
 
 

 

 
 ” أكثر لمحاربة مرض السلنعمل بجدلا نستطيع محاربة مرض الأيدز إذا لم “

 نيلسون مانديلا
 
 

 نشرة الحقائق
 التحديات

 
مرض السل أكثر الأمراض المؤدية  للوفاة بين الناس الذين يعانون من مرض الإيدز  في   -
شيوعا بين و هو أيضا المرض الأكثر  أفريقيا و سبب رئيسي للوفاة في مناطق أخرى.

الناس الذين يتلقون علاج معاداة  الفيروس العكسي  ضمن الشهور الأولى الثلاثة حول 
 .العالم

 
 .  المتعلقة بمرض السل في 2006الإيدزحوالي ربع  مليون شخص ماتوا ب -

 
 يتلقون علاج مضاد  الفيروس العكسي، الإيدزأكثر من مليوني شخص يعانون مع مرض  -

 .منقذة للحياة تتناقص بفعل مرض السلّولكن، المنافع ال
 

أثناء السنوات الخمس عشرة الماضية،تضاعف  عدد حالات السلّ الجديدة  ثلاث مرات في 
 . لإنتشار الإيدز- البلدان ذات نسبة عالية

 
 / السل أمن الصحة العالمي، خصوصا بسبب ظهور الإجهاد الغير قابل للتعامل الإيدزتهدد  -

و تقدّر نسبة الوفيات   ،( و السل المقاوم على نطاق واسعدّد المقاومة السل متععمليا ) 
 . و السل المقاوم على نطاق واسعالإيدزبتسعين بالمائة من الناس الذين يعانون من 

 
 .إن مرض السل يقوّض الإستثمارات في معالجة  مرض الإيدز -

 
ية تقريرا بأنّ   الإستثمارات  و مؤخرا  أصدر كل من البنك الدولي و منظمة الصحة العالم -  

الجهود للسيطرة على مرض السل  يمكنها أن تجني فوائد تساوي 10 مرات كلف هذه 
 .الإستثمارات

 
إن عمّال الرعاية الصحية هم أكثر عرضة لعدوى مرض السل  بحكم تعرّض موقع العمل، وهذا  -

 .يضعف نجاعة الأنظمة الصحية
 

 تحدث الإيدزالسل تظهر في الأشخاص الذين يعانون من مرض حوالي  85 % من حالات مرض  -
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكن أعداد كبيرة تحدث أيضا في أوربا الشرقية 

 .وآسيا
 



 
 

 

على الأقل ثلث 2.33 مليون شخص الذين يعانون من الإيدز حول العالم يصابون أيضا  - 
  % 10 -رض السل وبمعنى آخر: هناك5بشكل مستتر بالسل وهم أكثر عرضة للإصابة  بم

خطرالإصابة  كلّ سنة  مقارنة مع الأشخاص غير المصابين بالإيدز و الذين لهم حظوظ 10 % 
للإصابة بمرض السل كلّ سنة إلى مقارنة مع غير المصابين و الذين يتعرضون لخطر 

 .الإصابة بنسبة 10 % خلال حياتهم
 

إيدز جديدة تنسب إلى الإصابة عن طريق إستعمال يقدر بأن 10 %  من كلّ إصابات ال -"
المخدّرات )30 % إذا إستثنينا أفريقيا(، حوالي 3 مليون من مستعملي المخدّرات المحقونة 

في الماضي و حاليا  يعانون من الإيدز. إن مستعملي المخدّرات الذين يعانون من الإيدز  لهم 1 
البلدان التي تعود الإصابة بها بوباء من 10 حظوظ  للإصابة بمرض السل كل سنة. إن 

الإيدز بشكل رئيسي لإستعمال المخدّرات لها أيضا نسب أعلى أيضا من السلّ المتعدّد 
 (mdr tb). المقاوم

  
 ومرض السل معا يواجهون على الأرجح وصمة العار والتمييز المتزايد الإيدزإن المصابين ب -

 .و السل فقط أالإيدزأكثر من أولئك الذين يعانون من 
 

سنويا، أكثر من ثلاثة ملايين إمرأة يصبن بمرض السل، وحوالي ثلاثة أرباع مليون إمرأة  -
 النشيطة إقتصاديا نيمتن من السل. يؤثّر السلّ على النساء بشكل رئيسي في سنواته
إن تأثير المرض يؤثر أيضا بقوة على أطفالهن وعائلاتهن. في بعض أجزاء  وبيولوجيا،
 ترتبط وصمة العار بالسل عند أغلب النساء وعندما يكون مصحوبا بالإيدز فإن العالم،

 .الآثار الإجتماعية  للمرض يمكن أن تكون وخيمة
 

هناك أيضا مشكلة التشخيص القديمة والأدوية القديمة للسل. لا يوجد  هناك أدوية جديدة  -
 .0 سنةللسل  مؤخرا ويتم إستعمال الإختبار التشخيصي الحالي منذ 12

 
إن هناك ضرورة كبيرة للبحث في مرض السل لم تنفّذ  بعد. مستويات التمويل الحالية  -

للبحث وتطوير الأدوية و تشخيص السل واللقاحات الناقصة لتلبية الأهداف وحاجات 
التيار. تحتاج  لزيادة الإستثمار من حوالي 400$ مليون كلّ سنة حول العالم، إلى حوالي $2 

 .السّنةمليار  في 
 

 تنادي ب 7.6$ مليار دولار  2015- إن خطة الشراكة الشاملة للحد من مرض السل لسنة 2006 -
كتمويل للسيطرة على السل و الإيدز   في البلدان المتأثّرة. تقدر الحاجة ب536$ مليون 

