كيفية تناول الدواء بسالمة

كيفية استخدام الصفحات اخلضراء
يقدم هذا القسم معلومات عن األدوية احلديثة املذكورة في الكتاب .إذا كنت تريدين استخدام األدوية
التقليدية ،اطلبي من املعالج التقليدي في مكان سكنك مساعدتك في احلصول على العالج الذي قد
يساعد على عالج مشكلتك .قد تختلف األدوية التقليدية كثيرا من مكان إلى آخر بحيث إن بعض العالج
املستخدم في مكان معني قد ال يكون متاحا أو غير متبع في أي مكان آخر.
كيفية تناول األدوية بسالمة
استخدمي األدوية فقط عند احلاجة إليها
يعتقد الكثير من الناس أنه لن يتم شفاؤهم عندما ال يتم إعطاؤهم األدوية في
حالة مرضهم .لكن هذا ليس صحيحا .فهناك بعض احلاالت ،مثل نزالت البرد،
التي تتحسن مع الوقت والراحة ،بينما حتل غيرها من املشاكل على أفضل وجه
من خالل تناول ما يكفي من الغذاء اجليد واملاء النظيف .لهذا عليك توخي احلذر
من العاملني في مجال الصحة الذين يحاولون إقناعك بتناول الكثير من األدوية
أو أخذ أنواع مختلفة منها.
تناولي اجلرعة الكاملة من األدوية املوصوفة لك
حتى لو بدأت تشعرين بحال أفضل ،عليك مواصلة تناول األدوية للفترة التي
يوصي بها الطبيب .وفي بعض األحيان ،إن عدم تناول كامل كمية الدواء يعني
السماح بعودة املرض أو قد يسبب مقاومة اجلسم للدواء األمر الذي يعني عدم
قدرة هذه األدوية على عالج املرض.
ال تتناولي الكثير
إن تناول جرعة أكثر من املوصى بها لن يسارع في الشفاء بل قد يتسبب بزيادة املرض على األرجح.
اعرفي وراقبي عالمات املشاكل
تناول بعض األدوية قد يسبب آثارا جانبية ضارة أو حساسية أو ردة فعل قد تكون خطيرة جدا.
تعلمي عن الدواء قدر اإلمكان
اسألي عاملة الصحة أو الصيدلي عن األدوية التي تتناولينها أو قد حتتاجني إليها ،كما ميكنك احلصول على
املعلومات في الصفحات اخلضراء وفي غيرها من الكتب (مثل "حيث ال جتد املرأة طبيبا" أو كتاب "حيث ال
يوجد طبيب").
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األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم (أقراص ،كبسوالت) عادة ما تكون أكثر سالمة من احلقن
نقترح في هذا الكتاب تناول األدوية التي يجب تناولها عن طريق الفم .وفقط في حالة عدم إمكانية إعطاء
مثل هذه األدوية فمويا ،نقوم بتقدمي معلومات حول األدوية التي يجب أخذها عن طريق احلقن .فإذا كنت
بحاجة إلى حقن ،عليك استشارة موظفة الصحة .كذلك توجد معلومات عن كيفية احلقن بسالمة في
كتاب "حيث ال جتد املرأة طبي ًبا" األدوية املنفردة أكثر سالمة وأقل تكلفة من اجلمع بني األدوية .لكن بعض
األدوية ،خصوصا تلك التي تستخدم لعالج فيروس نقص املناعة البشري /اإليدز ،يكون من األسهل تناولها
مع مجموعة أدوية أخرى.
مالحظات هامة
• من املهم ،قدر اإلمكان ،تناول األدوية في وضع اجللوس أو الوقوف كما يجب عليك محاولة شرب كوب من
السوائل في كل مرة تتناولني فيها الدواء.
ورأيت الدواء في القيء.
• عليك تناول الدواء مرة أخرى إذا تقيأت
ِ
• في حالة حدوث القيء خالل  3ساعات بعد تناول حبوب منع احلمل ،عليك تناول حبة أخرى لضمان عدم
حصول احلمل.
تناول األدوية األخرى مع أدوية اإلعاقة
إذا كنت تتناولني بانتظام دواء خاصا باإلعاقة ،فقد ال ميكن اجلمع بينه وبني بعض األدوية املذكورة في هذا
الكتاب .كما قد تسبب بعض األدوية األخرى في عدم جناعة أدوية اإلعاقة أو قد تغير أدوية اإلعاقة من تأثير
الدواء اآلخر .فعلى سبيل املثال ،في حالة تناول دواء  phenytoinاخلاص بالصرع ،ال ينبغي استخدام حبوب
منع احلمل التي حتتوي على االستروجني " "estrogenوالبروجستني " "progestinمعا ،حيث قد تصبح نوبات
الصرع أكثر سوءا .حتدثي مع عاملة صحة خبيرة أو الصيدلي ملعرفة احتمال حدوث تفاعل بني األدوية العادية
لإلعاقة مع أي أدوية جديدة عليك تناولها ،وفي هذه احلالة ،إمكانية استبدالها بأدوية أخرى .وحلسن احلظ،
ليس لكل األدوية املذكورة في هذا الكتاب تفاعالت دوائية ،ولكن ستجدين معلومات عن عدد قليل من
األدوية ذات التفاعالت الدوائية مدرجة حتت عنوان "التفاعالت مع بعض األدوية األخرى" التي تظهر بجانب
هذا الرمز:

