
تنتج مقاومة اَألدوية عن االستخدام غير السليم للمضادات
احليوية للوقاية الكيميائية ملرضى السل احلساس لألدوية.
وينتـج هـــذا االستعمال غير السليم لألدويـــة عن عــدد من
التصرفات، منها قيام العاملني يف الرعاية الصحية بإعطاء
عالجـــات غيـــر سليمـــة، وعــدم خضوع املرضى لإلشراف
املباشر وعدم إنتظام املريض يف تناول الدواء وتنشأ مقاومة
األدوية أساساً يف املناطق التي بها بـرامج ضعيفــة ملكافحة
السل غالباً بسبب عدم تطبيق املعاجلة القصيرة األمد حتت

اإلشراف املباشر يف تلك املناطق).

كيــف يصبــح الســل الحســاس
ل�دوية مقاوماً لها؟

تتـــراوح مـــدة العــــالج ملرضى الســـل احلســـاس لألدويـة
من6-8 أشهـــر بينما تصـــل  يف الســــل املقــاوم الألدويــة

املتعددة لفترة التقل عن سنتني.

ماهو الفـرق بيـن معالجة السل
المقـــــاوم ل�دويـــــــة والســــل 

الحساس ل�دوية؟

١ - أن ثلث سكان العالم يحملون املتفطرة املسببة للسل.
٢- يصاب بالسل سنوياً مايقرب من تسعة مليـون شخص

     ميوت منهم مايقرب مليون ونصف شخص.
٣- عدد الوفيات من النساء بسبب الســل سنوياً أكثر من

    عدد الوفيات بسبب احلمل والوالدة.
٤ -مرض السل هو مرض قابل للشفاء ويحب أال يقترب

     بوصمة العار االجتماعية السائدة.
٥- يجب فحص جميع األشخاص الذين يعانون من السعال
    املستمر ملـــدة ثالثـــة أسابيع أو أكثر عن طريق فحص

    البلغم لعصيات السل.
٦ - يجب إحضار جميع املخالطني ملرضى الســل الرئوي

     وخاصة األطفال إلى املؤسسات الصحية للفحص.
٧- التغذية السليمة واجليدة من العوامل األســاسية التي

     تساعد على الشفاء من مرض السل والوقاية منه.
٨- أنه يجـــب فحص البلغم لعصيات السل ملرضى الدرن
    الرئوي عند التشخيص ويف نهاية الشهر السادس من

    العالج ملتابعة تقدم العالج. 
٩- أن التهوية اجليدة واإلضاءة اجليدة يف أماكن اإلقامة 

    والعمل والعوامل املهمة للوقاية من السل. 
١٠- أن مريض الدرن الرئوًي إذا ترك بغيــر عالج ميكنه
    نقل العدوى إلى ما يقـــرب من خمســـة عشــر شخصا

    سنويـــــا. 
١١- أن مرض الســــل ينتشر بصورة أكبر يف فئات العمر
     املنتجة (45 - 15عاًما) مما يؤثر سلًبـــا على التطــور

     االجتماعي واالقتصاي باملجتمع.

هل تعلم؟

45

الهمسالكالمالهتافالبكاءالضحك
لكي تفعل كل هذا ، عليك  أوًال أن تتنفس

وكالة الصحة العامة
اإلدارة العامة ملكافحة األمراض املعدية 

اململكة العربية السعودية



ماهو مرض السل:
السل مرض معد تسببة بالدرجة األولى جرثومة املتفطرة السلية،
ويؤثر بشكل رئيسي على الرئتني (السل الرئوي)، ولكن ميكنه

مهاجمة أي جزء آخر باجلسم (السل خارج الرئة).

ميكن ألي شخـص أن يصاب بالسـل، حيث ال يفــرق املرض
بني جميع األجناس واألعمار ومستويات الدخل.

