتكون عندها آثار جانبية خطرية حتى هي.

واش كتشيك من يش حاجة من هذ الحاالت؟

الحكة يف الجلد	 

الدوخة والتقية	 

وجع يف الكرش	 

بوصفري )صفورية يف البياض ديال العنينني(	 

وقف الدواء واتصل بالزربة بالطبيب وال بالفرملية ديالك يف قسم مكافحة السل يف دائرة الصحة البلدية )GGD(. وإىل 

كانت عندك أي شكوك وال كتشيك من يش حاجة اخرى، اتصل عفاك بالطبيب وال بالفرملية ديالك يف قسم ديال السل يف 

.)GGD( دائرة الصحة البلدية

 

إىل مبغتيش تاخذ الدواء وال إىل كاينة يش حاجة كتمنعك باش تاخذ الدواء

إىل كانت مثة يش أسباب طبية وال غري طبية باش متاخذش الدواء، غادي يناقش معاك الطبيب هذ املسألة.  وغادي يشدو صورة 

ديال الرية ديالك كل 6 شهور ملدة ديال عامني. الطبيب غادي يعرف واش فيك السل من هذ الصورة.  غادي توصل بدعوة باش 

متيش تصور الرية ديالك.

إىل مكتخذش الدواء، االحتامل باش تصاب بالسل غادي يكون اكرب. عالقاش الصورة ديال الرية ديالك مكتقتلش البكترييا، الدواء هو 

اليل كيقتلها.
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أش كنديروا باملعلومات ديالك؟

دائرة الصحة البلدية )GGD( غادية تعامل مع املعلومات الشخصية ديالك اليل مخزنة يف امللف الطبي ديالك حسب ما يقول 

القانون.

واش عندك يش سؤال وال نصيحة وال شكاية وال شكر؟

 اتصل عفاك بالقسم ديال السل يف دائرة الصحة البلدية )GGD( اليل كاينة يف املنطقة ديالك. ميكن ليك تلقى معلومات 	 

االتصال عىل املوقع اإللكرتوين www.ggd.nl ويف الرسالة ديال الدعوة. دوائر الصحة البلدية )GGD( عندها إجراءات 

ديال كفاش تقدم شكاية.

 	www.rivm.nl/tuberculose.w ميكن ليك تلقى معلومات اكرث عىل مرض السل عىل هذ الرابط

http://www.ggd.nl
http://www.rivm.nl/tuberculose
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