احلساسية
بعض الناس لديهم حساسية لبعض أنواع األدوية .فعندما تتناول املرأة دواء يسبب
احلساسية ،تظهر ردود فعل اجلسم على ذلك ويكون بعضها غير مريح (مثل حدوث
الطفح اجللدي أو احلكة اجللدية أو تورم العينني أو الشفاه أو الوجه ،أو صفير النفس)،
وبعضها خطير جدا ويهدد احلياة (مثل اجللد الشاحب أو البارد أو شدة التعرق ،أو
ضعف ضربات القلب أو سرعة نبض أو صعوبة التنفس؛ أو انخفاض ضغط الدم،
أو اإلغماء) .وفي حالة حدوث صدمة احلساسية ،حتتاج املرأة إلى املساعدة الطبية
فورا وإعطائها .epinephrine
ويتوجب عليك عدم تناول دواء يسبب لك حساسية أو تناول أدوية أخرى من نفس
العائلة.
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أمساء األدوية
في العادة يكون لألدوية اسمان :االسم العام (أو العلمي) وهو نفس االسم املستخدم في جميع أنحاء
العالم ،واالسم التجاري للدواء حيث تعطي بعض شركات األدوية اسما خاصا بها لكل دواء تنتجه للحفاظ
على العالمة التجارية اخلاصة بالشركة .ولذلك قد يوجد لنفس الدواء اسمان جتاريان مختلفان إذا قامت
بصنعه شركتان مختلفان .لكننا في هذا الكتاب سنقوم باستخدام األسماء العامة .وميكنك استبدال
دواء بآخر إذا كانت لهما نفس األسماء العامة بغض النظر عن العالمة التجارية .وهناك بعض العالمات
التجارية اخلاصة التي تكلف أقل من غيرها من العالمات األخرى.

كمية الدواء املعطاة
تقاس معظم األدوية (أقراص ،كبسوالت ،حقن) بالغرام (غ أو  )gأو مللي غرام (ملغ أو  ،)mgأو ميكروغرام
(مكغ أو ( ،mcgأو /و وحدات ( )uكما يلي:
يوجد ألف مللي غرام في الغرام الواحد

g 1 = mg 1000

املللي غرام هو جزء من ألف جزء من الغرام

g 0.001 = mg 1

يتم قياس أدوية احلقن األدوية بالوحدات أو (و) أو بالوحدات الدولية (ود أو  .)IUكما تقاس بعض األدوية ،مثل
حبوب منع احلمل ،بوحدة امليكروغرام ( mcgأو :)ucg
أشكال األدوية
تصنع األدوية بأشكال مختلفة وسنحاول في هذا الكتاب استخدام الصور إلظهار كيفية إعطاء الدواء

هذه الصورة تعني
أعطي الدواء على
شكل حقنة

هذه الصورة تعني
أعطي الدواء على
شكل أقراص ،أو
حبوب ،أو كبسوالت

هذه الصورة تعني
أعطي الدواء على
شكل مرهم أو كرمي

هذه الصورة تعني
أعطي الدواء على
شكل قطرة

هذه الصورة تعني
أعطي الدواء على شكل
محلول أو شراب

في العادة ،من األفضل إعطاء األدوية عن طريق الفم لتجنب مخاطر احلقن .ولكن في حاالت الطوارئ قد
يكون من األفضل حقن الدواء لتسريع التأثير.
حتذير!
تظهر هذه الصور مع كلمة حتذير! للتذكير بضرورة إعطاء حذر خاص عند إعطاء الدواء للمرأة احلامل أو
املرضع رضاعة طبيعية.
أنواع األدوية
هناك أنواع عديدة مختلفة من األدوية املذكورة في هذا الكتاب حتتاج بعض اجملموعات منها (األدوية واملضادات
احليوية) إلى توضيح.
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املضادات احليوية

تستخدم املضادات احليوية ملكافحة حاالت العدوى التي تسببها البكتيريا ،لكنها ال تستخدم لعالج األمراض
التي تسببها الفيروسات ،مثل نزالت البرد ،والتهاب الكبد ،أو نقص املناعة البشرية /اإليدز .وتعتبر املضادات
احليوية الشبيهة ببعضها أعضاء لعائلة واحدة وميكنها جميعا في الغالب عالج املشاكل الصحية نفسها.
لذلك ،إذا لم تتمكني من احلصول على مضاد حيوي معني ،ميكن تناول مضاد حيوي آخر من نفس العائلة .وإذا
كنت تشكني من حساسية من مضاد حيوي معني ،فمن األرجح حدوث حساسية من مضاد حيوي آخر من
نفس العائلة ،وبالتالي عليك عدم تناول أي من املضادات احليوية من نفس العائلة.
فيما يلي الئحة بأسماء بعض املضادات احليوية والعائالت التي تنتمي إليها:
,Penicillins: amoxicillin, ampicillin, benzathine penicillin
benzylpenicillin, dicloxacillin, procaine penicillin, and others
Macrolides: azithromycin, erythromycin, and others
Tetracyclines: doxycycline, tetracycline
.Sulfas (sulfonamides): sulfamethoxazole (part of cotrimoxazole), and others

قائمة املشاكل
Aminoglycosides: gentamicin, streptomycin, and others
Cephalosporins: cefixime, cephalexin, and others
يكثر استخدام املضادات احليوية من دون داع وعليك عدم استخدام املضادات احليوية إال عند الضرورة وبطريقة
آمنة.
الئحة املشاكل الصحية
يحتوي هذا الكتاب على قائمة ببعض املشاكل الصحية التي ميكن عالجها باألدوية وفق الترتيب األبجدي
في العمود األول.
أما العمود األوسط ،فهو يشير إلى رقم الصفحات التي ميكن الرجوع إليها ملعرفة املزيد عن املشكلة قبل
إعطاء أي دواء .أما األدوية التي ميكن استخدامها لعالج كل مشكلة ،فتظهر في العمود الثالث واألخير.
وملعرفة املزيد عن كل دواء ،ميكن الرجوع إلى جداول األدوية ابتداء من الصفحة .333
إذا لم تكوني متأكدة من األدوية التي حتتاجني تناولها ،أو إذا لم يحدث دواء تتناولينه النتيجة املطلوبة ،عليك
استشارة موظفة صحة ذات خبرة أو صيدلي ممن ميكنهم مساعدتك ملعرفة ما إذا كانت األدوية األخرى في
محيطك تعطي التأثير املرغوب على نحو أفضل.
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األدوية

