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 بعض فهذه النشط )بى تى( السل مرض عندك أن إختباراتك بينت إذا
 تعرفها أن ينبغى التى الحقائق

 الدواء و بالعالج شفاٶه يمكن خطير مرض هو )بى تى( السل •
 ينصحيحال

 اينشرو أن يمكن )بى تى( بالسل المرضى األشخاص بعض •
  .آخرين ألشخاص المرض

 
 ؟)بى تى (بالسل صابأ آيف

 أحد يتكلم أو يعطس  أو سعل عندما ي.ن يصاب بالسلٲن ڪي فرد ممٲ 
 ترذ أن يمكن السلجراثيم  فإنهم ي بالسل فى رئتون المصابشخاصاٲل
 ال .رئتيه إلىجراثيم التنفس ين ٲن ڪيم بالقرب  شخص أى . الهواءإلى
 ،عامطو من الٲ  من مصافحة اليد )بى تى(ن تصاب بالسل ٲن ڪيم
  .األخرىشياء  اٲلأو ،المالبس ،باقطاٲل
 

        
 

 السلجراثيم  ."سبات" في دخلت فإنها كعندما تدخل جراثيم السل لجسم
 " يسمى ماا وهذ رضكو تمٲ كي جسمذ ال تؤ"سبات" في التى
 أن يمكن LTBI ". LTBI"وٲ "امنڪالسل ال صابة بمرضاٳل

 عندما بالسل مريضًا تصبح .سنوات عدة أو قصيرة لمدة يظل
 ماا وهذ كي جسمذنمو و تؤال فى ٲو تبد اثيمجرال "تستيقظ"

 ."ط النش)بى تى( السل مرض"يسمى
 

  ؟جسمى على )بى تى( مرض السل يٶثر آيف
 السل .)الرئوى السل (يك رئتعلى يٶثر ما غالبًا )بى تى( مرض السل

 .كجسم فى أخرى أجزاء يٶذى أن أيضًا يمكنه
 
 

 معليه يظهر قد )بى تى( السل مرض ذوو األشخاص
 :األعراض هذه من أآثر أو واحد

 أطول أو أسابيع لثالثة سعال •
 وزن فقدان •
 ضعيفة شهية •
 ليللبا تعرق •
 حمى •
 قشعريرة •
 الضعف أو بالتعب الشعور •
 الصدر فى ألم •
 ك رئتيمن بالسعال اللون بنية مادة أو دم إخراج •

 
 ؟ )تي بي(مرض السل  األطباء يختبر آيف
 .)بى تى( لللس واحد إختبار من ألآثر تحتاج ربما

 آانت ما إذا يخبر أن يمكنس ڪجلد مانتوالختبار ٳ •
 فى آانت لو حتى ك جسمفى )بى تى(جراثيم السل 

 ."سبات"
 آانت ما إذا تخبر أن يمكن الصدرية إآس أشعة •

 .ك رئتيأذت قدجراثيم ال
 ما إذا تخبر أن يمكن للبصاق  مزرعة اتختبارٳ  •

 .ك رئتيفى تنمو )بى تى(جراثيم السل   آانت
 

  ؟أتحسن أن يمكن آيف
 للسل خاصة أدوية تأخذ أن و ًابيبط ترى أن تحتاج •

 . جراثيم السللقتل )بى تى(
 .طويلة لمدة تعيش و قوية )بى تى(جراثيم السل  •

 أخذك بدء من قليلة أسابيع بعد بالتحسن ستشعر
جراثيم  آل قتل من للتأآد .)بى تى( السل ألدوية
 أدوية أخذ فى رتستم أن عليك يجب )بى تى(السل 
 .األقل على أشهر 9 – 6 لمدة )بى تى( السل

 إنتهاء حتى شهر آل بكبيط ترى أن األهمية من إنه •
 ببيطال سيجرى .)بى تى( السل من عالجك

 آانت إذا عما سيسأل و تتحسن أنك ليتأآد إختبارات
 على سيجيب و األدوية بخصوص مشاآل هناك
 .أسئلتك

 
   ؟واءالد آخذ لم إذا سيحدث ماذا

 دواءك آل تأخذ لم إذا .جدًا قوية )بى تى( السلجراثيم 
 تنشر و أخرى مرة تمرض أن فيمكن صحيح بشكل
 .آخرين ألشخاص )بى تى( السل

