
 

تعرفه عن ما يجب عليك أن  
 تعاطي األدوية المضادةللسل 

 
يمكن أن  السل عصياتتعاطي الدواء لقتل 

.السليشفي مرض   

دواًء لشهور  أنت محتاج أن تأخذ. السل قوية عصيات
.السل قد ُقٍضّي عليها عصياتعديدة للتتأآد أن آل    

 
إتبع تعليمات أخصائي الرعاية الصحية لديك ألخذ 

.أقراصك  
 

 العالج المرئي المباش عامل الرعاية الصحية سوف يحدثك عن. تذآر أن تأخذ أقراصك
  دوت هو عندما

.الصحية معك حين تأخذ أقراص السل يكون عامل الرعاية   
.د وت يمكن أن يتم في وقت مناسب لك  
.  د و ت يسهل عليك أن تأخذ أقراص السل  

 
.ال تتوقف عن أخذ أقراصك سريعًا  

مرض السل يمكنه أن يعاودك ويمكنك أن  .دأت أن تشعر بتحسن خالل  أسابيع قليلةحتي إذا ب
.تنشرالعدوي لآلخرين مرة أخري  

 
إخبر عامل الرعاية الصحية المختص بك إذا آنت تإخذ  أي دواء آخر.  هذا يشمل األدوية،  

.الفيتامينات، و األعشاب التي تشتريها بدون تذآرة طبية  
 

:ا تأخذ أقراص مضادة للسلتذآر اآلتي عندم   
 تجنب شرب البيرة، النبيذ، أو الكحوليات أثناء تعاطيك أدوية  السل

 
.إخبري أخصائي الرعاية الصحية لديك إذا آنت حامًال، ترضعين، أو تأخذين أقراص منع الحمل  

 
.أخبر عامل الرعاية الصحية إذا آان لديك أي مشاآل صحية غير السل  

 
  :من أدوية السّل الشائعة

 )INH(أيسونيازيد  •
 )RIF(ريفامبين  •
 )PZA(بيرازينامايد  •
 )ETH(إيثامبوتول  •

 
 
 



 

.أدوية السل عادة آمنة  
إذا حدثت لك أي من المشاآل المدونة تاليًا، يجب . أناس قالئل جدًا يصابون بأعراض جانبية

:عليك أن تتلفن أو تري عامل الرعاية الصحية الخاص بك فورا  
 

شهيةالفقدان   ◄ 
قئ  ◄ 
ألم بالمعدة  ◄ 
نغثيا  ◄ 
أصفرار في الجلد أو العيون   ◄ 

أو القدمين الشعور بوخز خفيف في أصابع اليدين  ◄ 
حول الفم) تنميل(الشعور بوخز خفيف أو خدر   ◄ 

 ◄  بالنظر أو تغير) زغللة(الرؤية وضوح عدم 
 ◄دوار  
 ◄   آالم بالمفاصل 

ألآثر من ثالثة أيام ىحم  ◄ 
 ◄طفح جلدي 
 ◄نزف بسهولة 
 ◄حدوث  زرقة بالجلد بسهولة 

 
 

:يجب أن تعرف أن إذا آنت تأخذ ريفامبين،  
.اللون البرتقاليبولك ، لعابك أو دموعك قد تتحول إلي   ♦ 

 
!بسرعة آبيرة هذا قد يحدث).  يظهر بها بقع(عدساتك الالصقة الرخوة قد تتلطخ   ♦ 

  ال تلبس عدسات الصقة رخوة عندما تأخذ ريفامبين
 

إستخدم غطاء واقي من الشمس و غِط الجلد الذي . أآثر حساسية للشمس جلدك قد يصبح ♦ 
.للشمس قد يتعرض  

 
السيدات ال بد أن. عندما تأخذين ريفامبينال تعمل بنفس الكفاءة  بعض وسائل منع الحمل  ♦  

وسيلة مساعدة لمنع الحمل أثناء أخذ ريفامبين، مثل الغطاء الواقي يستخدموا   
    

 

أآمل عالج السل حتي النهاية.  ئلتك و أصدقائك من السلأحم نفسك و عا  
 

 .أسئلة، يزجى االتصال بإدارة الصحة العامة التي تتبعها أو بطبيبك إذا آانت لديك أي
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