  .%50 - %دولار لمكافحة السل و الإيدز في 2008. هناك فجوة سنوية تقدر تقريبا 40
 

 الإيدز \لتخفيض السل هدف 
تزويد وقاية متكاملة عالية الجودة لكل من الإيدز و السل ، تزويد التشخيص و العلاج إلى 

 الأشخاص الذين يعانوم من 
  .الإيدز وتقليص تأثير السل في الأشخاص المصابين بالوبائين معا

 



 
 

 

 الردّ
و التي  الإيدزسل و العالمية سياسة التعاون لنشاط  الفي 2004، أصدرت منظمة الصحة 
 الإيدز عمليا. هذه النشاطات \قدّمت 12 حلا يجب على  البلدان أن تطبّقها للردّ على السل

التعاونية ضرورية لضمان الحد من عدوى الإيدز في مرضى السل وتشخيص وعلاج  
الأشخاص الذين يعانون من الإيدز. هذا سيعجّل بالتوصل  إلى منع  ومعالجة وعناية ودعم 

 .إيدز على مستوى العالمال

 
 

 تأثير التدخّلات حتى الآن
 

 )أكثر من 000,22 في الإيدزمن مرضى السل أجروا إختبارات عالميا في 2006, 000,710  -
 .2002(، وإستطاعوا  الحصول على الوقاية الملائمة والمعالجة والعناية الضرورية للسيدا

 
 زادت من نشاطاتها وتغطيتها للخدمات تي تطبّق  تعاونية للسيدا و السل البلدان العدد 

 بشكل ملحوظ من 7 بلدان في 2003 إلى 112 في 2006
 

كينيا لقد كان هناك تقدّم جيد في العديد من البلدان بعض الأمثلة الإستثنائية تتضمّن 
نيا، النسبة 60 % من مرضى السل . في كي- حيث تم فحص بين 40ورواندا وتانزانيا

المئوية  مرضى السل تزايدت من 19 % في 2004 إلى 70 % في 2007 بينما في ملاوي، أعداد 
 تلك الفحوصات لكلتا الإصابات قفزت من 25 % إلى 83 %. في رواندا، 89 %  في 2007

 

 
 أ. تأسيس آلية للتعاون

 1.  التنسيق بين مصالح السل و الإيدز-أ
  السل2. مراقبة الإيدز بين  مرضى-أ

  3  التخطيط للسل و الإيدز-أ
 4   مراقبة وتقييم السل و الإيدز-أ

(3Is) الإيدزب. لنقص عبء السل في الناس يعيشون ب 
   إيجاد حالة السل المكثّف1-ب

Isoniazid2  العلاج  الوقائي-ب   
 3  سيطرة على عدوى السل-ب

  في مرضى السلالإيدزج. لنقص عبء 
 1. إختبار وإستشارة الإيدز-ج

 2. طرق الإيدز الوقائية-ج
Catrimoxazole 3 العلاج الوقائي-ج 

 4  عناية ودعم مرضى الإيدز-ج
 .ي في  مرضى السل5 علاج مضاد الفيروس العكس-ج



 
 

 

 الإيدز ، \  تدعو إلى  نشاطات تعاونية  للسل في الجاليات المشتركةهناك مجموعات أكثر 
يات وطنية وعالمية وأول مسيرة ضد السل من قبل لنشطاء وقعت كيب تاون، جنوب مستو

 أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثّاني 2007
 

 يجب توفير علاقات قوية بين المجتمع المدني, المنظمات, و شركاء غير حكوميون -
 كالشركات, و الشركاء الدينيون.

 
كانت سببا رئيسيا في نجاح رفع من هناك شراكات أقوى مرتبطة بالمجتمع المدني  -

معنويات السكان المهمّشين والذين هم في أكثر حاجة، لكن نحتاج لدعم أكثر لضمان وصول 
 .العناية إلى  الناس أكثر عرضة للخطر

 
 .من الناس الذين يعانون من الإيدز أجروا كشف للسلفي 2006، أقل من 1 % )000,310(  -

 
إيدز ذكروا  بأنهم )27,000( 33.2  مليون شخص يعانون من العالميا فقط حوالي 08.0 %  -

 . في isoniazid (ipt) 2006للعلاج الواقي  كانوا يخضعون 
 

هناك إجراءات معيّنة، أوصى من قبل منظمة الصحة العالمية،و التي من الضّروري أن تطبّق  -
 غير الضرورية من قبل أولئك الذين يوفرون خدمات الإيدز ويمكن أن تخفّض الوفيّات

 للإيدز و السل علاج أي بالثلاثة والقابلة للمنع بشدّة من الإيدز و السل. المعروف 
، يتضمّن تشخيصا الوقائي، يساعد على إكتشاف حالة السل، والسيطرة على العدوى(
مبكّرا ومعالجة السل إذا كان الشخص مصابا، وإن لم يكن , معالجة السل  الوقائية مع . هذه 
لجة ليست غالية. أي دورة ستّة شهور من معالجة السل يكلّف 20 دولارا أمريكيا؛ و المعا

معالجة السل الوقائية تكلّف فقط دولارين  2.إن السيطرة على العدوى تشمل  سلسلة 
إجراءات لمنع إنتشار السل خصوصا في وسائل الصحة والأماكن التجمّعية الأخرى. حتى 

 .ى عدوى السل بالكامل في  أماكن إنتشار الإيدزفترة قريبة،أهملت السيطرة عل
 
 
 