املشكلة

epinephrine, dexamethasone
aspirin, ibuprofen

		

صدمة احلساسية

							
التهاب املفاصل

metronidazole, clindamycin

					
التهابات املهبل البكتيرية

		

ergometrine
						
نزيف من املهبل بعد الوالدة
				
azithromycin,ciprofloxacin,
					
قرحة لينة
erythromycin
amoxicillin, azithromycin,
,doxycycline, erythromycin
tetracycline
lidocaine gel, nifedipine

				
chlamydia الكالميديا
				dysreflexia دايسيرفليكسيا

low-dose birth control pills,emergency pills

ampicillin, ciprofloxacin,
,clindamycin, doxycycline
metronidazole
ampicillin, metronidazole, procaine
penicillin
clotrimazole, gentian violet, nystatin
,clotrimazole, gentian violet, miconazole
nystatin
,gentian violet, clotrimazole, miconazole
nystatin, vinegar

حمى حاالت تنظيم األسرة الطارئ
					
بعد الوالدة
					
أثناء اخملاض
العدوى الفطرية
)الفم (مرض القالع
		
اجللد
			
املهبل
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األدوية
املشكلة
,cefixime, ciprofloxacin, doxycycline
مرض السيالن
norfloxacin
acyclovir
			
القوباء القروح
cotrimoxazole
)فيروس نقص املناعة البشرية (الوقاية
amoxicillin,
عالج االلتهاب
cotrimoxazole, nitrofurantoin
amoxicillin,
				
املثانة
cotrimoxazole, nitrofurantoin
dicloxacillin, erythromycin
					
الثدي
ciprofloxacin,
				بعد الوالدة
,doxycycline, metronidazole
tetracycline
erythromycin eye ointment, tetracycline
					
العني
eye
ointment
amoxicillin, cefixime,
				
الكلية
,ciprofloxacin
cotrimoxazole, norfloxacin
,ampicillin, dicloxicillin, doxycycline
اجللد
erythromycin, penicillin, tetracycline
erythromycin eye ointment, tetracycline
رعاية عيون حديثي الوالدة
eye
ointment
aspirin, paracetamol,
 خفيفة إلى معتدلة-  وتورم، احلمى،األلم
ibuprofen
amoxicillin,
أمراض التهاب احلوض
,azithromycin, cefixime, ciprofloxacin
clindamycin, doxycycline, erythromycin
metronidazole, tetracycline ,
الوقاية من االلتهاب الرئوي لألشخاص الذين يعانون
cotrimoxazole
من اإليدز
,dicloxacillin, doxycycline, erythromycin
القروح وااللتهابات
gentian violet, penicillin
azithromycin, benzathine penicillin,
على األعضاء التناسلية
,ciprofloxacin, doxycycline
erythromycin, tetracycline
,benzathine penicillin, doxycycline
الزهري
erythromycin, tetracycline
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املشكلة
الكزاز لدى املواليد اجلدد
تسمم الدم /نوبات
			
داء املشعرات
الثآليل على األعضاء التناسلية
مرض الرحم
		
الفطري ،ومرض القالع

األدوية
benzylpenicillin
diazepam
Trichomonas
clindamycin,
		
metronidazole
podophyllin, trichloroacetic acid
amoxicillin, ampicillin, ciprofloxacin,
,doxycycline, metronidazole, norfloxacin
penicillin, procaine penicillin, tetracycline
clotrimazole, gentian violet, miconazole,
nystatin, vinegar Acyclovir

 acetaminophenأو adrenaline
 Panadol ،, Panadol Tempraوغيرها).
إن  Acetaminophenو paracetamolهما اسمان لنفس
الدواء الذي يستخدم لتخفيف األلم واحلمى .انظري
paracetamolصفحة .350

 paracetamolأو epinephrine
إن  Adrenalineو epinephrineهما اسمان
لنفس الدواء .يستخدم للحساسية احلادة أو
صدمة احلساسية ،ولنوبات الربو احلادة .انظري
 ،epinephrineصفحة .342

acyclovirZovirax ِAcyclovir
هو دواء يقتل الفيروسات ويستخدم حملاربة الهيربس ،الذي ميكن أن يسبب بثورًا مؤملة على األعضاء
التناسلية ،والشرج ،والفم.
مهم :لن يوقف الدواء الهيربس من العودة ،ولكنه يجعله أقل أملا ومينعه من االنتشار.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب في بعض األوقات وجع الرأس ،ودوخة ،وغثيان ًا ،وتقي ًؤا.
يأتي في العادة على شكل أقراص  ،200أو  ،400أو  800ملغم؛  %5مرهم.
إن األقراص فعالة أكثر من املرهم وعادة ما تكلف أقل .تناوليها مع الكثير من املاء.
كيفية االستخدام:
ملرض هيربس األعضاء التناسلية (انظري صفحة  ،)165تناولي  200ملغم بواسطة الفم خمس مرات يوميا
ملدة  7إلى  10أيام؛ أو ضعي مرهما  6مرات يوميا لسبعة أيام .اغسلي يديك مباشرة.
حتذير:
ال تتناولي هذا الدواء إذا كانت لديك مشاكل في الكلية.
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amoxicillin, ampicillin

