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هنگام مرصف این دوا:

انجام معاینات هفته وار خود را به خاطر داشته باشید:

برنامه دوایی عفونت سل نهفته:

دوا

یادداشت

روزبرنامه زمانی
تعداد 
تابلیت
در روز

طول دوره

مراقب این مشکالت احتاملی 
باشید:

اگر با هر یک از عوارض زیر مواجه شده 
اید، دست نگه دارید و با داکرت یا نرس 

متخصص سل متاس بگیرید:

کاهش اشتها یا بی اشتهایی نسبت 
به غذا

احساس ناراحتی در معده یا شکم 
دردی

تب

رسدردی یا بدن دردی

حالت تهوع یا استفراغ

ادرار تیره یا مدفوع کم رنگ

کبودی یا خونریزی آسان

اندفاع جلدی و خارش

زردی جلد یا چشم

ضعف یا خستگی شدید

سوزش یا بی حسی در دست و پا

رسگیجه

تذکر: تغییر رنگ ادرار، بزاق یا اشک به 
رنگ نارنجی عادی محسوب می شود.

لنزهای متاسی نرم ممکن است لکه دار 
شوند.

اگر سوال یا نگرانی در مورد دوا دارید، آن را با داکرت یا نرس خود در جریان بگذارید.
برای معاینات هفته وار مراجعه منایید.

در مورد مرصف مرشوبات الکلی با داکرت خود صحبت کنید. مرصف الکل می تواند منجر 
به عوارض جانبی شود.

در مورد متام دواهایی که مرصف می کنید به داکرت خود اطالع دهید.
حتامً به سایر داکرتهای خود اطالع دهید که تحت تداوی عفونت سل نهفته استید.

برخی افراد متوجه شده اند که این دواها هنگام مرصف به همراه غذا تأثیر کمرتی روی 
آنها می گذارند.

مسئول ارائه دهنده خدمات صحی به شام در یادآوری مرصف دواهای خود کمک می 
کند.

شام تداوی را در ارسع وقت تکمیل خواهید کرد.
مسئول ارایه دهنده خدمات صحی اطمینان حاصل می کند که شام با مرصف دواها 

مشکلی نخواهید داشت.
طی معاینات هفته وار، این شخص می تواند به سواالت شام جواب دهد. همچنین، می 

توانید در مورد نگرانی های خود با او صحبت کنید.

ایزونیازید و ریفاپنتین

نام داکرت من:

نام کلینیک من:

شامره تلیفون کلینیک من:

داکرت می تواند در کنار دوا برای شام ویتامین B6 تجویز کند.

(ارایه دهنده خدمات صحی: روز و تعداد مناسب برای تابلیت ها را مشخص می کند)

به منظور تداوی عفونت سل نهفته برای شام دوا تجویز می شود. شام به مرض سل مصاب 
نیستید و منی توانید آن را به دیگران رسایت دهید. این دوا به شام کمک می کند تا از مصاب به 

مرض سل پیشگیری کنید.

شام هر هفته برای مرصف دواهای خود مسئول ارائه دهنده خدمات صحی را مالقات خواهید 
.(DOT) کرد. این طرح تداوی با نظارت مستقیم نام دارد

DOT به چندین طریق می تواند به شام کمک کند.

3 ماهیک بار در هفته
(12 هفته)

شنبه یکشنبه دوشنبه سه 
شنبه چهارشنبه پنجشنبه 

جمعه

آنچــه بایــد در مورد دوای خود برای عفونت
ســل نهفته (TB) بدانید

ایزونیازید و ریفاپنتین

مرکز ملی پیشگیری از HIV/AIDS، هپاتیت ویروسی، STD و سل
بخش حذف سل

ایست










