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المعالجة لعدوى السل الكامنة
تبيّن نتيجة فحوصاتك أنك مصاب بعدوى السل )الدرن( ،أو لديك
عدوى سل كامنة )” .(“LTBIعندما يصاب أحد بعدوى السل
الكامنة ،فھذا يعني أن جراثيم السل الموجودة في جسم ذلك الشخص
نائمة ولكنھا ال تزال حيّة .وسوف تنام جراثيم السل طالما يكون
الجسم قادراً◌ً على مقاومتھا .وعندما تكون مصابا ً بعدوى السل
الكامنة فأنك ال تستطيع نشر السل إلى اآلخرين.
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تستيقظ جراثيم السل بعد أن يتوقف الجسم عن مقاومتھا وتباشر
بالنمو .ويمكن أن يحدث ذلك في أي وقت لكل مصاب بعدوى السل
الكامنة .وعندما تنمو الجراثيم وتنتشر تس ّمى آنذاك بـ "مرض السل
النشط" .ويمكن للمصابين بمرض السل النشط أن يصبحوا مرضى
جداً وأن ينشروا عدوى السل إلى اآلخرين.
كيفية الوقاية من مرض السل النشط؟
إيزونيازيد ) Isoniazidوالمعروف بـ  (INHدواء شائع استخدامه
في عالج عدوى السل الكامن حيث يقتل جراثيم السل النائمة قبل أن
يتسنّى لھا أن تمرضك .وبما أن جراثيم السل قوية ،فقد يستغرق
الدواء شھوراً عديدة لقتلھا.
ويعمل اإليزونيازيد ) (INHبشكل أفضل إذا تناولته كل يوم حتى
يأمرك الطبيب بالتوقف عن تناوله.
ينبغي عليك زيارة مقدم الرعاية
الصحية المسؤول عنك مرة واحدة كل
شھر أثناء تناولك دواء اإليزونيازيد
) (INHلكي تتأكد من التق ّدم المرحلي
لعالجك.

لماذا ينبغي عل ّي تناول الدواء إذا
كنت ال أشعر بالمرض؟
دواء اإليزونيازيد ) (INHيقتل الجراثيم في جسمك قبل أن يتسنّى
لھا االستيقاظ من سبات نومھا وتحل بك المرض.

األشياء التي ينبغي عل ّي معرفتھا عن الدواء ضد عدوى السل
الكامنة.
يتناول كثير من الناس دواء اإليزونيازيد ) (INHكل يوم دون
أي مشكلة ،ولكن ھناك بعض األشياء التي ينبغي عليك االنتباه
إليھا:











ح ّمى ألكثر من ثالثة أيام
قلة الشھية ،أو فقدان الوزن ،أو الشعور بالتعب بدون سبب
غثيان أو تقيؤ
ألم في البطن
بول داكن اللون )بلون الشاي أو القھوة(
اصفرار الجلد أو العينين
طفح جلدي أو حكاك
ت ّخدر )تنميل( أو وخز في اليدين أو القدمين
سعال يدوم ألكثر من ثالثة أسابيع
التعرّق ليالً

ي من ھذه المشاكل ،فتوقف عن تناول دواء
إذا بدت عليك أ ّ
ً
اإليزونيازيد ) (INHواتصل بالعيادة المسؤولة عنك فورا – ال
تنتظر حتى حلول موعد زيارتك التالية.
نقاط مھمة أخرى:
 شرب الكحول أثناء تناولك لدواء اإليزونيازيد ) (INHيمكن
أن يسبب ضرراً لكبدك .ال تشرب البيرة أو النبيذ أو
المشروبات ذات نسبة عالية من الكحول )ليكر( حتى تنتھي
من عالج عدوى السل الكامن المصاب بھا.


يجب عليك أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو
في حاالت النساء إذا كنت حامالً.
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المعالجة لعدوى السل الكامنة  -صفحة 2
ماذا سيحدث إذا لم أتناول الدواء؟
إذا لم تأخذ دواء اإليزونيازيد ) (INHأو إذا توقفت عن تناول
الحبوب في وقت مبكر ،فمن المحتمل أن تصبح مريضا ً بمرض
السل النشط .ويمكن أن يحدث ھذا ألي شخص مصاب بعدوى السل
الكامنة في أي وقت.
ماذا ينبغي عل ّي عمله لو كنت مط ّعما ً بلقاح بي سي جي
)(BCG؟
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في البلدان التي يشيع فيھا مرض السل ،يتطعم كثير من الناس بلقاح
يس ّمى بي سي جي الذي يمكن أن يحمي األطفال من اإلصابة
بمرض السل ،ولكن قدرة فعالية ھذا اللقاح ال تدوم إال لسنوات
قليلة.
يمكن للمتط ّعمين بلقاح الـ بي سي جي أن يصابوا بمرض السل
النشط! فإذا تطعمت سابقا ً بلقاح الـ بي سي جي ،فال يزال يمكنك أن
تحمي نفسك بتناول الدواء لعالج عدوى السل الكامنة.

كيف يمكنني أن أتذكر تناول الدواء ضد السل؟
من المھم جداً أن تتناول دواء اإليزونيازيد ) (INHكل يوم.
ويجوز أن ال يعمل الدواء كما يجب إذا لم تتناوله أليام عديدة.
يجب عليك تناول الدواء حتى يأمرك طبيبك بالتوقف عن تناوله.
بعض األفكار المفيدة لمساعدتك على تذكر تناول الدواء:
 ضع حبوب الدواء في مكان يمكنك أن تراھا كل يوم.
 أطلب من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أن يذكـّرك بذلك.
 ضع عالمة في الروزنامة كل يوم بعد تناول الدواء.
 استخدم صندوق تذكير تناول الحبوب.
 خذ حبة الدواء في نفس الوقت كل يوم .على سبيل المثال،
بعد تفرشة األسنان ،أو تناول اإلفطار ،أو قبيل الذھاب إلى
النوم.
دوّن األيام التي فاتك فيھا تناول الدواء لكي تخبر الطبيب أو الممرضة
عنھا أثناء موعد كشفك التالي.

ما العمل إذا رحلت إلى مكان آخر؟

اسم عيادتك:

إذا قررت االنتقال إلى والية أو مدينة أخرى ،فعليك أن تخبر مقدم
الرعاية الصحية المسؤول عنك قبل انتقالك .سيقوم مقدم الرعاية
الصحية بعمل الترتيبات الالزمة لكي تحصل على دوائك لعالج
السل بعد انتقالك.

_________________________________
_________________________________
_________________________________

أحم نفسك وعائلتك وأصدقائك من اإلصابة
بمرض السل –
أحرص على تناول دوائك ضد السل بكامله.
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