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إذا كان داء السل يجعلك مريضا ،و أيضا ،كنت حامل ل ،VIHعلى العموم يجب عليك تناول أدوية
ضد كال اإلصابتين.
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بإتباع العالج المضاد للسل ،يمكنك التخلص من
البكتيريا التي تسبب السل (.)TB
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بعض األ شخاص
يبدؤون بالعالج المضاد
للسل و بعد مرور
بعض األسابيع أو
األشهر يبدؤون بعالج
.VIH
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و لكن ،أشخاص آخرين
يجب عليهم بداية
العالجين في وقت
واحد.

مضادات

•
•

2

و بعبارة أخرى ،يمكنك الشفاء
من مرض السل.
بشكل عام من الضروري نحو
ستة أشهر ،و لكن يمكن أن
تحتاج لوقت أطول.

بإتباع العالج المضاد ل  ،VIHتقلل من إمكانية اإلصابة
بمرض السل مرة أخرى في المستقبل.
مضادات
Anti-VIH

•
•

العالج المضاد للفيروس يساعد
على منع  VIHمن إلحاق الضرر
بجهاز المناعة.
نظام المناعة القوي يحمي
الجسم من اإلصابات ،بما فيها
السل.

جهاز
المناعة

•

هذا حسب الضرورة
الملحة التي قد تتطلب
للعالج بمضادات .VIH

AntiVIH

من الجدير بالذكر
• األدوية المضادة للسل يمكن أن تقتل البكتيريا التي تسبب
مرض السل.
• األدوية المضادة للفيروس يمكن أن تجعل جهاز مناعتك
أقوى .و هذا سوف يساعد على تجنب إصابتك مرة أخرى
بالسل في المستقبل.

ملحوظة
سواء في حالة التداوي بمضادات للسل أو مضادات للفيروس ،فمن المهم أن تتناول كل الجرعات على
النحو المنصوص عليه .بعد عدة أسابيع من التداوي ،قد تشعر بالتحسن ،لكن السل و  VIHيظالن في
جسمك .إذا توقفت عن تناول األدوية ،يمكنك اإلصابة بالمرض مرة أخرى.
و مع ذلك ،باإلضافة إلى الوقاية من األمراض ،قد تسبب هذه األدوية آثار جانبية ،و خاصة عندما يتم يتناولها معا.
تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي  ،NAMمنظمة غير ربحية ل  ،VIHومقرها في المملكة المتحدة.
المنشور األصلي هو متاح في  .www.aidsmap.comو قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .NAM

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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