
 عوارض داروهای سل کدام است و در صورت بروز چه بايد کرد ؟ 

  ::در صورت بروز هر يک از عالئم زير مصرف داروها را فورًا قطع کرده و سريعًا به پزشک سل حود و يا مسئولين بهداشتی مربوطه مراجعه کنيد

  )تمام داروها را قطع کنيد(ايجاد زردی در سفيدی چشم ها  -١
  )قرص اتامبوتول را قطع کنيد(اشکال در ديدن  -٢
  )آمپول استرپتومايسين را قطع کنيد(وزوز گوش و يا کاهش شنوايی  -٣
  )تمام داروها راقطع کنيد(استفراغ ، گيجی و درد شکمی بسيار شديد  -۴

  
  :ل خود و يا مسئولين بهداشتی مربوطه اطالع دهيد در صورت بروز هر يک از عالئم زير، مصرف داروها را ادامه داده و در اسرع وقت به پزشک س

  خارش بدن -١
  ايحاد لکه پوستی -٢
  درد مفاصل -٣
  احساس گزگز يا بی حسی در پاها و يا دست ها -۴
  تهوع ساده -۵
  درد مختصر در ناحيه معده -۶
  بی اشتهايی -٧

  :نکته مهم

  .سل ريفامپين ايجاد شده که طبيعی بوده و احتياج به مراجعه به پزشک ندارد رنگ نارنجی ادرار و ديگر ترشحات بدن به دنبال مصرف کپسول ضد

  جهت جلوگيری از انتقال ميکروب سل به اطرافيان خود چه بايد کرد ؟ 

ده می شود يادآوری می گردد که اگر مبتال به سل ريوی هستيد، ميکروب سل توسط شما از طريق سرفه، عطسه ، خنده و صحبت کردن در فضای اتاق پراکن
  .هستيد، از نظر انتقال ميکروب سل و مسری بودن برای اطرافيان خود مشکلی ايجـــــاد نمی کنيد) خارج ريوی(اگر مبتال به سل غير ريوی . 

  :توجه 

دارويی ضد سل از بين می در صورتيکه مبتال به سل ريوی از نوع واگير هستيد، قدرت سرايت بيماری شما معموًال پس از دو تا سه هفته از شروع درمان 
  :رود ، لذا نکات زير در مورد کاهش انتقال ميکروب سل از شما به اطرافيان ، تنها در اوايل شروع درمان سل توصيه می شود 

طسه و يا سرفه لذا توصيه می شود در محيط های بسته کمتر صحبت ، خنده، ع. در صورتيکه بيشتر سرفه می کنيد واگيردارتر از ديگر بيماران هستيد -١
  .نماييد

  .دهانی چند اليه غيرکاغذی استفاده نماييد –در چند هفته اول درمان دارويی بايد همواره بخصوص در فضاهای بسته از ماسک بينی  -٢
  .بايد به هنگام سرفه و يا عطسه جلوی دهان خود را با دستمال کاغذی پاکيزه بپوشانيد -٣
لذا بايد از انداختن خلط در معابر و زمين ، چه در خانه و . دهان در پاکت يا دستمالی ريخته و سپس آن را بسوزانيدخلط خود را پس ازخارج کردن از  -۴

  .چه در بيرون جدًا خودداری نماييد
  .دلذا نکات ايمنی را بايد در هر حالت رعايت گرد. هوای اتاق آلوده به ميکروب سل حتی در زمان غياب شما نيز خطر سرايت دارد -۵
ه فضای باز اتاق شما بايد رطوبت کم داشته و آفتابگير و با تهويه مناسب بوده بطوريکه جريان هوا از داخل ساختمان به داخل اتاق و از داخل اتاق ب -۶

  .بيرون ساختمان باشد
  .ود که حداکثر زمان آقتاب گيری را داشته باشدنور مستقيم آفتاب در کشتن ميکروب سل بسيار موثر است ، لذا توصيه می شود اتاق شما طوری انتخاب ش -٧
لذا نيازی به جدا سازی آن نبوده و آنها را می توان بطور معمول نظافت و . البسه ، ظروف غذا ، در و ديوار اتاق ، نقشی در انتقال ميکروب سل ندارند -٨

  .شو خودداری کنيدولی توصيه می شود که از تکاندن السه و ملحفه بيمار قبل از شست. شستشو کرد 
بر ) نظير وايتکس(در صورت ريختن خلط بر روی سطوح اشياء و يا کف زمين مناسب است کمی ماده ضدعفونی نظير ساولن و يا مايع سفيد کننده البسه  -٩

  .روی آن ريخته و آن را طبق معمول تميز نماييد
  .دمناسب است شما بيشتر از حالت عادی نظافت فردی را رعايت نمايي-١٠
  .کودکان نسبت به عفونت سل حساس هستند ، لذا توصيه می شود از نزديک شدن به آنها و يا ورود اطفال به داخل اتاق خود جدًا جلوگيری کنيد-١١
  .در صورتيکه از اطرافيان شما کسی دچار سرفه طوالنی مدت است ، حتمًا او را جهت معاينه به پزشک معرفی نماييد-١٢
کودکی زير شش سال در يک منزل زندگی می کنيد ، او را به مسئولين بهداشتی معرفی نماييد تا تحت درمان دارويی پيشگيری از ابتالء در صورتيکه با -١٣

  .به سل قرار گيرد

  هم اکنون درمان سل برای بيمار چقدر هزينه دارد؟ 

زشک ، دارو ، پيگيری و کنترل اطرافيان بيمار در سراسر کشور کليه خدمات مبارزه با سل اعم از تشخيص ، آزمايش خلط ، راديوگرافی ، ويزيت پ
  .ازطريق مراکز بهداشتی به طور رايگان ارائـــــه می شود

  .لذا بيمار هيچگونه وجهی بابت ارائه اين خدمات در طور درمان خود نمی پردازد

  .ی ، شما پيروز ميدان باشيدبهداشت عنايت خداوندی و تالش مسئوليناميدواريم در مبارزه با بيماری خود با



 


