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TUBERCULOSIS MEDICATIONS 

Information for patients  
أدوية السّل

معلومات للمرضى
 
 

 TBمرض إّن .  الذي تعاني منه(TB)أنت على وشك ال  وصفه لك الطبيب لعالج مرض السّلدواء تناول  فيبدء
. تمامًا بأخذ األدویة المناسبة معالجته، ویمكن الشفاء منه لم تتمتك إذا  بصحمضّرخطير و

  
اإلشراف على العالج

 
من الضروري أن تأخذ الدواء آما وصفه لك الطبيب، إذ أن أخذه بصورة غير منتظمة قد یسبب مناعة للدواء ویجعل 

.  أآثر صعوبةمرضكمعالجة 
 

أو (ة هذا یعني أنه یجب أخذ األدویة أمام ممرض.  ج تحت إشراف آّليلتجّنب هذه المشاآل یجب أخذ آامل العال
 بشأن اإلجابة على أیة أسئلة لدیك TBبإمكان الممرضات في عيادة الـ.  رعایة صحية آخرأخصائي أو )ممرض

  . االمر، ترتيب موعد لك لزیارة الطبيب ومراقبة أیة تأثيرات جانبية للعالج وإذا احتاج،TBعالجك للـ
  

حتى ولو شعرت ( التوقف عنه TBو أن تتابع أخذ الدواء إلى حين أن یطلب منك طبيب عيادة الـ الضروريمن
  .TB، وذلك لتفادي التعّرض النتكاسة وتجّدد الـ)بتحّسن

 
لماذا يتعّين علّي أخذ هذه األدوية 

  
 TB من مرض شفاءلل •
 ؛ وأیضًاTBلتجّنب حدوث ساللة َعصّية من الـ •
 بصورة أآبر TBانتشار الـ لتجّنب •
 

  ؟TBالـما هي األدوية التي ُتستخدم لعالج 
 

، Isoniazid ،Rifampicin :تحمل االسماء التاليةمضادات حيویة  هي عادًة TBالـاألدویة التي ُتستخدم لعالج 
Pyrazinamide و Ethambutol . مرات في األسبوع3ویمكن أن یوصف لك أخذها یوميًا أو .  

 
وفي بعض الحاالت النادرة قد یتعّين متابعة . على األقلما یصفها لك طببيك لمدة ستة شهور  آویجب أخذ هذه األدویة

.العالج لما یصل إلى سنتين
 
، أو یمنع الممرضة من TBالـالحرص على إخبار الممرضات بأي سبب یمنعك من الحضور إلى عيادة یرجى و

 .لكي نجري ترتيبات بدیلة لك) یام المحددة ألخذ دوائكإذا آان لدیك موعد آخر في األ: مثًال(الحضور إلى منزلك 
 
 
 

 
           3  من1 صفحة



 
           3  من2 صفحة

 

  لماذا ُتستخدم أدوية عديدة ومختلفة معًا؟
 

ك  تموت ببطء لذا فإنTBالـوبكتيریا . TBالـ مضادات حيویة تؤثر بطرق مختلفة للقضاء على بكتيریا TBالـأدویة 
 . على هذه البكتيریاللقضاءعلى األقل لمدة ستة أشهر  مجموعة من األدویة تحتاج إلى

 
في أستراليا، توجد و. ة سریعصورة مناعة لهذه األدویة بTBالـ األدویة بشكل منفصل، قد تكوِّن بكتيریا إذا اسُتخدمت

استخدام  إذا حدث ذلك یمكن. TBالـ لألدویة المستخَدمة لعالج مقاِوم TB الذین یعانون من  األشخاصنسبة صغيرة من
 .  مكن االضطرار إلى إطالة مدة أخذ العالجمضادات حيویة إضافية وی

 
 TBالـاإلجراءات الوقائية أثناء أخذ عالج 

 
 یمكن TBتعارض الكحول وباراسيتامول مع أدویة السّل؛ فتناول الكحول أو أخذ باراسيتامول خالل أخذك ألدویة الـی

  .ب تناول الكحول خالل العالجلذا ُینصح بتجن. أن یسبب ردود فعل أو تأثيرات جانبية یمكن أن تضّر بصحتك
 

لذا ُتنصح النساء بتجنب . یمكن حصول عدم انتظام في الدورة الشهریة خالل فترة أخذ العالجیرجى المالحظة أنه 
، مما یجعل وسيلة منع Rifampicinهذا وینخفض مفعول أقراص منع الحمل عند أخذ . TBالـالحمل خالل معالجة 

