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عزيزتي القارئة ،عزيزي القارئ،

◄ العالمات واألعراض

يعتبر داء السل أحد األمراض المعدية األكثر شيوعًا ً،حيث ُيقَدر
عدد األشخاص الذين يصابون سنويًا بھذا المرض على الصعيد
العالمي بحوالي  9ماليين ،و يتسبب بوفاة ما يزيد عن  1مليون
شخص سنويا .يتعرف الكثيرون على مرض السل من خالل
المراجع التاريخية فقط و غالبًا ما ُيذِكُرھم ذلك بالمصحات
المتواجدة في الجبال .و قد أصبح ھذا المرض نادرا ً في المانيا
بفضل الرعاية و العادات الصحية الجيدتين ،و مع ذلك يبلغ عدد
المصابين ھنا حوالي  4000شخص سنويًا.
◄ المرض

يمكن لمرض السل أن يتنشر دون إنتباه المصابين لذلك .يكون
اإلنتشار في كثير من األحيان بطيئا في أول األمر و غالبًا ما
تكون األعراض صعبة التحديد:
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تصيب الجرثومة غالبًا الرئتين و يستطيع الشخص المصاب
بالمرض ،عند التحدث أو العطس أو السعال ،أن ينقل الجراثيم
الى أشخاص آخرين بوساطة الھواء المتضمن لھذه الجراثيم .و
لكن ال ُيصاب بالمرض كل من كان في احتكاك مباشر مع
الجراثيم حيث تقوم مناعة الجسم على مكافحة الجراثيم و غالبًا
ما تنجح في جعلھا غير مؤذية .تظل البكتيريا في بعض األحيان
كامنة لعدة سنوات في الجسد .يظھر المرض لدى واحد من كل
عشرة مصاب ،مما يستلزم معالجته .يعد باألخص األشخاص
الُمخالطين عن قرب للمرضى المصابين بُسّل ِرَئِوّي األكثر
عرضة لإلصابة بالمرض و كذلك الذين لديھم مناعة ضعيفة.
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة ھم مثالً:

حة أو السعال الخفيف مع أو دون بلغم
■ الك َ
■ فقدان الوزن الالإرادي
■ اإلرھاق
حمى خفيفة
■ ُ
■ التعرق الليلي
تستمر ھذه األعراض لمدة أسابيع ،و تزداد شدتھا في حالة عدم
معالجتھا .ينصح الخبراء ،في حالة السعال الذي يستمر لمدة
طويلة ،بفحص الرئتين باألشعة للكشف عن أسبابه .يتم في حالة
إحتمال اإلصابة بداء السل ،التأكد من التشخيص من خالل إثبات
تواجد الجراثيم ،مثال في البلغم.

◄ واجب التبليغ
الطبيب ملزم قانونيًا بإبالغ مديرية الصحة عن حاالت اإلصابة
بالسل و التي تتطلب عالجًا .تقوم المديرية في حالة إذا كان السل
ُمعديًا بتنظيم إجراء فحوصات طبية على الُمخالطين للمريض .و
تسمى ھذه العملية بفحص الوسط المحيط بالمريض .يمكن
لألشخاص المصابيين بالعدوى أن يخضعوا لعالج وقائي ُمبِكر
وذلك لمنع إندالع المرض و إنتشاره.

■ مرضى اإليدز و المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب
■ الُرضع ،األطفال الصغار إضافة إلى كبار السن

◄ العالج

■ األشخاص الذين يتناولون أدوية تكبَح جھاز المناعة بشكل
مستمر

يتوفى ،في حالة عدم الخضوع للعالج 7 ،من بين  10مصابين
بالسل .تتم المعالجة في أغلب األحيان بنجاح ،بينما تِقل فرص
الشفاء في حالة تواجد مقاومات )أنظر الوجھة الخلفية(.
يتلقى المرضى في حالة العالج العادي أدوية لمدة  6أشھر تكون
قادرة على القضاء على الجراثم .يحصل المصابين في الشھرين
األوليين على  4مستحضرات طبية.