""amoxicillin
()Amoxifar, Amoxil, Himox,Megamox, Sumoxil
Amoxicillinمضاد حيوي من عائلة البنسلني يستخدم لعالج العديد من أنواع األمراض .بسبب املستويات
العليا من مقاومة الدواء ،يعتبر أقل فائدة من السابق.
مهم :تناوليه مع الطعام .إذا لم تبدئي في التحسن خالل ثالثة أيام ،احصلي على الرعاية الصحية .رمبا حتتاجني
دواء مختل ًفا.
طفحا على مؤخرة
اآلثار اجلانبية :اإلسهال ،والطفح ،والغثيان ،والتقيؤ .قد يسبب عدوى فطرية لدى النساء .أو
ً
الطفل الرضيع أو الطفل.
يكون في معظم األحيان على شكل أقراص  250و 500ملغم.
كيفية االستخدام:
ملرض املثانة  ،تناولي  500ملغم ثالثة مرات يوميا ملدة ثالثة أيام .ملرض الكالميديا ,تناولي  500ملغم بواسطة
الفم ثالث مرات يوميا ملدة سبعة أيام.
جملموعة أدوية لإلفراز املهبلي،
لعدوى الكلية .
تناولي  500ملغم بواسطة الفم ثالث مرات يوميا ملدة  7أيام.
اللتهاب الرحم بعد الوالدة ،خذي  1غرام  3مرات يوميا ملدة  10أيام (استخدمي أيضا أدوية أخرى.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لعدوى الكلية أو املثانةcefixime ، ciprofloxacin ، cotrimoxazole :
." nitrofurantoin ، norfloxacin
ملرض الرحم بعد الوالدةampicillin ، ciprofloxacin ، doxycycline ، metronidazole :
حتذير :ال تستخدميها إذا كنت حساسة لعائلة البنسلني.
" ampicillin(Amcil ، Ampicin ، Omnipen ، Penbritin ، Polycillin
إن  Ampicillinهو مضاد حيوي من عائلة البنسلني املستخدم ملعاجلة العديد من األنواع لألمراض .بسبب
املستويات العالية من مقاومة الدواء ،فهو أقل فائدة مما هو عليه احلال من قبل.
مهم :تناولي ampicillinقبل األكل .إذا لم تبدئي بالتحسن خالل  3أيام ،ابحثي عن مساعدة طبية .رمبا حتتاجني
دواء آخر.
اآلثار اجلانبية :يسبب العديد منها التهيج للمعدة ،واإلسهال ،والطفح.
يكون في معظم األحيان على شكل :أقراص أو كبسوالت بحجم  250و 500ملغم.
كيفية االستخدام:
ملرض الرحم خالل احلمل ،تناولي  500ملغم  4مرات يوميا حتى حتصلي على رعاية طبية.
للمرض خالل اخملاض ،تناولي  2غرام بواسطة الفم  4مرات يوميا ملدة  7إلى  10أيام.
للمرض بعد الوالدة (انظري صفحة  ،)248تناولي  2غرام بواسطة الفم  4مرات يوميا حتى تزول احلمى ملدة 48
ساعة.
استخدمي مضادات حيوية أخرى أيضا.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
ملرض الرحم خالل احلملmetronidazole :
ملرض الرحم بعد الوالدةamoxicillin ، ,ciprofloxacin doxycyclin، metronidazole :
حتذير :ال تستخدمي  ampicillinإذا كانت لديك حساسية لألدوية من عائلة البنسلني
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aspirin acetylsalicylic acid، ASA
يعمل االسبرين ضد الورم ،واأللم ،مبا في ذلك ألم
املفاصل واحلمى.
مهم :حاولي تناول األسبرين مع الطعام أو احلليب
أو كوب كبير من املاء .ميكن أن يسهل استخدام
األسبرين لتخفيف ألم املفاصل في حالة التهاب
املفاصل.
اآلثار اجلانبية :توعك املعدة ،أو ألم املعدة ،أو
مشاكل نزف.
عالمات تناوله بكثرة :طنني في األذن ،وجع الرأس،
الدوخة ،عدم التركيز ،التنفس السريع.
يأتي عادة على شكل أقراص بحجم  300أو 600
ملغم وأحجام أخرى.
كيفية االستخدام:
لأللم ،أو الورم أو احلمى ،تناولي  300إلى  600ملغم
بواسطة الفم ليس أكثر من  6مرات في اليوم
حسب احلاجة.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لأللم أو احلمىparacetamol :
لأللم ،أو احلمى ،أو الورمibuprofen :
تفاعالت مع أدوية أخرى:
مع "  : "valproic acidميكن أن يزيد تركيز حامض
فالبروك
 :phenytoinميكن أن يزيد تركيز phenytoin

azithromycin Zithromax
 Azithromycinهو مضاد حيوي من عائلة
 macrolideيستخدم لعالج الكثير من األمراض
التي تنتقل جنسيا .وهو غالي الثمن ومن
الصعب توفره ،ولكنه جيد حملاربة األمراض التي
تنتقل جنسيا عندما تفشل املضادات احليوية
األخرى في هذا اجملال.
مهم :خذيه ساعة على األقل قبل األكل أو على
األقل ساعتني بعد األكل.
إن Azithromycinعالج ممتاز لألمراض التي تنتقل
جنسيا التي تسبب اإلفراز أو القروح على األعضاء
التناسلية .وهو جيد لعالج األمراض التي تنتقل
جنسيا حيث هناك مقاومة لألدوية األخرى.
اآلثار اجلانبية :إسهال ،غثيان ،تقيؤ ،ألم في
البطن.
يكون في العادة على شكل كبسوالت من 250
ملغم.