، علمًا أنه  باستخدام وسيلة منع حمل بدیلةTBلـنصح النساء اللواتي یتعالجن لمرض الذا ُت. الحمل هذه غير موثوقة
  . ینبغي بحث استعمال وسائل الحمل البدیلة مع الطبيب أوًال

 
. ، فقد یحتاج األمر إلى تغيير األدویة التي تأخذینها فورًاTBالـ عيادة أخبري طبيبك في أو إذا آنت ترضعين إذا حملت

 
. سوف ینظم لك طبيبك هذه الفحوصو. آما قد یتطلب األمر إجراء فحوص دم منتظمة لتفّقد وجود تأثيرات جانبية

 
  خذهاالطبيب بأية عالجات تأإخبار 

  
تقييم آي نتمكن من دوية أخرى أو تستخدم عالجات عشبية تأخذ أإذا آنت  TBالـمن الضروري أن تخبر طبيب 

  .TBالـتسببها هذه األدوية األخرى على عالجك ضد التأثيرات المحتملة التي قد 
 

خالل ساعتين قبل أو بعد أخذ ) Gaviscon :مثل(حموضة تحتوي على مادة األلومنيوم یجب عدم تناول مضادات 
آما یمكن لبعض األدویة التي ُتستخدم .  أیضًاTBالـيمكن لتناول عالج الميثادون أن يتعارض مع أدوية و. TBالـأدویة 
 أن cardiac conditions  أوepilepsy أو HIV أو Parkinson’s diseaseأو  diabetes الـ لعالج

 .  بذلكTBالـ  طبيبفإذا آنت تأخذ عالجًا ألّي من هذه األمراض من الضروري أن تخبر .TBالـ تتعارض مع أدویة
 

طريقة أخذ الدواء
 

. ماءجرعة  بساعة أو بعده بساعتين، وُیفضل ذلك مع تعمل األدویة بصورة أفضل أذا ُأخذت معًا قبل تناول الطعام
. واألفضل أخذ األدویة في ذات الوقت من آل یوم

 
) توست(قطعة خبز : مثًال(دویة مع طعام خفيف بالنسبة للمرضى الذین یعانون من الغثيان، فإنه یمكن أخذ األ

.   الطبيب بذلكإذا آنت تعاني من الغثيان من الضروري أن تخبر الممرضة أو). محّمصة
 

 .TBالـوإذا آنت تعاني من مشاآل في أخذ أدویتك، یرجى بحث هذه المشاآل مع الممرضة أو طبيب 



 
           3  من3 صفحة

 

 
 

 TBالتأثيرات الجانبية ألدوية الـ
 

 یمكن أن تسبب أحيانًا تأثيرات جانبية لدى TBالـآما هو األمر بالنسبة لجميع األدویة فإن األدویة المستخدمة لعالج 
 .باألمر فورًاTB الـفي عيادة  ذلك، یرجى إخبار الطبيب أو موظفي قسم التمریض حصلإذا . خاصبعض األش

 
 تعاني من أعراض غير عادیة، أو تشعر بتوّعك ألي سبب آان، یرجى بحث األمر مع ممرضة أو طبيبإذا آنت 

ًا معك حبلمستشفى المحلي مصطارئ في اذهب إلى قسم الطواوإذا احتجت إلى عنایة طبية بعد دوام العمل، . TBالـ
  .  التي تتناولهاTBقائمة بأدوية الـ

 
  :األعراض التالية أو غيرهالتأثيرات الجانبية اقد تشمل 

  
 طفح جلدي وحكاك •
 ، فقدان الشهية)الشعور بحاجة إلى التقّيؤ(غثيان  •
 اصفرار الجلد والعينين •
 الشعور بتعب شدید •
 ي تمييز األلوانغشاوة أو ضبابية في النظر، أو اضطراب ف •
 دورات شهریة غير منتظمة •
 إسهال •
 ِنقِرس/وجع مفاصل غير معتاد •
 ، وجع في الرأس وألم في العضالت)حّمى(ارتفاع في الحرارة  •
 بروز عالمات الكدمات والرّض ارتفاع  •

 
 والبصاق  تلوُّن الدمع والعدسات الالصقة الرقيقةTBومن الشائع أن یالحظ األشخاص الذین یتعالجون بأدویة الـ

  . ، لكن هذا األمر ال یستدعي القلق باللون البرتقاليوالبول لدیهم
 

 
  . أو مع ممرضة العيادةTBیرجى عدم التردد ببحث أّي مسألة تتعلق بعالجك مع طبيب الـ
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