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 )TB ( تي بي فحوصاتك أنك مصاب بالسلنتبينإذا 
 عددا صغير من جراثيم فإن”.LTBI“  ال وأ الكامن
 قد انتشرت في أجزاء آثيرة من جسمك مثل )TB (السل

  . آليتيكرئتيك أو عظامك أو 
 

ال تؤذيك اآلن فهي في سبات لكنها  )TB(إن جراثيم السل 
 سبات طالما  في)TB ( وتبقى جراثيم السل.حيةما تزال 

 استطاع جسمك مقاومتها وعندما تصاب بجراثيم السل
   .اآلخرينال تستطيع نشر السل إلى فإنك  LTBI الكامن

 

 فإنها )TB (إذا توقف جسمك عن مقاومة جراثيم السل
وهذا يمكن أن يحدث ألي شخص  وتبدأ بالنمو "تستيقظ"

 وعندما تنمو الجراثيم وتنتشر وقتمصاب بالسل في أي 
 ويمكن أن بصبح ،"النشطمرض السل "ها تدعى فإن

 شديدي المرض )TB( األناس المصابون بجراثيم السل
   .اآلخرينويمكن أن ينشروا مرض السل إلى 

   
  ؟آيف أستطيع تجّنب مرض السل النشط

 

هناك أدوية يمكنك تناولها 
لتجنبك من اإلصابة بمرض 

 )TB(السل النشط 
(Isoniazid) )INH (دواء 

تعمل لمعالجة اإلصابة شائع يس
 يقتل (INH) فالـ LTBI بالسل

  قبلجراثيم السل النائمة
صابتك إ على فرصة حصولها

ة اجحفإنك في  ونظرًا ألن جراثيم السل قوية .مرضبال
  .لقتلها تناول الدواء لعدة اشهر إلى

 

ه آل يوم حتى  إذا تناولصورة بأفضل (INH) الـ يعمل
 تناول دواءك الـ .تناوله الطبيب على التوقف عن يوافق

(INH)دون طعام .  
 

يجب أن تراجع المسؤول عن صحتك مرة في الشهر أثناء 
   .جالعال من حسن سير للتأآد) INH(تعاطيك الـ 

 
   ؟الدواء إذا آنت ال أشعر بالمرضتناول يجب علي لماذا 

 قبل في جسمك )TB ( السلجراثيم) INH(تقتل الـ 
تذآر أن قتل جراثيم  .رضكبمفرصة استيقاظها والتسبب 

  ."سبات " أسهل عندما تكون في)TB (السل

ة   دواء لمعالج ن ال رف ع ب أن أع اذا يج م
  ؟ LTBI  الكامناإلصابة بالسل

 
ـ    اس ال ن الن ر م اول الكثي وم دون أي  (INH)يتن ل ي  آ

   :نتبه لهالكن هناك بضع أشياء يجب أن تمشاآل 
  الحمى لمدة تزيد عن ثالثة أيام  •
ش  الوزن،ن   فقدا الشهية،فقدان   • اء دون    ع ال ور باإلعي

  سبب 
   :واإلقياءالدوار  •

   البدءيعاني بعض الناس من دوار معتدل عند
  إذا حدث لك ).INH(بتعاطيهم ألقراص الـ 

  من الطعام أو صغيرةذلك حاول تناول آمية 
 إذا ما زلت تشعر بالدوار  .النومتناولها وقت 

   .فورًابعد ثالثة أيام راجع عيادتك 
  ي بطنك ألم ف •
  ) بلون الشاي أو القهوة (  داآن البوليصبح لون •
  اصفرار الجلد والعينين  •
  حكة واحمرار جلدي •
  خدر وتنميل في آفيك أو قدميك  •
  السعال لفترة تزيد عن ثالثة أسابيع  •
  التعّرق ليًال  •

ادة                  ذه المشاآل راجع العي إذا آنت تعاني من أِي من ه
  .جعةللمرافورًا وال تنتظر الموعد التالي 

 
  :أخرىنقاط هامة 

ـ          • ك ال اء تعاطي  يمكن  (INH) إن تناول الكحول أثن
ى           .بكبدكأن يضر    ة أو الكحول حت شرب الجع  ال ت

  .LTBI  الكامنتنهي معالجة السل
 
اول       تأآ •  دواًء آخراً   يند من إخبار طبيبك إذا آنت تتن

 حامًال  نِتأو إذا ِآ
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  :الدواءماذا يحدث إذا لم أتناول 
 

 أو إذا توقفت عن تناول األقراص (INH)إذا لم تتناول الـ 
بشكل مبكر جدًا فقد تصبح مريضًا مصابًا بمرض السل 

في مصاب بالسل ألي ث وهذا يمكن أن يحد. TBالنشط 
   .لعائلتكث هذا لك أو د ال تنتظر أن يح.وقتأي 

 
 أخذت اللقاح ن آنت قدما يجب أن أفعل إ

  ؟BCGالثالثي
  

 بتناول الكثير من TB في البلدان التي يشيع فيها السل
 هذا اللقاح يمكن ،BCG الناس اللقاح المعروف بالثالثي

ماية تدوم  لكن هذه الحTBالسل أن يحمي األطفال من 
  .فقطلبضع سنوات 

  

الناس الذين يأخذون اللقاح الثالثي يمكن أن يصابوا 
 إذا تناولت اللقاح الثالثي فما زال TBالنشط بمرض السل 

  الكامنبإمكانك حماية نفسك بتناول دواء اإلصابة بالسل
LTBI.   

 
 ماذا لو لم أستطع تأمين سعر األقراص؟ 

  

حصول على دواء استشر طبيبك أو ممرضتك حول ال
   مينيسوتا من وزارة الصحة في TB مجاني للسل

.Minnesota Department of Health  
 

  ؟ ماذا لو انتقلت إلى مكان آخر
 

إذا انتقلت إلى والية أو مدينة أخرى أخبر مستشارك 
 يمكنهم أن يساعدوك بالتأآد من .تنتقل قبل أن الصحي

  .تنتقلحصولك على دواء السل بعد أن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   :ممرضتك/ طبيبك / عيادتك 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 _________________________ :الهاتفرقم 

 

  ؟ أستطيع أن أتذآر تناول دواء السلآيف 
 

 .يوم آل (INH)من المهم جدًا أن تتناول دواء الـ 
ى     .الدواءإذا لم تتناوله أليام آثيرة فقد ال يعمل           حافظ عل

   .كلذتى يوافق الطبيب على التوقف عن الدواء حتناول 
  :التذآرفيما يلي بعض الطرق التي تساعدك على 

 
  ضع أقراصك في مكان يتيح لك رؤيتها آل يوم  •
ذآروك    • دقاء أن ي رة أو األص راد األس ن أف ب م اطل

  آل يوم 
ه   • اول في وم تتن ل ي ي آ ك ف ى مفكرت ة عل ضع عالم

  أقراصك 
  اص استعمل علبة التذآير باألقر •
د أن             • ثًال بع تناول أقراصك في نفس الوقت آل يوم م

د   أو أسنانك، تنظف ل           بع ام اإلفطار أو قب اول طع  تن
 الذهاب للنوم فورًا 

 
إذا لم تتناول األقراص لبعض األيام سجلها بحيث تتمكن         

 من إخبار طبيبك أو ممرضتك في أول مراجعة 

 تناول ،TB احٍم نفسك وعائلتك من السل
  !TB آل دواءك المضاد للسل
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