كيفية االستخدام:
لعالج ;كالميديا و  ,chancroidأو مرض التهابات
احلوض خذي  1غرام بالفم مرة واحدة فقط.
أدوية أخرى قد تفيد:
لعالج كالميدياamoxicillin doxycycline, :
.erythromycin erythromycin، tetracycline
لعالج chancroid ciprofloxacin، erythromycin:
لعالج التهاب احلوض التضخمي :انظري صفحة
حتذير :ال يجب أن تأخذ النساء األسبرين خالل آخر .162 3
أشهر من احلمل .ال يجب أن يتناول األشخاص الذين
لديهم قرحة في املعدة أو مشاكل نزف األسبرين.
ال تستخدميه قبل اجلراحة .ال تستخدميه إذا حتذير :ال تأخذيه إذا كانت لديك حساسية
كنت ترضعني في األسبوع األول من حياة الطفل erythromycin .واملضادات احليوية األخرى من عائلة
ال يجب أن يستخدمه األطفال .إذا بدأت األذن .macrolide
بالطنني (إشارة مبكرة على التسمم) ،توقفي عن
تناول األسبرين حتى يتوقف الطنني .ثم تناوليه
مرة أخرى ،ولكن بكمية أقل قليال.
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benzathine penicillin, benzylpenicillin
benzathine penicillin
" Bicillin L-A Penadur L-A ، Permapen
 benzathine penicillinهو مضاد حيوي طويل
األمد من عائلة البنسلني املستخدم لعالج الزهري،
والقروح على األعضاء التناسلية ،واألمراض األخرى.
مهم :يعطى دائما كحقنة في عضلة كبيرة.
اآلثار اجلانبية:
عند بعض الناس :البقع البارزة التي تسبب احلكة.
نادرا :رد فعل خطير يطلق عليه صدمة احلساسية.
بعد حقن البنسلني بقليل ،يصبح الشخص
مباشرة شاحب اللون (عرق بارد) ،وضعيفا ،نبض
سريع ضعيف أو نبض القلب ،فقدان الوعي .يجب
حقن ( Epinephrineانظري صفحة .)342
يكون عادة على شكل بودرة خلليط حقن من  1.2أو
 2.4مليون وحدة في قارورة  5مليلتر.

"" benzylpenicillin
" ،" Celinex
 Benzylpenicillinهو مضاد حيوي من عائلة
البنسلني يستخدم لعالج العديد من األمراض
اخلطيرة.
مهم :كوني جاهزة ملعاجلة احلساسية (انظري
صفحة .)329
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب مرضا فطريا لدى
النساء أو طفحا على مؤخرة الطفل.
يكون في أغلب األحيان على شكل بودرة خلليط من
حقنة من  1أو  5مليون وحدة.
كيفية االستخدام:
لعالج الكزاز في املواليد اجلدد ،احقني 100،000
وحدة /كلغم في عضلة مرة واحدة فقط واحصلي
على مساعدة طبية.

كيفية االستخدام:
حتذير :راقبي ردود فعل احلساسية وعالمات
للزهري ،إذا كانت هناك قرحة ،احقني  2.4مليون
الصدمة.
وحدة في عضلة كبيرة مرة واحدة فقط .إذا كان
ال تعطيه لألشخاص الذين لديهم حساسية
هناك فحص دم ،أو اختفت القروح ،احقني مرة
لألدوية من عائلة البنسلني.
أسبوعيا ملدة  3أسابيع.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
doxycycline,
tetracycline،
للزهري:
Erythromycin
حتذير :حضري  ephinephrineعندما يتم حقن
البنسلني .راقبي ردود فعل احلساسية
وصدمة احلساسية ،التي ميكن أن تبدأ خالل 30
ثانية.
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cefixime, ciprofloxacin
cefixime Suprax
 cefiximeمضاد حيوي من عائلة
 Cephalosporinيستخدم لعالج العديد من
األمراض مبا في ذلك السيالن ،مرض التهاب احلوض،
ومرض الكلية.
مهم :راقبي احلساسية.
اآلثار اجلانبية :اضطراب املعدة ،اإلسهال ،وجع
الرأس.
يكون عادة على شكل أقراص  200أو  400ملغم؛
سائل  100ملغم في  5ملم.
كيفية االستعمال:
للسيالن ،خذي  400ملغم بواسطة الفم ،مرة
واحدة فقط.
جملموعة من األدوية لعالج اإلفراز املهبلي أو التهاب
احلوض .
ملرض الكلية :خذي  500ملغم بواسطة الفم
مرتني في اليوم لفترة  10أيام.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
ciprofloxacin،
doxycyline
للسيالن:
.norfloxacin
ملرض الكليةciprofloxacin، cotrimoxazole :

ciprofloxacin
Ciloxan، Cipro، Ciprobay
ciprofloxacinمضاد حيوي قوي من عائلة
 quinoloneيستخدم ملعاجلة أمراض اجللد والكلية،
وبعض األمراض التي تنتقل جنسيا مثل السيالن،
ومرض التهاب احلوض.
مهم :اشربي الكثير من املاء .ميكنك األكل وأنت
تأخذين  ،ciprofloxacinجتنبي فقط منتجات
األلبان.
اآلثار اجلانبية :غثيان ،إسهال ،تقيؤ ،وجع رأس.
يكون عادة على شكل أقراص  500 ،250أو 750
ملغم.
كيفية االستخدام:
للسيالن ،خذي  500ملغم بواسطة الفم مرة واحدة
فقط( .جملموعة أدوية ملعاجلة اإلفراز املهبلي.
لعالج مرض التهاب احلوض .
لاللتهاب بعد والدة الطفل ،تناولي  500ملغم
بواسطة الفم مرتني في اليوم لفترة  10أيام.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
للسيالن.cefixime :
لعالج الكلية cefixime ، cotrimoxazole :

حتذير :يتفاعل هذا الدواء مع الكافيني (في القهوة،
حتذير:يجب أن يكون األشخاص الذين لديهم الشوكوالتة ،الكوال ..إلخ) ،ورمبا يجعل الكافيني
مشاكل في الكبد حذرين عند استخدام أقوى .ال تتناوليه مع منتجات األلبان .ال تستخدميه
 Cefixime.ال تستخدميه إذا كانت لديك حساسية إذا كنت حامال ،أو ترضعني ،أو أصغر من  16سنة.
للمضادات احليوية من عائلة cephalosporin
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clindamycin, clotrimazole
clindamycin
										
