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ل )الّدرن( لدى  الوقاية من مرض السُّ

األطفال

ما يجب أن يعرفه اآلباء
ل في مرض السل، حيث تنتقل من شخٍص إلى آخر   تتسبب جراثيم )بكتيريا( السُّ

عبر الهواء. تصيب جراثيم السل الرئتين عادة، ولكن يمكنها كذلك إصابة أجزاء 

أخرى من الجسم  كالعقد الليمفاوية والكليتين أو العمود الفقري.

ل غير المشخَّص أو غير المعالَج لدى األطفال تأثير خطير؛ حيث يكون األطفال  للسُّ

أكثر ُعرضًة من البالغين لتطور حالتهم إلى مرض السل بعد إصابتهم بالعدوي 

بوقت قصير. كما أنهم أكثر عرضًة لتطور حالتهم ألنواع من السل أكثر خطورة.

يرجع السبب وراء أغلب إصابات األطفال بمرض 

السل إلى تعّرضهم للبالغين المصابين بالسل.

ل )الّدرن( لدى  الوقاية من مرض السُّ

األطفال



مرض السل النِشط لدى األطفال

يحتوي جسم الطفل المصاب بمرض السل على جراثيم نشطة، فيكون الطفل مريضا وقد ينقل الجراثيم إلى آخرين.

ال تظهر عالمات أو أعراض السل في أغلب األحيان على األطفال دون الخامسة، كما أنهم يكونون عادة غير 

ناقلين للعدوى، أما األطفال األكبر سنا وغيرهم من المراهقين، فتظهر عليهم عادة أعراض كالحمى و/أو السعال 

و/أو التعّرق الليلي و/أو فقدان الوزن و/أو األلم و/أو االنتفاخ.

كيف أعرف أن طفلي تعّرض لمرض السل 

الٌمعدي؟

تُخِطر الصحة العامة هؤالء الذين قد يكونوا تعّرضوا 

إلى السل. 

ماذا يجب أن أفعل إن تعّرض طفلي لمرض 

السل الٌمعدي؟

يجب أن تأخذ طفلك إلى الطبيب بأسرع وقٍت ممكن للخضوع 

 a لفحص السل، حيث سيُجرى له اختبار جلدي للكشف عن

جراثيم السل في جسمه. إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية فطفلك 

مصاب بعدوى السل الكامنة.

أما إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، فقد يحتاج طفلك 

للخضوع للفحص مرًة أخرى. قد يستغرق األمر من 

10-8 أسابيع بعد التعّرض للمرض حتى يُظهر جسم 

طفلك إن كان  قد أصيب بالعدوي أم ال.

)LTBI( عدوى السل الكامنة

يحتوي جسم الطفل الذي يعاني من عدوى السل 

الكامنة على جراثيم خاملة )غير نشطة(، وتكون نتيجة 

فحص الجلد في هذه الحالة إيجابية. رغم أن الطفل ال 

يستطيع في هذه المرحلة نقل الجراثيم إلى اآلخرين 

إال أنه قد يصاب بمرض السل إن لم تتم معالجته. 

ويمكن لطفلك االستمرار في الذهاب إلى المدرسة 

والحضانة واللعب مع اآلخرين. يجب أن تحتفظ بنتيجة 

فحص الجلد للكشف عن السل الذي خضع له ولدك.

لماذا يجب معالجة طفلي من عدوى السل 

الكامنة؟

يمكن أن تتطور عدوى السل الكامنة لدى طفلك إلى 

مرض السل بعد اإلصابة بالعدوى بوقت قصير.

يقلّل العالج المبّكر لعدوى السل من فرص إصابة 

األطفال بمرض السل.

يمكن أن يكون مرض السل لدى األطفال شديد 

الخطورة وقد يتسبب بمشاكل صحية  مدي الحياة أو 

تلف بالمخ أو حتى الموت.

قد يؤثر مرض السل على نمو الطفل وتطّوره. كما 

أن األطفال المصابين بالمرض غالبا ما يبقون  بعيدا 

عن المدرسة لفترات طويلة مما يؤثر على تطّورهم 

التعليمي واالجتماعي.

نصائح لمساعدتك في تذكّر إعطاء طفلك 

الدواء:

 ضع الدواء في مكان يمكنك رؤيته ولكن 	 

    بعيدا عن متناول األطفال.

 استخدم منظّم األقراص في حال كان دواء 	 

    السل على هيئة أقراص أو كبسوالت.

 أعط طفلك الدواء في المواعيد ذاتها كل 	 

    يوم كقبل الوجبات أو قبل النوم.

 ضع عالمة على 	 

     التقويم في كل 

     مرة يأخذ طفلك 

    جرعًة من الدواء.

يجب أن يخضع جميع األطفال الختبار الجلد للكشف 

عن السل وفحص أعراضه. سيحتاج أي طفل تكون 

نتيجة اختباره الجلدي إيجابية أو ظهرت عليه 

األعراض إلى أشعة سينية للصدر.

يجب  تصوير صدر األطفال دون سن الخامسة باألشعة 

السينية حتى في حال كانت نتيجة فحص الجلد سلبية. 

ويجب أن يُعطوا دواء السل حتى لو لم يكن مرض 

السل نشط لديهم، وذلك إلى أن يُعاد اختبار الجلد 

للكشف عن السل بعد 10-8 أسابيع.

يحتاج طفلك إلى العالج إلى أن يُعاد له اختبار الجلد 

فيؤكد إصابته من عدمها، ويحتاج صغار األطفال إلى 

هذا العالج لحمايتهم. يرجع ذلك إلى كون مناعتهم 

أضعف من األطفال األكبر سنا والبالغين، وقد يمرضون  

بشدة خالل هذه 10-8 أسابيع. 

يمكن وقف الدواء إذا جاءت نتيجة اختبار الجلد 

المعاد سلبية ولن يكون هناك داع للقيام بأي شيء 

آخر. أما إذا جاءت نتيجة االختبار إيجابية، فطفلك 

مصاب بالسل الكامن ويجب أن يستمر في أخذ الدواء 

لمدة تسعة أشهر.

 كيف تُعالَج عدوى 

السل الكامنة؟

يُعالَج األطفال المصابون بعدوى السل الكامنة بدواء 

خاص بالسل. جميع أدوية السل مجانية من خالل 

الوحدة المحلية  للصحة العامة  التابع لها.

يتوفّر الدواء على هيئة شراب وأقراص وكبسوالت.

هل يمكن أن يتسّبب الدواء في أية 

مضاعفات؟

تُعتبر أدوية السل آمنة، إال أن بعض األدوية قد يكون 

لها تأثيرات جانبية.

أوقف الدواء وأتصل بطبيبك على الفور إذا انتاب 

طفلك أّي من هذه األعراض:

غثيان/قيء	 

طفح جلدي	 

آالم بالمعدة/وجع بالبطن	 

فقدان الشهية/عدم الجوع	 

إصفرار العينين	 

فقدان النشاط/ اعياء أكثر من المعتاد	 

أخبر طبيبك عن األدوية األخرى التي يتناولها طفلك.

نصائح لمساعدة طفلك في ابتالع الدواء

 اطحن األقراص أو أفرغ الكبسولة في وعاء 	 

     واخلطها مع قليل من الطعام الليّن  

     هريس التفاح او الموز المهروس أو اللبن  

    الزبادي أو طعام األطفال أو حلوى البودينغ.

اثّن على طفلك عندما يبتلع الدواء.	 

 اجعل األمر ممتعا؛ يمكن لطفلك وضع 	 

    الملصقات على التقويم لتحديد الجرعات المأخوذة.
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