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 مرکز کنترول بيماری

 تداوی ميکروب پنهان سل(ال-تی-بی-ای)
Treatment of latent tuberculosis infection(LTBI) 

 تداوی قبل از وقت
 چرا ضرورت به تداوی برای جلوګيری از مرض سل دارم؟

 
عکس . ګرديدند) مايکو باکتريم توبرکلوزيس(می دهد که شما دچار ميکروب سل شما نشان ) پوست(آزمايش مانتو مثبت وآزمايش زير جلد 

.شش و معاينه نشان می دهد که شما مريضی سل نداريد و ميکروب سل را بکسی انتقال نمی دهيد  
 در طول زندګی تان بدان معنی است که شما ممکن در معرض خطر ابتال به بيماری) ای-بی-تی-ال(آلوده بودن ويا داشتن ميکروب پنهان سل

 ماه شما می توانيد ٩به مدت ) اچ-ن-ای(باشيد بخصوص اگر سيستم دفاعی بدن شما به هر دليلی ضعيف شود با خوردن تابليت ايزونيازيد 
.شانس مبتال شدن به بيماری در حال پيشرفت که در زير مشخص شده کاهش دهيد  

 
 فرد آلوده

 با مانتو مثبت
 
 

سل                                                                           بدون مريضی            با مريضی   
  در صد٩٠-٨٠ در صد                                                                         ٢٠-١٠           

  سل اخير                  شروع سل
درصد ١٠-۵ در صد            ١٠-۵  

  سال بعد از مبتال شدن ۵-٢ سال    بين ١٠-۵بيشتر از 
 

. احتمال زياد دارد در طول حيات خود مبتال به مرض گردند٢٠-١٠)مانتو مثبت( نفر آلوده به ميکروب گرديده باشد ١٠٠بنابرين اگر   
 

  سال رخ می دهيد٢-۵ موارد مبتال به سل در ١٠-۵بين 
اچ را استفاده کنند کمتر از يک يا دو نفر مبتال ويا کامال ميکروب پنهان سل را کاهش و -ن- مانتو تابليت ای نفر با آزمايش مثبت١٠٠اگرتمام 

.از بين می برد  
 

 کدام تابليت ها را برای جلوگيری از مرض سل مصرف کنم؟
.اچ داده ميشود-ن- ماهه تابليت ای٩برای جلوگيری از بيماری سل در حال پيشرفت يک دوره   

اچ سه بار به مقدار -ن- ميلی ګرام روزانه  گاهی تابليت ای١٠٠ ميلی گرام سه تابليت ٣٠٠زرګ ساالن مطابق به وزن شان بمقدار برای ب
.بلند در هفته داده ميشود که بطور مستقيم توسط کارمند صحی زير نظر گرفته ميشود  

نبی مرض داده می شودنيز با توجه به کم شدن خطر عوارض جا) پيريدوکسن (۶تابليت ويتامين ب  
 

 آزمايش خون قبل از شروع تابليت ای-ن-اچ
 

.که ناشی از مواد مخدر را ببار بياورد) التهاب جگر(اچ گاهی می تواند هيپتايت-ن-تابليت ای  
.يراچ خون شما بخاطر فعاليت جگر آزمايش ميگردد تا بررسی گردد که جگر فعاليت مناسب دارد ويا خ-ن-قبل از مصرف تابليت ای  

.اچ برای افراد مبتال به مريضی جگر و کسانی که مشروبات الکلی بصورت متواتر و شديد مصرف ميکنند توصيه نميگردد-ن-تابليت ای  
.اچ بسيار مهم است که از مصرف مشروبات الکلی اجتناب ويا کم بسازند-ن-در هنگام مصرف تابليت ای  

 ايا تابليت ای-ن-اچ امن و محفوظ است؟



Translated from English to Hazaragi / Registration No 1011t015322 
 

May 2011 LTBI, Hazaragi www.nt.gov.au 

Department of Health is a Smoke Free Workplace 
Page 2 of 3 

 
.اچ در سراسر جهان توسط ميليون ها نفر استفاده شده و عموما بخوبی تحمل گرديده-ن-ایتابليت   

.با اين حال همانطوريکه که تمام دواها گاهی اوقات عوارض جانبی دارند اين تابليت نيز خواهد داشت  
حی مردم بومی ويا نرس امراض سل در صورت هر يک از عوارض جانبی که در زير گفته شده بصورت عاجل با داکتر خود ويا کارمند ص