Clotrimazole
(.)Cleocin ، Dalasin
()Canesten، Gyne-Lotrimin، Mycelex
clindamycinمضاد حيوي من عائلة lincosamide
يستخدم لعالج أمراض املهبل ،واحلوض واجللد Clotrimazole .هو دواء ضد الفطريات ،يستخدم
مهم :إن استخدام هذا الدواء مع  erythromycinملعاجلة األمراض الفطرية واخلميرية في املهبل،
أو  chloramphenicolميكن أن يشكل كال الدواءين والفم ،واجللد.
فعالية أقل .إذا كنت في فترة الدورة الشهرية وأنت مهم :جتنبي ممارسة اجلنس ملدة  3أيام بعد استخدام
تستخدمني الكرمي ،ال تستخدمي سدادة ألنها  Clotrimazoleلألمراض املهبلية .إنه يضعف
الواقيات اجلنسية واحلواجز .تأكدي من إبعاده عن
ستمتص الدواء.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يحدث غثيان ،تقيؤ ،وإسهال عينيك ،وتوقفي عن استخدامه إذا كان يوترك.
خالل أسابيع قليلة من استخدام هذا الدواء .إذا اآلثار اجلانبية :التهيج ،توعك معوي.
كان استخدام  clindamycinقد يسبب لديك يكون عادة على شكل :كرمي %10 ،%2، %1؛ حتميلة
طفحا جلديا ،توقفي عن استخدامه وزوري عاملة من  100ملغم 200 ،ملغم 500 ،ملغم؛ وLozenge
من  10ملغم.
الصحة.
يكون عادة على شكل كبسوالت من  ،150 ،75 ،25كيفية االستخدام:
و 300ملغم؛  %2كرمي.
لألمراض اخلميرية في املهبل 100 :ملغم هي حتميلة
أو  %1كرمي :ضعي  1حتميلة أو  5غرام كرمي في أعلى
كيفية االستخدام:
لعالج التهاب املهبل البكتيري ،تناولي  300ملغم الرحم في كل ليلة ملدة  7ليال.
بواسطة الفم مرتني في اليوم ملدة  7أيام .أو ضعي  200غرام حتميلة أو  %2كرمي :ضعي حتميلة أو 5
 5غرام من الكرمي في املهبل في األعلى كل ليلة غرام من الكرمي في األعلى في الرحم كل ليلة ملدة
 3ليال.
وقت النوم ملدة  7أيام.
لعالج  ،trichomonasتناولي  30ملغم بواسطة لألمراض اخلميرية للفم (الطفح) :خذي lozenge 1
 5مرات في اليوم ملدة  14يوما .مصي  lozengeال
الفم مرتني يوميا ملدة  7أيام.
جملموعة األدوية لعالج اإلفراز املهبلي أو مرض متضغيه أو تبلعيه كله.
ألمراض اجللد :افركي الكرمي قليال على املنطقة
التهاب احلوض .
املصابة مرتني في اليوم ملدة  2إلى  8أسابيع.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لعالج التهاب املهبل البكتيري .metronidazole :أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
Gentian violet، nystatin ، miconzaole
حتذير :إن استخدامه ألكثر من  30يوما يؤدي إلى
أمراض طفح وفطريات ،وميكن أن يؤذي األشخاص
الذين لديهم مشاكل في الكلية أو الكبد.
ميكن أن يضعف كرمي املهبل الواقيات اجلنسية ملدة
أقصاها  3أيام بعد االستخدام .إذا كنت ترضعني
ويسبب هذا الدواء لطفلك اإلسهال ،توقفي عن
استخدامه.
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clindamycin, clotrimazole
clindamycin
(.)Cleocin ، Dalasin
clindamycinمضاد حيوي من عائلة lincosamide
يستخدم لعالج أمراض املهبل ،واحلوض واجللد.
مهم :إن استخدام هذا الدواء مع erythromycin
أو  chloramphenicolميكن أن يشكل كال الدواءين
فعالية أقل .إذا كنت في فترة الدورة الشهرية
وأنت تستخدمني الكرمي ،ال تستخدمي سدادة
ألنها ستمتص الدواء.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يحدث غثيان ،تقيؤ ،وإسهال
خالل أسابيع قليلة من استخدام هذا الدواء .إذا
كان استخدام  clindamycinقد يسبب لديك
طفحا جلديا ،توقفي عن استخدامه وزوري عاملة
الصحة.
يكون عادة على شكل كبسوالت من ،150 ،75 ،25
و 300ملغم؛  %2كرمي.
كيفية االستخدام:
لعالج التهاب املهبل البكتيري ،تناولي  300ملغم
بواسطة الفم مرتني في اليوم ملدة  7أيام .أو ضعي
 5غرام من الكرمي في املهبل في األعلى كل ليلة
وقت النوم ملدة  7أيام.
لعالج  ،trichomonasتناولي  30ملغم بواسطة
الفم مرتني يوميا ملدة  7أيام.
جملموعة األدوية لعالج اإلفراز املهبلي أو مرض
التهاب احلوض .
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لعالج التهاب املهبل البكتيري.metronidazole :
حتذير :إن استخدامه ألكثر من  30يوما يؤدي إلى
أمراض طفح وفطريات ،وميكن أن يؤذي األشخاص
الذين لديهم مشاكل في الكلية أو الكبد.
ميكن أن يضعف كرمي املهبل الواقيات اجلنسية ملدة
أقصاها  3أيام بعد االستخدام .إذا كنت ترضعني
ويسبب هذا الدواء لطفلك اإلسهال ،توقفي عن
استخدامه.
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Clotrimazole
()Canesten، Gyne-Lotrimin، Mycelex
 Clotrimazoleهو دواء ضد الفطريات ،يستخدم
ملعاجلة األمراض الفطرية واخلميرية في املهبل،
والفم ،واجللد.
مهم :جتنبي ممارسة اجلنس ملدة  3أيام بعد استخدام
 Clotrimazoleلألمراض املهبلية .إنه يضعف
الواقيات اجلنسية واحلواجز .تأكدي من إبعاده عن
عينيك ،وتوقفي عن استخدامه إذا كان يوترك.
اآلثار اجلانبية :التهيج ،توعك معوي.
يكون عادة على شكل :كرمي %10 ،%2، %1؛ حتميلة
من  100ملغم 200 ،ملغم 500 ،ملغم؛ وLozenge
من  10ملغم.
كيفية االستخدام:
لألمراض اخلميرية في املهبل 100 :ملغم هي
حتميلة أو  %1كرمي :ضعي  1حتميلة أو  5غرام كرمي
في أعلى الرحم في كل ليلة ملدة  7ليال.
 200غرام حتميلة أو  %2كرمي :ضعي حتميلة أو 5
غرام من الكرمي في األعلى في الرحم كل ليلة ملدة
 3ليال.
لألمراض اخلميرية للفم (الطفح) :خذي lozenge 1
 5مرات في اليوم ملدة  14يوما .مصي  lozengeال
متضغيه أو تبلعيه كله.
ألمراض اجللد :افركي الكرمي قليال على املنطقة
املصابة مرتني في اليوم ملدة  2إلى  8أسابيع.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
Gentian violet، nystatin ، miconzaole

