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تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي NAM، منظمة غير ربحية ل VIH، ومقرها في المملكة المتحدة. 
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .www.aidsmap.com المنشور األصلي هو متاح في

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del VIH

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Qualitat de vida, Igualtat i Esports Serveis de Benestar Social

Subvencionado por: Colaboran:

عندما يكون الشخص مريضا بالسل في الرئتين، يمكن التقليل من خطر انتقال العدوى من خالل التدابير التالية:

• غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون و الماء الساخن. • تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس.     
• رمي المناديل المستخدمة في سلة القمامة أو كيس. • عدم الذهاب الى العمل أو المدرسة.     

• عدم النوم في نفس الغرفة مع أشخاص آخرين. • إبقاء النوافذ مفتوحة.       

ملحوظة

كيف ينتقل داء السل

في بعض األحيان، البكتيريا التي تسبب مرض السل يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الهواء.

من الجدير بالذكر
• تنتقل بكتيريا السل عن 

طريق الهواء عندما يعطس 
أو يسعل الشخص المريض 

بالسل . 

• كثير من االشخاص 
المصابين بالسل ليست لهم 

القدرة على نقل العدوى.

• فقط األشخاص الذين 
يقضون وقتا طويال مع 
شخص مصاب بالسل 
معرضون لخطراإلصابة 

بالعدوى.

رغم أن بعض األشخاص المصابين بالسل يمكنهم أن ينقلوه إلى آخرين، فإن أشخاص آخرين ال 
يمكنهم أن ينقلوا المرض:

األشخاص الحاملين للعدوى ‘الغير 
النشيطة’ للسل و ال يشعرون بأنهم 

مرضى، اليمكنهم أن ينقلوا المرض إلى 
اآلخرين.

شخص حامل للعدوى ‘الغير النشيطة’ لديه 
بكتيريا السل 
في جسمه، 

لكن جهاز مناعته 
يضعها تحت 

السيطرة.

األشخاص الذين يعانون من المرض بسبب اإلصابة 
بالسل في الرئتين أو الحلق يمكنهم أن ينقلوا 

المرض لآلخرين.
عندما يقوم هؤالء األشخاص بعملية العطس أو السعال، 

يؤدي هذا الى خروج قطرات من اللعاب التي تحتوي على 
بكتيريا السل. يمكن ألشخاص آخرين أن يتنفسوا هذه 

القطرات.

العالج بمضادات السل 
يقلل من خطر انتقال 

البكتيريا لآلخرين.
عموما، بعد بضعة أسابيع 

من العالج الفعال، يزال 
الخطر على اآلخرين.

بعض األشخاص ال 
يعرفون أن لديهم داء 

السل.

بعض األشخاص ال يعرفون أن لديهم داء السل.

يجب على األشخاص 
الذين يعيشون في نفس 
المنزل أو الشقة الذهاب 

إلى الطبيب للقيام باختبار 
للسل.

ليس من العادة أن 
األشخاص اآلخرين، مثل 

األصدقاء أو زمالء العمل، أن 
يكتسبواعدوى السل.


