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رسالة من املحرر

Letter from the Editor

السل مرض موجود من قديم األزل وتسببه جرثومة املتفطرة الُسليَّة. وقد كان َحِرّيًا هبذا املرض أن يكون جزءًا من املايض باعتباره مرضًا جرثوميًا يمكن 
معاجلته خالل ستة أشهر من العالج باملضادات احليوية. ولكّن احلقيقة املؤملة هي أن هناك ما يزيد عىل تسعة ماليني إنسان ال يزالون يصابون باملرض يف طوره 
ـَِرة، والتي  ال كل عام، كام أنَّ ما يقرب من مليويَنْ إنسان اليزالون يقضون َنْحَبهم من جّرائه. ثم إن حوايل ثلث سكان العامل حيملون عدوى السل الـُمْسَتت الفعَّ
قد تظهر يف أي وقت يف صورة مرٍض رصيٍح منقول باهلواء ومعٍد. وسوف يستلزم تقليص هذا الكم من العدوى بني البرش سنوات كثرية من العمل الدؤوب، 

فضاًل عن استخدام املزيد من األدوات الفعالة وحشد موارد إضافية إىل جانب ما هو متوافر حاليًا. 

من أجل ذلك أطلقت رشاكة دحر السل سنة ألفني وواحد، اخلطة العاملية لدحر السل لألعوام 2005-2001، كام ُأعدت استـراتيجية منظمة الصحة العاملية 
لدحر السل يف عام 2005 كنهج ُمْسَنٍد بالبيِّنات من أجل ختفيف عبء هذا املرض. ثم ُاستحِدثت يف عام 2006، خطة أكثر تقدمًا وهي: اخلطة العاملية لدحر 
الشاملة  التي ترتكز عليها هذه اخلطة واملتمثلة يف: حتقيق اإلتاحة  املبادئ األساسية  التزامها جتاه  العامل  بلدان  2015-2006. واليوم، أعلنت  السل لألعوام 
التنمية،  ودعم  اإلنسان،  حقوق  ومحاية  املستضعفة،  السكانية  الفئات  إىل  والوصول  البرش،  معاناة  من  والتخفيف  السل،  ملرىض  اجلودة  املضمونة  للرعاية 

واستخدام الوسائل اجلديدة. 

وبنهاية عام 2010، انتصف الطريق نحو تنفيذ هذه اخلطة، وكان ذلك توقيتًا مناسبًا لتحديث اخلطة مع التـركيز عىل السنوات اخلمس األخرية منها. ومن 
الواضح أن تقليص معدالت وقوع اإلصابة بالسل إىل واحد لكل مليون شخص لن يكون ممكنًا قبل حلول عام 2050، وحتى بحلول ذلك العام، لن تتحقق 

هذه الغاية ما مل نشهد حتواًل جذريًا يف طريقة تشخيص مرض السل ومعاجلته والوقاية منه.

رًا؛ ومن شأن هذا االختبار أن حيدث  وقد اعتمدت املنظمة يف كانون األول/ديسمرب 2010، اختبارًا رسيعًا جديدًا ملرض السل، ُيالئم أكثَر البلدان األكثر تضرُّ
ثورة يف جمال رعاية مرىض بالسل ومكافحته من خالل إنجاز التشخيص الدقيق يف غضون نحو مئة دقيقة، مقارنًة باالختبار املتبع حاليًا والذي يستغرق 
مدة قد تصل إىل ثالثة أشهر. وتقوم املنظمة بإصدار التوصيات والدالئل اإلرشادية للبلدان من أجل إدماج هذا االختبار يف براجمها الصحية. ويشمل ذلك 

ِقنَية اجلديدة واالستفادة منها يف األشخاص الذين هم أشد احتياجًا هلا. ع يف استخدام التَّ بروتوكوالت االختبار أو اخلوارزميات الالزمة للتوسرُّ

لرُّ يف الرابع والعرشين من شهر آذار/مارس من كل عام. وهيدف االحتفاء  وال يفصلنا سوى أسابيع قليلة عن موعد االحتفاء باليوم العاملي للسل، الذي حَيُ
هبذا اليوم إىل االرتقاء بمستوى الوعي لدى اجلمهور ليعلموا أن مرض السل ال يزال يمثل هتديدًا يف كثري من بقاع العامل. ومن اجلدير بالذكر أنه توجد اآلن 
ن، من خالل توفري  نتمكَّ أن  2020.  واملأموُل  تتوافر لقاحات جديدة بحلول عام  أن  املنتظر  التجارب الرسيرية، ومن  قيَد  التجريبية  اللقاحات  تسعة من 
التمويل الكايف ألنشطة البحوث والتطوير، من أن نستأصل شأفة هذا املرض، أما بدون توافر هذا التمويل فلن يكون بمقدورنا حتقيق هذا اإلنجاز يف اجليل 

َر اهلل.  القادم وربام يف األجيال التي تليه ال قدَّ

Tuberculosis (TB) is an ancient illness caused by Mycobacterium tuberculosis. By rights – as a bacterial disease that is curable with a 
6-month course of antibiotics – it should belong to the past. However, over 9 million people still develop active TB each year, and 
nearly 2 million die of the disease. Nearly a third of the world’s population harbours latent TB infection, which can emerge at any time 
as an airborne and transmittable disease. Reducing this human reservoir of infection will require many years of untiring effort, more 
effective tools and many more resources than are available today. 

In 2001,  the Stop TB Partnership  launched the Global Plan to Stop TB 2001–2005. The Stop TB Strategy of  the World Health 
Organization (WHO) was developed in 2005 as an evidence-based approach to reducing the burden of the disease. In 2006, a more 
advanced plan was introduced: the Global Plan to Stop TB 2006–2015. Today, the countries of the world have voiced their commit-
ment to the key principles of the Plan: achieving universal access to high-quality TB care, reducing human suffering, reaching out to 
vulnerable populations, protecting human rights and supporting the development and use of new tools.

The end of 2010 marked the mid-point of the Plan, and was an obvious time to update the plan with a focus on the final 5 years. It 
is clear that the reduction in TB incidence to one per million population will be not be possible before 2050, and even then, only if 
radical transformation is achieved in the way TB is diagnosed, treated and prevented. 

In December 2010, WHO endorsed a novel rapid test for TB, especially relevant in those countries most affected. The test could rev-
olutionize TB care and control by providing accurate diagnosis in about 100 minutes, compared to current test that can take up to 3 
months. WHO is releasing recommendations and guidance for countries to incorporate this test in their programmes. This includes 
testing protocols (or algorithms) to optimize the use and benefits of the new technology in those persons where it is needed most.

World TB Day, falling on March 24th each year, is only few weeks away. The day is intended to raise public awareness that TB today 
remains a menace in much of the world. Currently 9 TB vaccine candidates are in clinical trials, and by 2020 it is expected that new 
vaccines will be available. With funding for research and development, we can eliminate TB; without adequate funding, we will fail 
the next generation and perhaps all the coming ones.


