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درمان سل پنھان
نتايج آزمايش شما نشان می دھد که به سل پنھان يا ""LTBI
مبتال ھستيد .ميکروب ھای سل موجود در بدن افراد مبتال به
 LTBIدر حالت "غير فعال" ولی زنده به سر می برند .ميکروب
ھای سل تا زمانی که بدن توانايی مقابله با آنھا را داشته باشد
"غير فعال" باقی می مانند .ھنگامی که به  LTBIمبتال ھستيد،
نمی توانيد بيماری سل را به افراد ديگر منتقل کنيد.
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اگر بدن شما مقاومت در برابر ميکروب سل را متوقف سازد،
اين ميکروب ھا "فعال" شده و شروع به رشد می کنند .اين اتفاق
می تواند در ھر زمان برای افراد مبتال به  LTBIروی دھد.
وقتی ميکروب ھا رشد کنند و تکثير يابند ،به اين حالت "سل
فعال" گفته می شود .افراد مبتال به سل فعال می توانند بسيار
بدحال شوند و بيماری سل را به ديگران منتقل کنند.

چگونه می توانم از ابتال به بيماری سل فعال پيشگيری کنم؟
ايزونيازيد ) (INHيکی از رايج
ترين داروھا برای مداوای LTBI
است INH .ميکروب ھای "غير
فعال" سل را پيش از اينکه فرصت
يابند شما را بيمار کنند از بين می
برد .به دليل قوی بودن ميکروب
سل ،اين دارو برای از بين بردن
آنھا به ماه ھا زمان نياز دارد.
برای اينکه  INHاثر خوبی داشته
باشد بايد ھر روز اين دارو را مصرف کنيد تا زمانی که پزشک
دستور توقف آن را بدھد.
در طول مدتی که داروی  INHرا مصرف می کنيد بايد ماھی
يک بار به مالقات ارائه دھنده خدمات درمانی خود برويد تا
اطمينان حاصل شود که روند درمان شما به خوبی پيش می رود.

درباره داروی بيماری  LTBIچه اطالعاتی بايد داشته
باشم؟
اکثر افراد داروی  INHرا به صورت روزانه و بدون ھيچ
مشکلی مصرف می کنند ،اما مواردی وجود دارد که بايد
مراقب آن باشيد:











تب بيشتر از سه روز
کم اشتھايی ،کاھش وزن ،يا خستگی بی علت
حالت تھوع يا استفراغ:
درد در ناحيه شکم
ادرار تيره رنگ )به رنگ چای يا قھوه(
پوست يا چشمان زرد
بثورات )کھير يا حساسيت( پوستی يا خارش
بی حسی يا مور مور شدن دستان يا پاھا
سرفه بيشتر از سه ھفته
عرق کردن به ھنگام شب

اگر ھر يک از اين مشکالت برای شما رخ داد ،مصرف INH
را متوقف نموده و فوراً با کلينيک خود تماس بگيريد -تا
نوبت مالقات بعدی خود صبر نکنيد.
ساير نکات مھم:
 مصرف مشروبات الکلی طی دوره درمان با INH
می تواند به کبد شما صدمه بزند .تا پايان دوره درمان با
 ،INHاز مصرف آبجو ،شراب و مشروبات الکلی
خودداری کنيد.


اگر داروی ديگری مصرف می کنيد يا باردار ھستيد،
موضوع را به پزشک خود اطالع دھيد.

اگر احساس بيماری نمی کنم به چه دليل بايد دارو مصرف کنم؟
 INHميکروب ھای "غير فعال" سل را پيش از اينکه فرصت
يابند "فعال" شوند و شما را بيمار کنند از بين می برد.
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اگر دارو را مصرف نکنم چه اتفاقی می افتد؟
اگر داروی  INHرا مصرف نکنيد يا پيش از موعد مقرر
مصرف قرص ھای خود را قطع کنيد ،ممکن است به سل فعال
مبتال شويد .اين اتفاق می تواند در ھر زمان برای افراد مبتال به
 LTBIروی دھد.

اگر واکسن ب.ث.ژ زده باشم بايد چه کنم؟
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در کشورھايی که سل شايع است ،بسياری از افراد واکسنی به نام
ب.ث.ژ دريافت می کنند .واکسن ب.ث.ژ می تواند از کودکان در
برابر ابتال به سل محافظت کند ،اما تاثير آن فقط برای چند سال
است.
افرادی که واکسن ب.ث.ژ دريافت کرده اند ممکن است به سل
فعال مبتال شوند! اگر واکسن ب.ث.ژ دريافت کرده ايد ،ھنوز ھم
می توانيد با مصرف داروی بيماری  LTBIاز خود محافظت
کنيد.

اگر قصد نقل مکان داشته باشم ،چه اتفاقی می افتد؟
اگر قصد نقل مکان به ايالت يا شھر ديگری داريد ،پيش از نقل
مکان موضوع را به ارائه دھنده خدمات درمانی خود اطالع
دھيد .آنھا می توانند تضمين کنند که شما پس از نقل مکان داروی
سل خود را دريافت خواھيد کرد.

از خود ،خانواده ،و دوستان تان در برابر بيماری سل
محافظت کنيد-
داروھای سل خود را بطور کامل مصرف کنيد!

چگونه زمان مصرف داروی سل خود را به خاطر بسپارم؟
مصرف ھر روزه داروی  INHبسيار حائز اھميت است .اگر
مصرف داروی خود را چند روز فراموش کنيد ،امکان دارد
دارو تاثير خود را از دست بدھد .تا زمانی که پزشک دستور
توقف آن را بدھد ،بايد ھر روز اين دارو را مصرف کنيد.
چند ايده برای به خاطر سپردن زمان مصرف دارو:
 قرصھای خود را جايی بگذاريد که ھر روز آنھا را ببينيد.
 از يکی از اعضای خانواده يا دوستان بخواھيد که مصرف
دارو را به شما يادآوری کند.
 ھر روز بعد از مصرف قرص خود روی تقويم عالمت
بگذاريد.
 از يک جعبه قرص مخصوص يادآوری زمان مصرف
داروھا استفاده کنيد.
 قرص خود را ھر روز در يک زمان مشخص و ثابت
مصرف کنيد .مثال ،پس از مسواک زدن ،خوردن
صبحانه ،يا پيش از خواب.
اگر روزی را فراموش کرديد ،آنھا را يادداشت کنيد تا در وقت
بعدی معاينه آن را به اطالع پزشک يا پرستار خود برسانيد.
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