
 

المراكز التابعة للبرنامج الوطني  يقدم عالج مرض السل مجاناً في كافة مراكز التدرن الرئوي التابعة لوزارة الصحة العامة
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هو مرض تسببه جرثومة غالباً ما  ،مرض السل او التدرن
تصيب الرئتين ويسمى السل الرئوي، ومن الممكن ان تصيب 

أعضاء أخرى من الجسم مثل العظام والغدد اللمفاوية 
 وغيرها ويسمى السل غير الرئوي.

 

ينتشر مرض السل عندما يقوم شخص مصاب بالمرض بالسعال 
الرذاذ الذي  او العطس او التحدث اليك وتقوم انت باستنشاق
الحليب البقري يحتوي على جرثومة السل، او عن طريق تناول 

 .غير المغلي من األبقار المصابة
 

 عوارض السل األكثر شيوعاً هي:
 الحمى، التعب، سعال ألكثر من أسبوعين،

 تعرق ليلي، فقدان الشهية وانخفاض في الوزن. 
 

 في حالة تشخيصك بمرض السل، فهناك
أربعة ادوية مضادة لمرض السل ستعطى لك، ويجب 

عليك ابالغ طبيبك بأية اعراض جانبية تصيبك اثناء تلقي 
 العالج.

 

ضمان تقديم أفضل عالج لمريض السل ولتوفير كافة ل
اإلمكانيات لشفائك سيتم تطبيق برنامج "العالج تحت 

اإلشراف المباشر" حيث سيقوم أحد العاملين أو المتطوعين 
في مجال الصحة على اإلشراف المباشر عند تناولك العالج 

حتى الشفاء، وكذلك سيقوم بتزويدك بالمعلومات الالزمة 
 على المداومة على العالج واالعتناء بصحتك لتحفيزك

 

عليك كمريض سل إتباع عدد من العادات الصحية التي لها تأثير فعال في 
الحد من انتشار المرض ومن انتقال العدوى وبخاصة للمقربين منك مثل: 

عدم البصق على األرض او العطس او السعال في وجه اآلخرين، 
 والمحافظة على التهوية الجيدة للمنزل والسماح بدخول اشعة الشمس.

 

اطمئن، مرض السل قابل للشفاء التام في حالة 
االلتزام بالعالج وتعليمات العاملين في مجال 

 الصحة.
 

يجب عليك كمريض سل ان تأخذ العالج كامالً 
تعليمات الطبيب. عدم التقيد بأخذ العالج قد حسب 

يسبب تطور المرض الى مرض السل المقاوم للعالج 
التقليدي الذي يعد مرض مميت. الدواء مؤمن مجاناّ 

 بدعم من المفوضية األوروبية.
 


