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• دعم مرضى السل و ذويهم	

• مكافحة الوصمة االجتماعية للسل 	

• المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة: السل قابل 	
للشفاء التام

• المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة: عالج السل مجاني 	

• نشر المعلومات الصحيحة: توزيع الدالئل اإلرشادية الوطنية 	
لسائر مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص

• تنفيذ حمالت توعية، ومؤتمرات وطنية، وتدخالت إعالمية 	
لحشد الدعم الالزم وتفهم االحتياجات )الوصول لجميع 

حاالت السل ، إتاحة الرعاية الجيدة لكل الحاالت(

• تنفيذ حمالت توعية، ومؤتمرات وطنية، وتدخالت إعالمية 	
لحشد الدعم الالزم وتفهم االحتياجات )الوصول لجميع 

حاالت السل ، إتاحة الرعاية الجيدة لكل الحاالت(

• دعم االكتشاف المبكر لحاالت اإلصابة بالسل 	

• إنشاء شبكة مختبرات للسل عالية الجودة  في أنحاء البالد 	
واستخدام  مواد التشخيص الجديدة

السل مرض قديم تم اكتشاف العامل المسبب له منذ 130 عامًا ومثل هذا االكتشاف 
حدثًا عظيمًا في تاريخ الطب. والسل مرض قابل للشفاء التام، لكن النظام الصحي 

مازال بعد 130 عامًا عاجزا عن كشف ثلث االصابات الجديدة، وبالتالي تبقى هذه الحاالت 
دون تشخيص أوعالج مناسب، فتنشر العدوى في المجتمع، كما قد تنتهي هذه الحاالت 

إلى الوفاة.

من نحن؟
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المنظمات غير الحكوميةالمجتمع

أسر المرضىالشركاء في المجال الصحي

المرضىالبرامج الوطنية لمكافحة السل

الحكومات

• إبالغ البرامج الوطنية للسل بالحاالت المكتشفة لغرض 	
اإلحصاء

• ضمان توافر كميات كافية من األدوية ذات الجودة لكل مريض 	
طوال مدة العالج

• المساعدة في استعادة المرضى الذين توقفوا عن العالج	

• تعزيز نظم الترصد الوطنية لتشمل سائر مقدمي الرعاية 	
الصحية

• ضمان استمرار الدعم المادي والسياسي لمكافحة السل 	
ورعاية مرضاه

• تحديث التشريعات المتعلقة باإلبالغ عن حاالت السل 	
واالستخدام الرشيد ألدويته

• التوجه ألقرب مركز صحي لتشخيص السل ما أن تظهر على 	
الشخص أعراض السل الرئوي

• االلتزام بتناول أدوية السل طوال مدة العالج ودون انقطاع	

• ساعد أفراد األسرة على القيام بالفحص الكتشاف أية حالة 	
إصابة محتملة بالسل

• ضمان تلقي جميع أطفال األسرة تدخالت الوقاية من السل	

• مساندة المريض طوال مدة العالج	

• ضمان قيام كافة أفراد األسرة بالفحوصات التشخيصية  	
الصحيحة لتحديد أية حالة إصابة أخرى بالسل داخل األسرة 

وقت التشخيص

• ضمان حصول أي فرد في األسرة تظهر عليه أعراض السل على 	
التشخيص والعالج المناسب
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نحن ملتزمون بالتالي:
مساعدة كل مصاب على تلقي الرعاية المالئمة مجانًا حتى 

يشفى تمامًا ودون تعرضه للوصمة االجتماعية ألي سبب 
كان

نحث البلدان على التالي:
• تحديث قانون الصحة العمومية )اإلخطار بحاالت 	

اإلصابة الجديدة بالسل فور اكتشافها ملزم قانونًا ( 
واالتفاق على اآلليات واألدوات الالزمة لتطبيقه

• تنفيذ حمالت توعية، ومؤتمرات وطنية، وتدخالت 	
إعالمية لحشد الدعم الالزم وتفهم االحتياجات

  ) الوصول لجميع حاالت السل ، إتاحة الرعاية   
  الجيدة لكل الحاالت (


