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 ٢٠٠٤ السل، األول من يوليو ىمرض لنشرة معلومات
 

ة السويدية لمنع األمراض المعدية ينشرة منع انتشار األمراض المعدية صادرة عن الجمع. معلومات للمريض والتوجيهات
 .والسيطرة عليها

 
 الهواء عند سعال الشخص تتسبب الجراثيم بمرض السل وينتشر المرض عادة عن طريق استنشاق الجراثيم التي يتم إطالقها في

 .العدوى بالمرض وبدء العوارض والمرضالذي يعاني من مرض السل، وقد تمر فترة طويلة بين 
 

 أدوية معالجة مرض السل متوفرة
يتوفر هناك أدوية فعالة لمعالجة مرض السل لكن األدوية ليست فعالة مباشرة، مما يعني أنه على المريض االستمرار في تناول 

 . لبعض الوقت قبل أن يشفى تماما من المرض ويتخلص من آل آثارهاألدوية
ومن الضروري عدم التسبب بالعدوى لآلخرين خالل هذه الفترة، آما ينبغي على المريض التأآد من تناول أدويته وفقا لتعليمات 

الت متابعة حياته بطريقة طبيعية ويمكن للمريض في معظم الحا. الطبيب وعليه أيضا تناول آل األدوية الموصوفة حتى انتهائها
ويعتبر . وإجماال، ال يتطلب األمر بقائه مريضا وبعيدا عن عمله إال لفترة قصيرة. عند انعدام فرص تسببه بالعدوى لآلخرين

لتحديد أي أشخاص آخرين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا " تتبع المصدر "مرض السل خطرًا على الصحة العامة وعلينا بالتالي
ثومة، آما تطلب السلطات الصحية عادة من أقارب المريض وأصدقائه المقربين الذي على اتصال مكثف معه بالحضور للجر

ويتوجب على المريض المساعدة في . إلى فحص لتشخيص مرض السل والذي يتم عادة عن طريق أخذ صور أشعة إآس للرئة
 .االستجابة لحضور الفحص، آما يتوجب على آل من يتم استدعائه "تتبع المصدر"عملية 

 
 :يتوجب على المريض اتباع التوجيهات التالية لتجنب نشر العدوى لآلخرين

 
 .على المريض حضور آل المواعيد واالختبارات التي يقرر الطبيب المسؤول عن عالجه ضرورتها ويحددها -
 .ال يسمح للمريض بتبديل نوع األدوية التي يتناولها بدون مناقشة األمر مع الطبيب المسؤول عن معالجته -
 .على المريض إعالم الطبيب المسؤول عن عالجه في حال رغبته في تغيير الطبيب -
 

 :يجب على المريض خالل فترة العدوى أن
 .ال يتشارك في غرفة النوم مع أي شخص آخر  -
يمضي أي وقت مع األطفال الصغار أو النساء الحوامل أو مع األشخاص الذين لم يتم تطعيهم ضد هذا المرض أو الذين  ال أن -

 .يعانون من ضعف في نظامهم المناعي
 

تفادى االتصال القريب مع اآلخرين باستثناء  ينبغي عليه  أو خارجه لكنهمضي بعض الوقت في منزليأن ويسمح للمريض 
 .عن دعوة الضيوف إلى بيتكعليه االمتناع ، آما ينبغي أفراد العائلة

 
T والمرض الذي يعاني منه المريض يعتبر خطرا على الصحة العامة وفقا لقانون األمراض المعدية السويدي
T(Smittskyddslagen)ويمكن بناء على . ، ويتوجب على المريض بالتالي اتباع التعليمات والنصائح التي يفرضها الطبيب

لمريض إعادة النظر في هذه التعليمات إذا تقدم المريض بطلب لذلك لمستشار السيطرة على األمراض المعدية، لكن طلب ا
وعنوان مستشار السيطرة على األمراض المعدية . ينبغي اتباع التعليمات المعطاة حتى انتهاء عملية المراجعة هذه

(smittskyddsläkaren) في مجلس بلدية (landsting)هوة المريض منطق : 
 

Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
 
www.nll.se/smittskydd
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