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 داروهای بیماری سل
  بیماراناطالعات برای 

TUBERCULOSIS MEDICATIONS 
Information for patients  

 
 

بيماری خطرناکی است که اگر  TB.  تجویز کرده است(TB)شما در آستانه آغاز درمانی هستيد که دکترتان برای معالجه بيماری سل 
  .رود  با داروی صحيح کامًال از بين میTB. درمان نشود به سالمت شما آسيب خواهد زد

 
 

 نظارت
 

مصرف دارو به صورت نامرتب ممکن است باعث مقاومت بيماری . مهم است که شما دارو را آنطور که تجویز شده است مصرف کنيد
  .سخت تر کنددر مقابل دارو شود و درمان شما را 

 
این به این معنی است که دارو باید در حضور یک .  باید کامًال تحت نظر باشدTBبرای جلوگيری از این مشکالت همه درمانهای 

 TBی که در مورد درمان هرسؤالتوانند به   میTB پرستارهای کلينيک . یک کارمند دیگر مراقبت بهداشتی مصرف شودپرستار یا
ترتيببی بدهند که  را تحت نظر بگيرند و در صورت لزوم احتمالی درمانتوانند عوارض جانبی  آنها می. خ دهندخود داشته باشيد پاس

  . را ببينيد دکتر
 

تا وقتی ) کنيد که حالتان بهتر است حتی اگر احساس می( دارد که به مصرف دارو ادامه دهيد ضرورت  TBبرای جلوگيری از بازگشت 
  .گوید دیگر ادامه ندهيدکه دکتر کلينيک به شما ب

 
 

 چرابايد من اين داروها را مصرف کنم؟
 
 ؛TBبرای از بين بردن بيماری  •
 ؛ وTBبرای جلوگيری از ایجاد انواع مقاوم  •
 .TBدن بيشتر شجلوگيری از پخش  •

 
 

 شود؟  از چه داروهايی استفاده میTBبرای درمان 
 

 Isoniazid ،Rifampicin ،Pyrazinamide هایی هستند به نام ی بيوتيکآنتشود   استفاده میTBداروهایی که از آن برای درمان 
  . بار در هفته تجویز شوند3آنها ممکن است برای مصرف روزانه یا . Ethambutolو 
 

در بعضی موارد نادر ممکن است الزم باشد که . این داروها باید آنطور که دکتر تجویز کرده است برای حد اقل شش ماه مصرف شوند
  .سال ادامه یابد2مان تا در
 

 نيستيد، لطفًا حتمًا به پرستارها خبر بدهيد یا ترتيبی بدهيد که TBاگر در روز مصرف دارو به هر دليلی قادر به رفتن به کلينيک 
  .و ما ترتيبات دیگری برای شما خواهيم داد) مثًال اگر قرار مالقات دیگری دارید(پرستار در منزلتان شما را ببيند 

 
 
  شوند؟  با هم مصرف میوند نوع دارچا چر
 

ميرند و  برای کشتن   دیر میTBهای  باکتری. کشند  را میTB های آنها از راههای مختلفی باکتری.  آنتی بيوتيک هستندTBداروهای 
  .آنها الزم است که داروها به صورت ترکيبی برای حد اقل شش ماه مصرف شوند

 

 
           3 از 1 صفحه



 
           3 از 2 صفحه

در استراليا، تعداد کمی بيمار . کنند  به سرعت در مقابل این داروها مقاومت پيدا میTBهای  کتریاگر داروها جداگانه مصرف شوند، با
TB هستند که بيماریشان در مقابل داروهای درمان TB های بيشتری ممکن است  اگر این حالت پيش بياید آنتی بيوتيک. استشده  مقاوم

 .مصرف شود و مدت درمان ممکن است طوالنی تر باشد
  
  

  TB درمان تهای مورد لزوم در مد احتياط
 

 TBنوشيدن مشروب الکلی یا خوردن پاراستامول در مدتيکه داروی .  اخالل ایجاد کننداتوانند در کار داروه الکل و پاراستامول می
شما در مدت شود که  توصيه می. هایی شود که به سالمت شما لطمه بزند  ممکن است باعث عوارض جانبی و واکنشکنيد مصرف می

