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توصیات منظمة الصحة العالمیة الجدیدة
للوقایة من السل بھدف إنقاذ مالیین األرواح
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ستساعد اإلرشادات الجدیدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة (المنظمة) البلدان على تسریع وتیرة الجھود الرامیة إلى وقف اإلصابة بمرض
السل لدى األشخاص المصابین بالعدوى بالسل من خالل إعطاء عالج وقائي.

ً وتشیر التقدیرات إلى إصابة ربع سكان العالم بالعدوى بجراثیم السل. ولیس ھؤالء األشخاص مرضى أو ناقلین للعدوى إال أنھم أكثر تعرضا
لخطر اإلصابة بمرض السل، وخصوصاً من یعاني منھم من ضعف المناعة. وإن إعطاءھم عالجاً وقائیاً مضاداً للسل لن یحمیھم من اإلصابة

بالمرض فحسب بل سیقلل أیضاً خطر انتقال العدوى في المجتمع.

وإذ نحتفل بالیوم العالمي للسل 2020، یظل السل أول مرض معد ممیت في العالم. ففي عام 2018، أُصیب 10 مالیین شخص بمرض السل في
العالم ولقي 1.5 ملیون شخص مصرعھ بسبب ھذا المرض.

وقال الدكتور تیدروس أدحانوم غيبریسوس، المدیر العام للمنظمة، ما یلي:"یسلط المرض الذي یسببھ فیروس كورونا المستجد (كوفید19)
األضواء على مدى ضعف األشخاص المعانین من أمراض رئویة وضعف الجھاز المناعي. وقد التزم العالم بالقضاء على السل بحلول عام

2030 ومن األساسي تحسین الوقایة للوفاء بذلك. ومن الضروري أن یتمكن مالیین األشخاص من الحصول على العالج الوقائي المضاد للسل
لوقف ظھور المرض وتفادي المعاناة وإنقاذ األرواح".

وأبرز الدكتور تیدروس أھمیة مواصلة الجھود المبذولة للتصدي للمشاكل الصحیة الطویلة األمد بما فیھا السل إبان الفاشیات العالمیة مثل فاشیة
مرض كوفید19. وفي الوقت نفسھ، یمكن االستفادة من البرامج المنفذة أصالً لمكافحة السل وسائر األمراض المعدیة الرئیسیة من أجل تعزیز

فعالیة االستجابة لمرض كوفید19 وسرعتھا.

وعلى الرغم من بعض التقدم المحرز من أجل تحقیق الغایات المحددة خالل االجتماع الرفیع المستوى لألمم المتحدة بشأن مكافحة السل في عام
2018، أُھمل العالج الوقائي المضاد للسل إلى حد بعید. وقد التزم قادة العالم بضمان إتاحة العالج الوقائي المضاد للسل لما ال یقل عن 24 ملیون

شخص مخالط للمصابین بالسل النشط و6 مالیین مصاب بفیروس العوز المناعي البشري بحلول عام 2022. ولم یحقَّق حتى اآلن إال جزء من
تلك الغایة المنشودة إذ أتاحت البلدان العالج الوقائي المضاد للسل في عام 2018 ألقل من 430 000 مخالط و1.8 ملیون شخص.
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ویبقى السل سبب الوفاة الرئیسي لدى المصابین بفیروس العوز المناعي البشري. ویتفاعل العالج الوقائي المضاد للسل مع العالج باألدویة
المضادة للفیروسات القھقریة من أجل الوقایة من السل وإنقاذ األرواح. وال بد من تنشیط جھود الحكومات والخدمات الصحیة والجھات الشریكة

والجھات المانحة والمجتمع المدني لزیادة إتاحة العالج الوقائي المضاد للسل بغیة بلوغ المستویات المستھدفة.

وتوصي المبادئ التوجیھیة الموحدة الجدیدة باعتماد مجموعة من النُھج االبتكاریة لتعزیز إتاحة العالج الوقائي المضاد للسل:

توصي المنظمة بتعزیز إتاحة العالج الوقائي المضاد للسل للسكان األكثر تعرضاً لخطر اإلصابة بالمرض بمن فیھم مخالطو
المرضى المصابین بالسل ضمن األسر والمصابون بفیروس العوز المناعي البشري وغیرھم من األشخاص المعرضین للخطر ممن

یعانون من انخفاض مستوى المناعة أو یقیمون في سیاقات مكتظة.
توصي المنظمة بإدماج خدمات العالج الوقائي المضاد للسل في الجھود المتواصلة لتقصي حاالت اإلصابة بالسل النشط. ویوصى

بفحص جمیع مخالطي المرضى المصابین بالسل ضمن األسر والمصابین بفیروس العوز المناعي البشري لتحري السل النشط.
وینبغي أن یخضع ھؤالء األشخاص للعالج الوقائي المضاد للسل في حال استبعاد إصابتھم بالسل النشط.

توصي المنظمة باستخدام اختبار التوبركولین الجلدي أو مقایسة تحریر اإلنترفیرون غامالتحري العدوى بالسل. وكال االختبارین
مفیدان للكشف عن األشخاص الذین من المرجح استفادتھم من العالج الوقائي المضاد للسل إال أنھ ال ینبغي أن یعرقل ھذان

االختباران تعزیز إتاحة العالج. وال یلزم تحري العدوى بالسل قبل بدء العالج الوقائي المضاد للسل لدى المصابین بفیروس العوز
المناعي البشري واألطفال دون سن الخامسة الذین یخالطون المصابین بالسل النشط.

