
 
 

 :معلومات ھامة للقارئ
ة. ، وال ھي بديل عن الرعاية الصحیةصح اخصائي تھدف المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة إلى أن تكون تعلیمیة. ال تستبدل مشورة أو نصیحة   

مؤھل إذا كان لديك اسئلة حول رعايتك الصحیة ةصح اخصائي يرجى التحدث إلى   

؟ الكامن السل ومرض الناشط السل مرض بین الفرق ھو ما  
 

 
الكامن السل مرض معالجة          

المستقبل في الناشط السل مرض تطور تمنع    • 
 • آمن وجیّد التحمل بشكل عام 

 
من خالل تناولك للعالج، فإنك تزيد من فرصك في الوقاية من السل الناشط 

 في المستقبل. أنت تحمي صحتك و صحة عائلتك و أصدقائك
 

 المتابعة أثناء عالج مرض السل الكامن
 شھر، ثم حسب ما يحدده الطبیب دبعتحالیل دم • 

مع الطبیب والممرضةمسبقا محددة  اتزيار  •

 عالج مرض السل الكامن يساعد في حماية صحتك

 
  RIFAMPIM (RIF) – ــــــــــــــــــــــــــــــ :الدواء       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الجرعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تاريخ بدأ العالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مدة العالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :عند الساعة / قبل النوم / عند االستیقاظ :يجب أخذ العالج

 .وحدة في النھارمرة خذ العالج في الوقت الذي يناسبك، مع أو بدون األكل، 

 .إلمتصاص أفضل، تناول الدواء ساعة قبل الطعام، أو ساعتین بعد 

 

 :األثار الجانبیة

إن كان لديك مخاوف أو قلق بشأن أي  ظھور أعراض جانبیة خالل ھذا العالج. النادرمن 
 إذا كنت تعاني من: ’’خاصة ،لحضور لرؤيتناlفالرجاء االتصال بنا، أو أعراض، 

 فقدان الشھیة •
 الغثیان •
 التقیؤ •
 الطفح الجلدي أو تھیج الجلد •
 التلطیخ المصفر للعیون والجلد •

 عن اي عارض مثیر للقلق الممرضة او الممرض  ابالغ  يجب

من الممكن أن يصبح لون   (Rifampin) إن كنت تتناول المضادة الحیوية المعروفة ب
  .الظاھرة طبیعیة ولیست دائمة. ھذه برتقالیة )الدموع وما إلى ذلك،البول (االفرازات 

  :معلومات إضافیة ھامة    

الصحةالعالجالفح العدوى 

الكامن لسلا  
في مرتبط لیس   

 • المرض
 • العدوى  

 
يصبح أن الممكن من لكن  

فئة من كامن السل مرض  
لھذا الوقت، مرور مع الناشط  
مرض معالجة أھمیة السبب  
الكامن السل  

 

الناشط السل  
في مرتبط  

  • المرض
 • العدوى 

( لالخرين المرض نقل )   
غیر للصدر شعاعیة صورة      • 

 طبیعیة

السل مرض الحاالت بعض في  
و دائمة ندوب يخلف الناشط  
للرئتین اضرار   



 
 

 :معلومات إضافیة ھامة

يجب تجنب إستھالك الكحول أثناء العالج ألن ذلك قد يزيد من فرص  •
 .حدوث أثار جانبیة

من فعالیة حبوب منع   (Rifampin)من الممكن أن يقلل الريفامبین •
تتناولین ھذه الحبوب، فسوف . إذا كنت )ھرمونات منع الحمل(الحمل 

 .تحتاجین إلى وسیلة إضافیة لمنع الحمل أثناء العالج
ھذا الدواء مجاني إن كان لديك بطاقة تأمین صحیة تابعة لبولیصة  •

  (RAMQ).التأمین الصحي في كیبك
زيارة  لدىيرجى إحضار جمیع األدوية المتبقیة من العالج  •

 .العیادة الخاصة بك

 
 :الذھاب إلى الطوارئفي حاله 

Bloc D, RC.3314 (الطابق األرضي) 
من الساعة الثامنة ، من االثنین إلى الجمعة

 و النصف صباحاً حتى الرابعة مساًء.
 

 أو
 

 غرفة الطوارئ
The Glen Site RVH 

 المساء، اللیل، نھایة األسبوع والعطالت
 مفتوحة أربع وعشرین ساعة، سبعة أیام في االسبوع

لمساعدتك على البقاء بصحة جیدة!نحن ھنا   
-------------------------------------------------------------------------- 

 ھل لدیك اسئلة أو مخاوف؟ 
 ext: 32591 1934-934 (514) إتصل بنا!

   :للحصول على معلومات إضافیة، يرجى مراجعة الموقع التالي
https://www.who.int/tb/ar/ 

 
 

 :للحصول على معلومات إضافیة، يرجى مراجعة الموقع التال
https://www.who.int/tb/ar/ 

 

 
 
 
 

 
MONTREAL CHEST INSTITUTE 

Glen Site, block D, RC.3314 (الطابق األرضي) 

1001, boul. Décarie, Montréal, Qc, H3A 3J1 

Tel : (514) 934-1934 ext : 32591 
 (ترك رسالة على البريد الصوتي)
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