■ األشخاص المدمنين على المخدرات أو الكحول
يمكن للجراثيم ،في حالة ضعف المناعة ،أن تنتشر في الجسد و
باألخص في العقد اللمفاوية ،العظام ،المسالك البولية و السحايا.
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يتم في  4أشھر التالية متابعة العالج بواسطة دوائين فعالين.
حيث تؤخذ األدوية كل يوم و في آن واحد .ينبغي أن تكون
المعالجة مالئمة لحالة المريض و إحتياجاته .و بما أن العالج
يستلزم تناول مستحضرات طبية متعددة و لمدة طويلة ،فإنه من
الضروري أن يكون ھناك تعاونًا وطيدا بين كل من المريض،
الطبيب و مديرية الصحة .و ھناك بھذا الخصوص العديد من
العروض الخاصة بتقِديم المشورة و المساعدة.
يكون العديد من المصابيين بالسل في بداية المرض ناقلين
للعدوى .لھذا يتم عزلھم في البيت أو في عيادة .المھم ھو أن يقوم
المصابين بإرتداء قناعا واقيًا على الفم ،حتى يتم منع إنتشار
الجراثيم .من الضروري أن يقوم المرضى بتناول األدوية كما
ينبغي .كما أنه يمكنھم أن يعودوا لممارسة حياتھم اليومية فقط
بعد أن يتم التأكد من انھم غير معديين.
تكون المواد الفعالة المتواجدة في أدوية السل بشكل عام جيدة
التحمل ،لكنه من الممكن أن تكون لھا تأثيرات جانبية .يقوم
الطبيب بفحص الحالة الصحية للمريض بإنتظام ،ليتمكن من
الكشف في الوقت المناسب عن أعراض العالج المحتَملة .من
المحتمل و في ظروف معينة ان ُيبدل دواء بآخر.
ينصح الخبراء بعرض على كل مريض بالسل المشورة و
إقتراح إجراء الكشف عن فيروس اإليدز .يتم في حالة إذا كان
ھذا الكشف إيجابيا أيضا بمعالجة المرضين معًا.
◄

مشكلة العالج :المقاومات

تكمن الصعوبة في كون البكتيريا تصبح أكثر مناعة  -مقاومة -
ضد أھم األدوية .حيث غالبا ما تظھر ھذه المقاومة نتيجة
االستخدام الخاطئ لألدوية.
يعتبر السل المقاوم لعدة أدوية صعب العالج و غالبا ما يبقى
معديًا لفترة طويلة .يدوم العالج  20شھرا على األقل ،و ينبغي
أن تتم المعالجة فقط في المراكز ذات خبرة.

◄

ما يمكنك القيام به بنفسك

■ يمكنك أن تحمي نفسك من العدوى ،و ذلك عن طريق
اإلبتعاد بما فيه الكفاية عن األشخاص المصابين بالُكحة و
إتباع القواعد العامة للنظافة الشخصية.
■ قم بزيارة الطبيب في حالة إذا كنت تعاني من سعال يدوم
لمدة طويلة و الذي ال ُتعَرف أسبابه.
■ لم َيعد ُينصح في المانيا بإعطاء لقاح ضد السل.
إذا ُكنت مصابًا بالسل:
■ تناول أدويتك بإنتظام و بشكل كامل ،و بالفترة الزمنية
المحددة .ال تكن مھم ً
ال ،حتى و لو شعرت بتحسن حالتك.
فحالة االنتكاس ال تعني فقط تمديد مدة المرض و إنما تتطلب
عالج آخر أكثر شدة.
■ ُيمِكن تناول المستحضرات الطبية بعد وجبة أكل خفيفة على
تحسين القدرة على تحملھا.
■ إجتِنب قدر اإلمكان شرب الكحول .حيث تستقلب معظم
األدوية في الكبد و بالتالي فإن الكحول قد يؤثر على نجاح
المعالجة.
■ ُيعد التبغ مؤذيا لدى مرضى السل الرئوي ،لذلك امتنع عن
التدخين قدر اإلمكان.
■ إحتِرم مواعيد إجراء فحوصات المراقبة أثناء و بعد العالج،
لكي يتم التــــعرف مبكرا عــــلــــى التأثيرات الجــــانبيــــة
للمستحضرات الطبية أو في حالة عالج غير فعال إضافة
إلى حالة االنتكاس التي من الممكن التعرف عليھا باكرا.
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