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لمرضى السلالنشرة اإلخباریة

تتطایر القطیرات الصغیرة المرتبطة بمسبب المرض عند . یحدث انتقال المرض عن طریق الخمج الرذاذي. تسببھ البكتیریاالسل ھو مرض معدٍ 

یستمر لفترة أطول في ونظًرا ألن العالج. السعال أو العطس أو التحدث في الھواء الطلق ومن ثم ُیمكن استنشاقھا عن طریق أشخاص آخرین

انتقال معظم األمراض المعدیة ویجب تناول العدید من األدویة لمدة ستة أشھر على األقل، ثمة التزام یتمثل في إجراء الفحوصات عند االشتباه في

.العدوى وضرورة تناول العالج للمرضى

:المخاطر المرتبطة بك والبیئة المحیطة عند انتقال المرض.1

ُیمكن ). أشھر6ال یقل عن (بصورة منتظمة ولفترة طویلة بالصورة المطلوبة ) المضادات الحیویة(یجب تناول العدید من األدویة لعالج المرض،

أن یؤدي عدم تناول المضادات الحیویة بالصورة المطلوبة وبصفة غیر منتظمة إلى منع الشفاء ومن ثم المقاومة بصورة كبیرة، وھذا یعني أن

.ویة التي لھا آثار جانبیة غیر مرغوب فیھا على اإلطالقھناك بعض األد

:اإلرشادات والتوجیھات الالزمة للتصرف في مثل ھذه األمور.2

:ُیرجى مراعاة القواعد التالیة لحمایة األفراد واألقارب في البیئة المحیطة من العدوى

:من جانبك، حینھا یجب اتباع تدابیر الصحة التالیةافي األسابیع األولى من المرض، طالما أنھ ال یزال خطر العدوى موجوًد

.عند السعال والعطس یجب وضع مندیل ورقي نظیف أمام الفم∂

.البصق في مندیل ورقيإذا كنت بحاجة إلى البصق، فرجاًء∂

.تضع المنادیل الورقیة المستخدمة في سلة النفایا∂

.بنفس میاه الغسیلھغسل أطباقیقوم شخص آخر بغیر مسموح تماًما أن . ه نظیفةاستخدم أطباقك الخاصة عند األكل والشرب وقم بغسلھا بمیا∂

م على األقل خالل الغسل (برنامج القدور بدون زر توفیر الطاقة). °60یجب ضبط جالیة األطباق المنزلیة على 

.تجنب االتصال الجسدي مع األطفال وكبار السن، والقبالت أیًضا∂

.م فیھا یومًیا عدة مرات بصورة جیدةقم بتھویة الغرفة التي تقی∂

ُیمكن من خالل ھذا الشفاء السریع من . اتبع تعلیمات الطبیب المعالج أو قم بإجراء فحوصات الكشف عن مرض السل ومراكز طلب المشورة∂

.المرض

صل فوًرا بھ إذا واجھت أي ابق على اتصال مستمر بعد الخروج من المستشفى مع مركز مشورة والكشف عن السل أو الطبیب المعالج وات∂

).على سبیل المثال، فقدان الشھیة والطفح الجلدي والغثیان(آثار جانبیة 

.تجنب تناول الكحول نظًرا ألنھ یضعف من تأثیر العالج أو عملیة الشفاء وكذلك یزید الضغط على الكبد إلى جانب الضغط الواقع من األدویة∂

.ج من مرض آخر، فیجب أن تبلغ عن إصابتك بمرض السل وتتلقى العالجإذا كنت تذھب إلى طبیب أو مستشفى للعال∂

أنت ملزم، .3

بالحصول على عالج∂

بالقیام بالفحوصات الالزمة∂

باإلبالغ عن كافة المعلومات الضروریة للسلطة اإلداریة∂

باتباع تعلیمات السلطة اإلداریة∂

.)BGBl.127/1968 i.d.g.F(من قانون مكافحة السل 3و1الفقرة 7وكذلك المادة 4و3الفقرة 6و2وفًقا للمواد 

:إذا لم تقم باتباع تعلیمات الطبیب والسلطة المحلیة، فیمكن أن تتعرض للعقبات التالیة.4

).من قانون مكافحة السل16و15و14وفًقا للمواد . (ُیمكن أن تقوم المحكمة باحتجازك مع فرض قیود على حریتك الشخصیة∂

).من القانون الجنائي178المادة (م إدانتك وفًقا للقانون الجنائي بسبب قیامك بخطر عام متعمد من الممكن أن تت∂

.نتمنى لك الشفاء العاجل، ونسعد برعایتك والرد على أسئلتك