توصي المنظمة باعتماد خیارات جدیدة أقصر مدة للعالج الوقائي إضافة إلى دواء اإلیزونیازیدالیومي المستخدم على نطاق واسع
خالل 6 أشھر. وخیارات العالج األقصر مدة الموصى باستخدامھا في الوقت الحالي تتراوح بین نظام للعالج الیومي خالل شھر

واحد بدواء الریفابنتین المضاف إلى اإلیزونیازید ونظام للعالج األسبوعي خالل 3 أشھر بدواء الریفابنتین المضاف إلى
اإلیزونیازید أو نظام للعالج الیومي خالل 3 أشھر بدواء الریفامبیسین المضاف إلى اإلیزونیازید أو نظام للعالج الیومي خالل 4

أشھر بدواء الریفامبیسین وحده.

وقالت الدكتورة تیریزا كازایفیا، مدیرة البرنامج العالمي لمكافحة السل في المنظمة، ما یلي: "إذ یجتمع الناس في جمیع أصقاع العالم لالحتفال
بالیوم العالمي للسل، تدعو المنظمة الحكومات والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعایة الصحیة والجھات المانحة

والجھات الشریكة ودوائر الصناعة إلى توحید الصفوف وتكثیف االستجابة للسل، وال سیما العالج الوقائي المضاد للسل، ضماناً لعدم ترك أحد
وراء الركب. وتبین اإلرشادات الجدیدة الصادرة عن المنظمة سبل المضي قدماً لحصول مالیین األشخاص بسرعة على أدوات جدیدة وخیارات

أقصر مدة وأكثر مأمونیة للعالج الوقائي. وقد حان اآلن الوقت للعمل".

والعالج الوقائي المضاد للسل ھو تدخل میسور التكلفة یمكن أن یقي األسر من الوقوع في براثن الفقر ویحفظ صحة مجتمعات كاملة ویصون
اقتصادھا. وتتوقع المنظمة أن یصبح إنقاذ أرواح المالیین وسیلة عالیة المردودیة إذ تتوافر أدویة جدیدة وأكثر مأمونیة في األسواق وتنخفض

األسعار.

مالحظة موجھة إلى المحررین:

أعمال المنظمة والجھات الشریكة

تعمل المنظمة عن كثب مع الدول األعضاء بما في ذلك حكومة الوالیات المتحدة والجھات الشریكة التقنیة والممّولة مثل المرفق الدولي لشراء
األدویة لتعزیز إتاحة نظم عالجیة وقائیة مضادة للسل أقصر مدة. وتشق الطریق مشاریع یدعمھا المرفق الدولي لشراء األدویة مثل مشروع

IMPAACT4TB ومشروع Cap-TB اللذین تنفذھما المنظمة بالتعاون مع جھات شریكة في البرازیل وكمبودیا والكامیرون وكوت دیفوار
وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإثیوبیا وغانا والھند وإندونیسیا وكینیا ولیسوتو ومالوي وموزامبیق وجنوب أفریقیا وأوغندا وجمھوریة تنزانیا



المتحدة وزمبابوي. وأصبحت الخیارات العالجیة الجدیدة اآلن أیسر من حیث التكلفة أیضاً بفضل االنخفاض الشدید في سعر الریفابنتین، وھو
دواء رئیسي یسَّره مؤخراً المرفق الدولي لشراء األدویة والصندوق العالمي لمكافحة اإلیدز والسل والمالریا وشركة سانوفي العالمیة

للمستحضرات الصیدالنیة البیولوجیة، إلى جانب الترتیبات القادمة الجاري وضعھا مع صانعي األدویة الجنیسة.

معلومات إضافیة عن المبادئ التوجیھیة

إن المبادئ التوجیھیة الموحدة الجدیدة الصادرة عن المنظمة مصحوبة بدلیل عملي یساعد على توجیھ البلدان تدریجیاً إذ توسع نطاق إتاحة العالج
الوقائي المضاد للسل. وتشمل ھذه المبادئ التوجیھیة اإلرشادات بشأن طرق تحدید األولویات واالستثمار من إیجاد الطلب على الوقایة من السل

إلى اإلشراف على البرنامج ورصده.

ویصحب المبادئ التوجیھیة والدلیل العملي أیضاً تطبیق ابتكاري للھواتف المحمولة یدعى "الوقایة من السل" لمساعدة العاملین في مجال الرعایة
الصحیة على إدارة العالج الوقائي المضاد للسل في مجتمعاتھم. وتسمح لوحة المتابعة الخاصة بالتطبیق على اإلنترنت لمدیري البرامج باالطالع

على البیانات ورصدھا في الوقت الفعلي. ویمكن للبلدان أن تكیّف التطبیق مع سیاقاتھا المحددة ویجري حالیاً اعتماد ھذا التطبیق في الھند والفلبین.

الیوم العالمي للسل

تُنشر المبادئ التوجیھیة واألدوات الجدیدة قبل الیوم العالمي للسل. ویُحتفل بالیوم العالمي للسل في 24 آذار/ مارس من كل سنة إلذكاء وعي
الجمھور وتعزیز فھمھ بشأن المرض المعدي األشد فتكاً في العالم أي السل وتأثیره الصحي واالجتماعي واالقتصادي المدمر في الناس في جمیع
أرجاء العالم. ویشدد موضوع ھذا العام للیوم العالمي للسل الذي یحمل شعار "حان الوقت" على الحاجة الملحة إلى تسریع وتیرة االستجابة للسل

من أجل إنقاذ األرواح ووضع حد للمعاناة.