Cotrimoxazole
cotrimoxazole
()" trimethoprim +sulfamethoxazole
(AzoGantanol، Bactrim، Coptin، Gantanol،
Pologrim، Septra،Sulfatrim، TMP/SMX ،
 ،Trimpexوغيرها)
cotrimoxazoleمجموعة من مضادين حيويني
(واحد من عائلة  )sulfaيستخدم لعالج أمراض
املثانة والكلية ،واإلفراز املهبلي الذي سببه
السيالن .ويساعد أيضا على منع اإلسهال وداء
الرئة ،واألمراض األخرى التي تصيب األشخاص
الذين لديهم مرض نقص املناعة البشري.
مهم :خذيه مع الكثير من املاء.
اآلثار اجلانبية :توقفي عن استخدامه إذا كان
يسبب ردود فعل حساسية مثل احلكة او الطفح.
ويسبب أيضا الغثيان والتقيؤ واالسهال وعدم
التركيز والتعرق.
يكون عادة على شكل أقراص  120ملغم ( 20ملغم
 100 + trimethoprimملغم )sulfamethoxazole؛
اقراص  480ملغم ( 80ملغم 400+ trimethoprim
ملغم  - sulfamethoxazoleتدعى القوة املنفردة)؛
اقراص  960ملغم ( 800 + trimethoprim 160ملغم
 – sulfamethoxazoleيدعى "القوة املزدوجة")؛
سائل  240ملغم ( 40ملغم 200 + trimethoprim
ملغم  )sulfamethoxazoleلكل ملم.

يؤخذ cotrimoxazoleلداء الرئة لألشخاص الذين
لديهم االيدز .تناولي أربعة أقراص  480بواسطة
الفم  3مرات في اليوم ملدة  12يوم.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
ألمراض الكلية واملثانةcefixime، ciprofloxacin، :
.nitrofurantoin
تفاعالت مع أدوية أخرى:
مع  :phenytoinميكن أن تزيد مستويات مع
 phenytoinوتسبب صعوبة في التحكم بحركة
اجلسم (ترنح) ،أو حركة العني ،وعدم التركيز.
مع  :dapsoneميكن أن يزيد مستويات trimethopin
وميكن أن تزيد مخاطر فقر الدم.
حتذير :ال يجوز أن تستخدم النساء في آخر  3أشهر
من احلمل هذا الدواء .ال تتناولي cotrimoxazole
إذا كانت لديك حساسية للمضادات احليوية
التابعة sulfa

كيفية االستخدام:
ملرض املثانة ،خذي قرصني  480ملغم بواسطة
الفم مرتني في اليوم ملدة  3أيام.
للوقاية من داء الرئة واإلسهال عند األشخاص
الذين لديهم مرض نقص املناعة البشري ،خذي
قرصني  480ملغم يوميا.
لإلسهال الدموي لألشخاص الذين لديهم االيدز،
خذي قرصني  480ملغم بواسطة الفم في اليوم
ملدة  10أيام.
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diazepam, dicloxacillin
Diazepam
()Anxionil، Calmpose، Valium