 
 بكبيط أخبرك آما دواءك آل تأخذ أن عليك ينبغى 

 مرضك فإن صحيح بشكل  دواءك تأخذ لم إذا  .لتشفى
 لمدة أقوى  يةأدو تأخذ أن عليك سيتعين و أشد يصبح قد

 .أطول
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  ؟خرينآشخاص  ٲل)تي بي(نني نشر السل کهل يم
 شخاصٲلا لتحمي ون حريصًاکن تأ فيجب ك،ان السل في رئتيکا إذ
خرى من ٲ جزاءٲان السل في کا إذ .)بى تى (كلن من جراثيم ُسخرياآل

  .خرينآشخاص ن تنتشرألٲن ک ال يمن جراثيم السل عادًةإ فكجسم
نه کيم )بى تى( كلان ُسکا ما إذ  كو ممرضتٲ كبيبطل أسإ
 شخاص عما تفعله لتحمي اٲلك سيخبرون.)ًامعدي(ن خريآللنتشاراإل

   .كالقريبين من
  

ن تنشر ٲ كنکسابيع و تشعر بالتحسن ال يمٲ الدواء لعدة ذخٲن تٲبعد 
 ،ن تعود للعملٲ كنک بمتى يمكبيبط ك سيخبر.كلذٰجراثيم السل بعد 

  .خرىٲة طنشأو ٲ ،ةالمدرس
 
  ؟)بى تى( السل عن أيضًا معرفته علّى ينبغى ذاما
 )بى تى( السل دواء على الحصول عن ممرضتك أو طبيبك إسئل •

 .مينيسوتا صحة مرآز من مجانًا
 والية أو لمدينة لٳلنتقال تخطط آنت ٳذا ممرضتك ٲو طبيبك أخبر •

 )بى تى( السل دواء على حصولك من بالتأآد سيساعدونك .أخرى
 .إنتقالك بعد

 األشخاص .اإليدز إختبار عن طبيبك فإسئل بالسل مصابًا آنت إذا •
 تحتاج لربما .السل من بشدة يمرضوا أن مكني باإليدز المصابون

 .باإليدز مصابًا آنت إذا مختلفة سل أدوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :ممرضتك / طبيبك / عيادتك
____________________________________ 

____________________________________ 

  (_____) _____________________  :رقم هاتف

  :هى للسل أدويتك
 ")INH ("أيزونيازيد___ 
 ريفامبين___ 
 ")PZA ("بيرازيناميد___ 
 إثامبيوتول___ 
 6ب فيتامين___ 

______________ ____ 
_____________ ____ 

   ؟ السل دواء عن معرفته علّى ينبغى ماذا
  عليهم تظهر األشخاص بعض لكن و مأمونة عادة السل أدوية   •

  فإتصل األعراض هذه من أٌى لديك آان إذا .جانبية أعراض    
         :فورًا يبكطب لترى إذهب أو    
  المعدة فى ألم و تقيٶ           

   شهية ضعف           
  غثيان           
  الجلد أو العيون إصفرار           
  القدم أو اليد بأصابع وخز           
  الفم تخدر أو وخز           
  رٶيتك فى تغير أو ضبابية رٶية           
  أذنيك فى طنين           

  بالسمع خلل           
  دوار           
  بالمفاصل وجع           
  أيام ثالثة من ألآثر حمى           
  جلدى طفح           
  بسهولة تكدم أو نزيف           

              .يوم آل من الوقت نفس فى آلها للسل أدويتك خذ  • 
  .قفتتو بأن طبيبك يخبرك حتى للسل أدويتك أخذ فى إستمر  • 

  أدوية أخذك أثناء آحولى مشروب أو خمر أو جعة تشرب ال  • 
 .السل     

  ؟ DOT  ما هو الدوت
 دوت  .ة المباشرةظ يعني العالج بالمالح"DOTدوت "

DOT حبات الدواءذخأن تأ يجعل من السهل . 
و عامل الصحة أ ممرضة ك هو عندما تراDOTدوت  
  ريقةطفضل أه هي ذ هٰ.)تي بي( دواء السل كيط لتعيوميًا
 .ل ما تحتاجه من دواء ومن مفعول العالجک ذخأ تكنأد أکللت
  نک فيمكلة بخصوص دواءک مشكانت هناکا إذ

   .حلها على الفور
   !)تي بي( من السل  يشفيDOTدوت 

 
 ! .… ٶهشفان ک السل يم   رذکت 
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