Arabic

ماذا يجب أن تعرفوا

عن دوائك اللتهاب السل الكامن ()TB

أيزونيازيد ( )ISONIAZIDو ريفابينتين ()RIFAPENTINE
لقد أُعطيتم دواء لمعالجة التهاب السل الكامن ( .)latent TB infectionلستم مصابين بمرض السل
آ
الصابة بمرض السل.
وال يمكنكم أن تفشوا مرض السل للخرين .إن هذا الدواء يقيكم من إ
تذكروا بالبقاء على زياراتكم أ
السبوعية:
إ
سوف تجتمعون بعامل الرعاية الصحية الستالم أدويتكم .تُسمى هذه الخطة العالج المرصود
مباشرة ( )directly observed therapyأو ما يُسمى بـ (.)DOT
تتمكن الـ  DOTمن مساعدتكم في العديد من الطرق.
•يساعدكم العامل في الرعاية الصحية في التذكير بأخذ أدويتكم.
•ستنتهون من عالجكم في أقرب وقت ممكن.
أ
•سيتأكد العامل الرعاية الصحية من عدم وجود أي مشاكل مع الدوية.
أ
الجابة على أسئلتكم .بإمكانكم أيضاً أن تتحدثوا
•أثناء اجتماعكم السبوعي سيتمكن هذا الشخص من إ
عن أي مخاوف لديكم.
عندما تأخذون هذا الدواء:
3 3اعلموا الطبيب/ة أو الممرض/ة إذا كانت لديكم أي أسئلة أو مخاوف عن هذا الدواء.
3 3إذهبوا إلى االجتماعات أ
السبوعية.
3 3تحدثوا عن أي استخدام للكحول مع طبيبكم أو ممرضتكم .من أ
الفضل عدم شرب الكحول عندما
تأخذون هذا الدواء.
أ
أ
3 3اخبروا الطبيب أو الممرضة الخاصة بكم عن كل الدوية الخرى التي تأخذونها.
3 3تأكدوا من إعالم أطباءكم آ
الخرين بأنه تتم معالجتكم اللتهاب السل الكامن.
3 3يعتقد بعض الناس بأنه من المستحسن أخذ الدواء مع الطعام.
جدول مواعيد دواء السل الكامن:
(مقدمين الخدمة :يحددوا اليوم المناسب وعدد الحبوب)
أ
الدوية

الجدول

أ
اليام

الثنين ( )Mالثالثاء ( )Tأ
الربعاء ()W
أيزونيازيد ( )ISONIAZIDمرة في إ
و ريفابينتين
الخميس ( )Thالجمعة ()F
أ
السبوع
السبت ( )Sأ
()RIFAPENTINE
الحد ()Sun

عدد الحبوب طول الفترة
الزمنية
في اليوم

قد يجعلكم طبيبكم أخذ الفيتامين  B6مع الدواء الخاص بكم.
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النتبهوا لهذه المشاكل المتوقعة:
توقفوا عن أخذ هذا الدواءو اتصلوا حاال ً
بطبيب السل أو الممرضة الخاص بكم إذا
حصلت لديكم أي من المشاكل المدرجة
أدناه:
•انخفاض في الشهية ،أو انعدام
الشهية للطعام
•اضطراب في المعدة أو تقلصات
في المعدة
•حرارة
•آالم في الرأس أو الجسم
•الغثيان أو القيء
•بول بلون شراب الكوال أو برازات
فاتحة اللون
•سهولةحدوث الكدمات أو النزيف
•الطفح الجلدي أو الحكة
•االصفرار في الجلد أو العيون
•الضعف أو التعب الشديد
نَ َنمل أو تخدير في اليدين أو القدمين
الدوخان
مالحظة :من الطبيعي أن يصبح بولكم أو
لعابكم أو دموعكم برتقالي اللون .قد تصبح
العدسات الالصقة اللينة ملطخة.
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