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 إیزونیازید بعقار الكامن) TB( السُّلّ  مرض عالج
 )INH-RPT( وریفابینتین

) TB( السُّلّ  جراثیم أن ھذا یعني. LTBI باالختصار یُعرف ما أو الكامن) TB( السُّلّ  بمرض مصاب أنك لك أُجریت التي االختبارات تُظھر
 .بإعیاء تصیبك وقد جسمك داخل تعیش
 تاستیقظ إذا أما. نائمة جراثیم عن عبارة فھي. آخرین أشخاص إلى االنتقال یمكنھا وال بمكروه تصیبك ال) TB( السُّلّ  جراثیم أن بالذكر جدیر

 آخرین أشخاص إلى) TB( السُّلّ  عدوى تنتقل أن یمكن. النشط) TB( السُّلّ  مرض حینئذٍ  علیھا ویُطلق. بإعیاء تصیبك فقد)، TB( السُّلّ  جراثیم
.النشط) TB( السُّلّ  بمرض مصابًا كنت إذا

) TB( السُّلّ  مرض من الوقایة یمكن كیف
 ؟النشط

) TB( السُّلّ  بمرض اإلصابة من للوقایة أدویة تناول یمكنك
 عقاران ھما) INH-RPT( وریفابینتین إیزونیازید إن.  النشط

 على یقضیان فھما. الكامن السُّلّ  مرض لعالج معًا یُستخدمان
 یستغرق قد. بإعیاء تصیبك أن قبل النائمة) TB( السُّلّ  جراثیم
) TB( السُّلّ  جراثیم على العقار یقضي حتى شھور عدة األمر
 .قویة جراثیم ألنھا

 على األسبوع في واحدة مرة الممرض أو الطبیب مع ستتقابل
 وریفابینتین إیزونیازید عقار على للحصول أسبوًعا 12 مدار

)INH-RPT (اأم. خالیة معدة على العقار بتناول یُنصح. وتناولھ 
 كمیة مع العقار تناول من بأس فال، معدتك في بألم شعرت إذا

 .الطعام من قلیلة

 رأشع ال كنت إذا العقار بتناول یُنصح لماذا
 ؟باإلعیاء

 تستیقظ أن قبل النائمة) TB( السُّلّ  جراثیم على القضاء یسھل
 .بإعیاء وتصیبك

 ؟العقار أتناول لم لو سیحدث ماذا
 نسیت أو) INH-RPT( وریفابینتین إیزونیازید عقار تتناول لم إذا

 طبیبال بذلك یخبرك أن قبل تناولھ عن توقفت أو أیام لعدة تناولھ
 المھم من. النشط) TB( السُّلّ  بمرض تُصاب فقد، الممرض أو

 بصحة وعائلتك أنت تنعم لكي) TB( السُّلّ  جراثیم على القضاء
 .جیدة

 ؟BCG لقاح تناول لي سبق لو ماذا
 مرض من مستفحلة بأشكال اإلصابة من األطفال BCG لقاح یقي

 ةالوقای یمكنھ وال. فقط سنوات لبضع یكون ذلك أن إال)؛ TB( السُّلّ 
 إذا. النشط) TB( السُّلّ  مرض أو الكامن السُّلّ  بمرض اإلصابة من

 لوقایتك العقار تناول بإمكانك یزال فال، BCG لقاح تناول لك سبق
 .الكامن السُّلّ  بمرض اإلصابة من وعائلتك أنت

 إیزونیازید عقار ثمن دفع أستطع لم لو ماذا
 )؟INH-RPT( وریفابینتین

 عالج عقار على الحصول كیفیة عن الممرض أو الطبیب اسأل
 بوالیة الصحة لوزارة التابع السُّلّ  مرض برنامج من مجانًا السُّلّ 

 .مینیسوتا
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 ؟إقامتي محل غیّرت لو ماذا
. أخرى مدینة أو والیة إلى االنتقال قبل الممرض أو الطبیب أخبر
 عالج عقار على للحصول مساعدتك في االستمرار یمكنھما حیث

 .إقامتك محل تغییر بعد السُّلّ  مرض

 عالج عقار عن معرفتھ ینبغي الذي ما
 ؟الكامن السُّلّ  مرض
 فترة طوال الكحولیات أو الخمور أو البیرة شرب تجنب •

 شرب یتسبب فقد. الكامن السُّلّ  مرض من العالج
 يف الكامن السُّلّ  مرض عالج عقار تناول أثناء الكحولیات
 .بالكبد اإلضرار

 .تتناولھا التي األخرى األدویة عن طبیبك أخبر •
 إیزونیازید عقار تناول أثناء حمل حدوث تجنبي •

 الممرض أو بالطبیب اتصلي). INH-RPT( وریفابینتین
 .حمل وجود حالة في الفور على

 (INH-RPT) وریفابینتین إیزونیازید األشخاص معظم یتناول
 من األشخاص بعض یعاني فقد، ذلك ومع. مشاكل دون من

 :مثل، مشاكل

 أیام ثالثة من ألكثر حمى •

 بالتعب الشعور أو الشھیة ضعف •

  قيء أو المعدة في ألم •
 البطن في ألم •
 )القھوة أو الشاي لون( داكن بول •
 العینین أو البشرة لون اصفرار •
 حكة أو جلدي طفح •

 القدمین أو الیدین في تنمیل أو تخدیر •

 :یلي بما فقم، المشاكل ھذه من أي من تعاني كنت إذا

 .العقار تناول عن توقف .1
 حتى تنتظر ال .الفور على الممرض أو بالطبیب اتصل .2

 .القادم الزیارة موعد
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 . الممرض أو الطبیب توصیات حسب العقار تناول

  .أیام لعدة تناولھ نسیان حالة في فعاالً  العقار یكون ال قد
 
 

 
 

 . الطبیة زیاراتك مواعید بجمیع احتفظ

 كخطت عمل سیر من التأكد في الممرض أو الطبیب سیساعدك
 .العالجیة

 
 :السُّلّ  مرض من للعالج التالیة الطبیة زیارتي موعد

 :التاریخ

 :الوقت

 :الممرض أو الطبیب

 :الموقع


	لماذا يُنصح بتناول العقار إذا كنت لا أشعر بالإعياء؟
	ماذا سيحدث لو لم أتناول العقار؟
	ماذا لو سبق لي تناول لقاح BCG؟
	ماذا لو لم أستطع دفع ثمن عقار إيزونيازيد وريفابينتين (INH-RPT)؟
	ماذا لو غيّرت محل إقامتي؟
	ما الذي ينبغي معرفته عن عقار علاج مرض السُّلّ الكامن؟