أما العوامل التالية فترتبط مبعدل أكبر لإلصابة باملرض:
    االختالط الوثيق مع أناس مصابني بسل ناشط .

    العدوى بفيروس العوز املناعي البشري.
    الفقر. 

    سؤ التغذية. 
    التشرد.

الشخص املصاب بالسل الرئوي قد تظهر عليـه أي من األعراض
التالية أوجميعها.

أما األعراض األخرى فيعتمد ظهورها على األعضاء املصابة.
فعلى سبيل املثال:

   تورم بالغدد الليمفاوية من نزح قيحي عند إصابتها.
   ألم وتورم عند إصابة املفاصل.

   صداع وحمى وتيبس العنق ونعاس عند اإلصابة بالتهاب
   السل السحائي.

يعتبر الفحص املجهري للطخات البلغم هو أكثر الطرائق
فعاليـــة من حيث التكلفة الكتشـــاف املشتبـــه يف إصـــابتهم 
مبـــرض الســــل الرئوي وحتويلهم إلى اخلدمــات الصحية،

وتكشـــف إيجـــابية لطاخة البلغم عند حاالت السل الرئوي 
املعدية على نحو كبير.

يتم تشخيــص اإلصـــابة بالسل عن طريـــق التاريخ املرضي 
للمريض والفــحص السريري والفحوص الشخيصية، حيث 
يتم تسليم عينـــة بلغم إلى املختبـــر ، ثم يتــم إدخــــال نتائج
الفحــــوص املجهريـــــة يف سجل املختبر ، والهدف من ذلك
هو عمل اختبار فحص مجهري للطاخة البلغم جلميع املشتبه
يف إصابتهم بالسل ، وكذلك تسجيل وعالج جميع املرضى

الذين مت تشخيص حاالتهم على أنهم مصابني بالسل.

هي االستراتيجية األكثر فعالية املتوافــرة ملكافحة وبــــاء
السل حاليا.

حتقيـــق معــدالت شفاء تقتـرب من ٩٥ ٪ حتى فـي أكثـر
البلدان فقراً.

متنع ظهور حاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة عن طريق
ضمان إلتزام املرضى بتناول املعاجلة وإستكمالها متاماً.

المعالجة الكيميائية تحت ا�شراف
DOTS المباشر

تـــاريخ الســـلّ

2400 قبل امليالد:

أول إعترف رسمي بوجود مرض السل
460 قبل امليـــالد:

ذكـر أبقـــراط كلمة phtisis هي كلمـة يونانية تعني الســل.   
1650م: حـــدد سيليفاس ( درنات ) الســـل بأنهــا تغيـرات

مميزة ومستمرة يف الرئتني واألعضاء األخرى من املرضى
املصابني بالسل.

1670م:

يصف « ويليس »  ورم ليفي دخني ومزمن. 
1854م:

بناء أول مصحــة ملرضى السل يف مدينة «جوربيرسدورف» 
1882م:

اكتشاف روبر كوخ لعصبية السل كمسبب لإلصابة باملرض. 
1895م:

اكتشاف «روينتجن» لألشعة.
1900م:

اكتشف « كامليت » و « جويرين » لقاح البي سي جي.  
1921م :

استعمال لقاح «بي سي جي» للمرة األولى يف باريس.
1943م:

اكتشاف املضاد احليوي «الستربتوميسني».
1993م:

منظمة الصحة العاملية تعلن أن مرض السل طارئة عاملية.
1995م:

منظمة الصحة لعاملية تطلق استراتيجية املعاجلة قصيرة 
.(DOTS) األمد حتت اإلشراف املباشر

كيف يمكن تشخيص السل الرئوي؟حقائق حول السل

من هم ا¥شخاص المعرضون ل¢صابة بمرض السل؟

ماهي أعراض المرض

التعب 
التعرق الليلي
عسر التنفس
سعال مدمم 

سعال مستدمي
فقدان الوزن

احلمى
فقدان الشهية
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