  .درمان از نوشيدن مشروب الکلی پرهيز کنيد
 

شود که زنان از حامله شدن  توصيه می. های نامرتب نيز ممکن است در طول درمان پيش آید)  رگل(پریود لطفًا توجه داشته باشيد که 
شود که این روش جلوگيری از  کند و باعث می های ضد حاملگی را کم می  اثر قرصRifampicin.  اجتناب کنندTBدر مدت درمان 

 تحت درمان هستند از روش دیگری برای جلوگيری از حاملگی TBشود که زنامی که برای  توصيه می. حاملگی قابل اعتماد نباشد
  .رت کنيددر مورد روشهای متناوب جلوگيری از حاملگی باید با دکترتان مشو. استفاده کنند

 
  .ممکن است الزم باشد که داروهایتان عوض شود.  اطالع بدهيدTB بالفاصله به دکتر کلينيک دهيد شير می شدید یا بچه حاملهاگر 

 
ا را برای شما ترتيب خواهد ه دکترتان این آزمایش. الزم باشد آزمایش خون مرتب ممکن استبرای چک کردن عوارض جانبی بالقوه، 

  .داد
  
 

  ابل داروهااثر متق
 

 بگویيد تا ما بتوانيم اثرات احتمالی داروهای دیگر روی TBکنيد به دکتر  مهم است که اگر داروی دیگر یا داروهای گياهی مصرف می
  .شما را ارزیابی کنيم TBدرمان 

 
 مصرف TBن داروهای نباید در فاصله دو ساعت از خورد) Gavisconمثًال ( که حاوی ترکيبات آلومينيم هستند داروهای ضد اسيد

 diabetes ،Parkinson’sبعضی داروهایی که برای درمان .  اخالل کندTBدرمان متادون هم ممکن است در کار داروی . شوند
disease ،HIV ،epilepsyیا  cardiac conditions روند ممکن است با داروهای به کار می TBاگر .  فعل و انفعال داشته باشند

  . خود بگویيدTBها تحت درمان هستيد مهم است که به دکتر  از این بيماریشما برای هر کدام 
 
 

 طرز خوردن داروها
 

 . ساعت بعد از غذا و ترجيحًا با آب خورده شونددو ساعت قبل یا يککنند که همه با هم  این داروها در صورتی به بهترین وجه کار می
  .خورده شوند مشخص سر یک ساعتآل این است که داروها هر روز  ایده
 

اگر تهوع دارید مهم . مصرف کنند) مثل توست خشک(توانند داروها را همراه با یک غذای سبک  بيمارانی که حالت تهوع دارند می
  .است که به پرستار یا دکتر بگویيد

 
  . صحبت کنيدTBاگر در مصرف دارویتان مشکلی دارید لطفًا در باره آن با پرستار یا دکتر 

  
 

  TBی داروهای عوارض جانب
 

شوند گهگاهی ممکن است در بعضی اشخاص عوارض جانبی  به کار برده می TBمثل همه داروهای دیگر، داروهایی که برای درمان 
  . خبر بدهيدTBچنين عوارضی پيش آمد لطفًا بالفاصله به دکتر یا پرستاران کلينيک  اگر .ایجاد کند

 
 در باره آن صحبت TBکنيد، لطفًا با پرستار یا دکتر  د یا به هر دليلی احساس ناخوشی میکني اگر عالئم غير عادی در خود مشاهده می

به بخش اورژانس بيمارستان   تانTBبا ليست داروهای در صورتی که در ساعات غير اداری به توجه پزشکی فوری نياز دارید . کنيد
  .محلی خود مراجعه کنيد



 
           3 از 3 صفحه

  
 :باشد ولی محدود به اينها نيستعوارض جانبی ممکن است شامل عوارض زير 

 
  تحریکات پوستی و خارش •
 ، کم اشتهایی)حال استفراغ(تهوع  •
 زرد شدن پوست و چشمها •
 زیادخستگی  •
   تار دیدن، به هم خوردن دید رنگها •
 رگل نامرتب •
 اسهال •
 نقرس/ ها  درد غير عادی مفصل •
 عضالنیتب، سردرد و درد  •
 کبود شدن بيشتر •
 

  .  رایج است و جای نگرانی نيستTBزهای توی چشمی، بزاق دهان و ادرار در مدت درمان نارنجی شدن رنگ اشک، لن
 

 
  . یا پرستار کلينيک تامل نکنيدTBلطفًا برای صحبت در باره هر جنبه درمانتان با دکتر 
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