.صحبت کنيد  
 
ناراحتی معده: ١  
از دادن اشتها: ٢  
)دل بدی(تهوع : ٣  
استفراغ: ۴  
خارش/ سرخ شدن پوست: ۵  
پوست زرد: ۶  
)رنګ چای(ادرار تيره: ٧  
سوزنک زدن يا بی حسی دست وپا: ٨  
تب بمدت سه روز يابيشتر: ٩  
)معموال بعد از ماه اول از بين ميرود( خواب آلوده گی: ١٠  

 
 معاينه ماهانه

 
.اچ را مصرف ميکنيد الزم است برای معاينه در کلينيک امراض سل يکبار در ماه مراجعه کنيد-ن-در حاليکه شما تابليت ای  

.هدف از ين رفتن بررسی وزن و سالمتی عمومی ميباشد  
 بررسی اثرات جانبی تابليت

.رسی که شما تابليت را بصورت درست استفاده ميکنيد و بدست اوردن تابليت های ماه بعدیبر  
 

 در صورت فراموش نمودن مصرف تابليت چی اتفاقی خواهد افتاد؟
 

.داگر شما مصرف يک روزه تابليت تانرا فراموش ميکنيد نگران نباشيد فقط مصرف مقدار روزانه خود را بعد به طور معمول ادامه بدهي  
.اگر زمانی زيادی را فراموش ميکنيد تاثيرات دوا موثر نمی باشد شکل اسان اينست که زمانی استفاده روزمره تابليت را بياد داشته باشيند  

.بهتر است تابليت را با معده خالی مصرف کنيد  
 

 توصيه های عمومی در وقت خوردن تابليت
 

غذا يا قبل از خواب بخوريند تابليت را با شير يا آب ويا جوس بخوريند استراحت کافی کنيد اچ را حد اقل نيم ساعت قبل از -ن-شما تابليت ای
.و غذای سالم بخوريند  

.از نوشيدن مشروبات الکلی اجتناب کنيد  
.در صورت استفاده از دواهای ديگر با داکتر يا پرستار کلينيک درمان سل يا کارمند صحی مردم بومی در تماس شويد  

اچ تا ختم حاملگی اجتناب کنند دليل اينست که حاملگی می تواند عوارض جانبی مربوط به -ن-ران حاملگی از خوردن تابليت ایزنان در دو
.جگر را افزايش دهد  

.رخ می دهد کلينيک صحی امراض سل را در اسرع وقت اطالع دهيد) حاملگی(اگر بار داری   
.اچ را مصرف می کنيد-ن-بنمايد در حاليکه تابليت های ایدواهای ضد حاملگی را با راحت می توانيد استفاده   

 پس از ختم دوره تابليت های ای-ن-اچ اگر با کسی که مبتال به سل فعال است در تماس گردم چی خواهد گرديد.
بعد از تمام نمودن دوره تابليت های ای-ن-اچ و تداوی (جلوگيری پيش از وقت ) تمام ميکروب های سل پنهان را در بدن تان ميکشد اگر 

تداوی اول تان خيلی مهم بوده . دوباره در تماس ويا در معرض بيماری قرار گرفتين خطر مبتال شدن بسيار کم ميباشد تقريبا يک بر چهارم
ع نموده و اگر دوباره امکان مبتال به ميکروب سل يا تماس با آن ميشويند  در انصورت توصيه ميگردد که دوباره معاينات تان را از سر شرو

.عکس شش تان گرفته شود  
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 معلومات بيشتر

 برای کسب معلومات بيشتر در کلينيک امراض سل در منطقه تماس بگيريند
   

٨٩۵١٧۵۴٨آليس سپرينګز          
٨٩٢٢٨٨٠۴داروين                   
٨٩٧٣٩٠۴٠کاترين                   
٨٩٨٧٠٣۵٧نولين بی                

 
٨٩۶٢۴٢۵٩  تننت کريک         

 
 ويا ويب

 
www.nt.gov.au/health/cdc 

   ۶٣١٩٨٢٢۵۵٢۶٨ یلکاب لویکربت یاه بورکیم فاشکنا یبونج هزوح                
 
 

Hazaragi translation   


