
و فيروس نقص المناعة سلال  
 إقتران خطي

 ما هو التي بي؟
هو اإلسم المختصر للمرض الذي يسّمى بمرض السل " التي بي" 
عندما يسعل أو يتكلم أو يضحك أو يعطس شخص لديه  .)تيوبرآيولوزس(

شخص قريب  أي.  مرض الـ تي بي في الرئتين أو الحلق ، جراثيم الـ تي بي الدقيقة تنتشرآالرذاذ في الهواء
جراثيم الـ تي بي تستطيع أن تعيش في جسدك  دون أن تجعلك . يمكن أن يتنفس جراثيم التي بي داخل رئتيه

. جهاز المناعة بجسدك يحاصر الـ تي بي ويحافظ عليك صحيحا. هذا هو ما ُيسمى باإلصابة بالـ تي بي. مريضا  

ا جعلتك هذه الجراثيم مريضًا، فهذا ما يسمى مرض إذ. أحيانا ال يستطيع جسدك أن يقاوم  جراثيم الـ تي بي
وتستطيع الجراثيم أن تصيب الكليتين أو المخ أوالعمود .  الجراثيم في أغلب األحيان تهاجم الرئتين. التي بي

يمكن أن تتحسن بالعالج .  إذا أصبت بمرض الـ تي بي فإنك محتاجًا للعالج. الفقري أوأجزاء أخرى من الجسد
.                      كن إذا لم تتلَق عالجا، فإنه من الممكن أن تموتول.  الصحيح  

 لماذا من المهم أن أعرف إذا آان لدّي إصابة بكال الـ تي بي وفيروس نقص المناعة؟
فإنك إذا آنت مصابا بكال الـ تي بي وفيروس نقص المناعة، .  فيروس نقص المناعة ُيضِعف جهاز المناعة بجسمك 

.                    ة لإلصابة بمرض الـ تي بيمعّرض بشد  

!أخبار طيبة  
الخطوة األولي هي أن تكتشف إذا !  تستطيع أن تمنع اإلصابة بالـ تي بي من أن تتحول  الى مرض الـ تي بي 

.     تستطيع أن تفعل ذلك بأن تجري إختبارالـ تي بي الجلدي.  آنت مصابا بجرثومة الـ تي بي  

التي بي الجلدي؟ما هو إختبار   
في خالل يومين أو ثالثة، عامل الرعاية الصحية سوف يشاهد .  إختبار  الـ تي  بي الجلديُ ْيَجري  على الذراع 

.         تفاعال إيجابيا يعني أنه قد تكون لديك إصابة بالـ تي بي.  ذراعك مرة ثانية ليري إذا آان هناك تفاعال  

نقص المناعة على نتائج اإلختبار الجلدي للـ تي بي؟ هل يمكن أن تؤثر اإلصابة بفيروس  
الختبار الـ تي بي " سلبيا" أحيانا، إذا آنت مصاًبا بكال فيروس نقص المناعة و التي بي، قد ينتج لك  تفاعال   

 أخصائي الرعاية الصحية  لديك سيتحدث.  هذا ألن جهاز المناعة في جسدك ال يعمل بشكل صحيح.  الجلدي 
.   قد تحتاج إختبارات طبية أخري أو عالج.  معك عن مخاطرك في اإلصابة بجراثيم الـ تي بي أو بمرض الـ تي بي   

 ماذا أفعل إذا آنت مصابا بالسل وفيروس نقص المناعة معا؟
إذا  . هذا سيشمل صورة شعاعية للصدر وربما بعض اإلختبارات األخرى. إحصل على المتابعة المخبرية  الالزمة 

بينت هذة االختبارات أنك مصاب بمرض   السل، أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك سوف يعطيك أدوية لشفاء 
أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قد يعطيك أدوية لقتل . إذا بينت اختباراتك أنك مصاب بعصيات السل. السل

                              .مرض السلعصيات السل حتي ال تتحول إلى 

 ماذا أحتاج أن أعرف عن أدويتي؟
أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك سيخبرك آيف تأخذ أدويتك وعن أي أعراض جانبية    

!أآمل عالج السل حتي ينتهي. إحم نفسك وأسرتك وأصدقاءك من السل  

 .إذا آانت لديك أي أسئلة، يزجى االتصال بإدارة الصحة العامة التي تتبعها أو بطبيبك
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