dicloxacillin

 dicloxacillinمضاد حيوي من عائلة البنسلني
 Diazepamمسكن يستعمل لعالج ومنع يستخدم لعالج أمراض الثدي واجللد.
التشنجات والضغوط.
مهم :كوني مستعدة لعالج ردود فعل احلساسية.
وهو يخفف التوتر والقلق ويساعد في النوم.
اآلثار اجلانبية :غثيان ،تقيؤ ،إسهال .ميكن أن يسبب
مهم Diazepam :ميكن أن يصبح عادة (إدمانا) .أمراضا خميرية لدى املرأة ،أو طفحا على الرضيع ،أو
جتنبي تناوله مع عقاقير أخرى ستجعلك تشعرين على مؤخرة الطفل الصغير.
بالنعاس ،خصوصا الكحول.
يكون عادة على شكل كبسوالت  ،125و ،250و500
اآلثار اجلانبية (عالمات أخذه كثيرا):
ملغم؛ سائل  62.5ملغم لكل  5ملم.
النعاس ،فقدان التوازن ،عدم التركيز.
كيفية االستخدام:
يكون عادة على شكل أقراص من  5إلى  10ملغم؛
ملرض الثدي أو اجللد ،تناولي  500ملغم بواسطة
سائل للحقن  5ملغم لكل ملم ،أو  10ملغم
الفم 4 ،مرات في اليوم ملدة  7إلى  10أيام.
لكل  2ملم.
أدوية أخرى ميكن أن تفيدcephalexin، :
كيفية االستخدام:
.erythromycin، penicillin
للتشنجات أثناء احلمل ،خذي  20ملغم حقنة
حتذير :ال تتناولي  dicloxacillinإذا كانت لديك
 Diazepamفي املستقيم باستعمال حقنة من
حساسية لألدوية من عائلة البنسلني.
دون إبرة .بعد  10دقائق ،كرري ذلك إذا كنت بحاجة
باستخدام  15ملغم بعد التشنجات .استخدمي
أقراصا مسحوقة في املاء إذا لم يكن لديك حقنة
.Diazepam
حتذير :ميكن أن تسبب اجلرعات املتكررة أو الكبيرة
من  Diazepamخالل احلمل عيوبا في الوالدة .مير
هذا الدواء أيضا من خالل حليب الصدر ،وبالتالي
يجب أن تتجنبه النساء املرضعات باستثناء
احلاالت الطارئة.
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Doxycycline
doxycycline
(Biocolyn، Doryx ، Monodox ، Vibramycin،
)Vibra-Tabs

أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
للزهريbenzathine ، penicillin، erythromycin، :
.tetracycline
للسيالن.cefixime, ciprofloxacin :
للكالميديا " chlamydia ": amoxicillin,
,azithromycin
.erythromycin, tetracycline
المراض اجللد,dicloxacillin : :
erythromycin, penicillin, tetracycline
للمرض بعد والدة الطفلampicillin, ciprofloxacin, :
metronidazole

 doxycyclineمضاد حيوي من عائلة
تيتراسيسيالين يستخدم لعالج العديد من
األمراض ،مبا في ذلك األمراض التي تنتقل جنسيا،
وأمراض احلوض واجللد.
مهم :ال تستخدميه مع احلليب ،أو مع منتجات
األلبان األخرى ،أو مع معدالت احلموضة .ال تأخذيه
قبل االستلقاء مباشرة .خذيه وأنت جالسة ومع حتذير :ال يجوز أن تأخذ النساء احلوامل واملرضعات
الكثير من املاء ملنع التهيج الذي يسببه هذا  .doxycyclineال تستخدمي  doxycyclineالذي
الدواء.
يكون في الشمس أو انتهت صالحيته.
اآلثار اجلانبية :إسهال أو توعك املعدة .يظهر لدى
بعض الناس طفح بعد املكوث حتت الشمس.
ميكن أن يسبب مرض خمر لدى النساء ،أو طفحا
على مؤخرة الطفل الرضيع أو الصغير.
يكون عادة على شكل أقراص  50و 100ملغم.
كيفية االستخدام:
لعالج الكالميديا ،خذي  100ملغم بواسطة الفم
مرتني يوميا ملدة  7أيام.
ملرض الزهري عندما تكون القروح ظاهرة ،خذي 100
ملغم واسطة الفم مرتني يوميا مدة  14يوما.
جملموعة الدواء لإلفرازات املهبلية أو مرض التهاب
احلوض ،انظري صفحة  .162لقروح الضغط أو
أمراض اجللد األخرى ،خذي  100ملغم بواسطة
الفم ملدة  14يوما.
للمرض بعد والدة الطفل ،خذي  100ملغم
بواسطة الفم مرتني في اليوم حتى تزول احلمى
ليومني كاملني.
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epinephrine, adrenaline, ergometrine maleate, methylergonovine maleate

 epinephrineأو adrenaline Adrenalin
 epinephrineأو  adrenalineهما اسمان لنفس
الدواء .وهو يستخدم لردود فعل احلساسية أو
صدمة احلساسية ،على سبيل املثال ،صدمة
احلساسية التي يسببها البنسلني.
مهم :افحصي نبض الشخص قبل احلقن .ال
تعطي أكثر من  3جرعات .إذا ارتفع النبض ألكثر
من  30ضربة لكل دقيقة بعد أول احلقن ،ال تعطي
جرعة أخرى.
اآلثار اجلانبية :خوف ،عدم االرتياح ،عصبية ،توتر،
وجع رأس ،دوخة ،ضربات قلب متزايدة.
عالمات أخذ الدواء كثيرا :ضغط دم عالي ،ضربات
قلب سريعة ،ذبحة صدرية.
عادة يأتي على شكل أنبوبات للحقن  1ملغم في
 1مليمتر.

,ergometrine maleate
methylergonovine maleate
(,Anurhage, Ergonovine, Ergotrate
)Methergine, methylergonovine
يسبب  Ergometrineتقلصات في الرحم وأوعيته
الدموية ويستعمل للسيطرة على النزف الغزير
بعد والدة الطفل.
إن  Ergometrineو  methylergonovineهما
نفس الدواء .بعد إعطاء هذا الدواء ،احصلي على
املساعدة الطبية.
اآلثار اجلانبية :غثيان ،تقيؤ ،دوار ،تعرق.
يكون عادة على شكل :أقراص  0.2ملغم.
كيفية االستخدام:
للنزف العزير بعد الوالدة ،بعد خروج املشيمة،
أعطي قرصا ( 0.2ملغم) بواسطة الفم كل  6إلى
 12ساعة حسب احلاجة.

كيفية االستخدام:
لردود فعل احلساسية اخلفيفة أو صدمة حتذير :ال تستخدمي  ergometrineللبدء أو تسريع
احلساسية ،احقني ½ملغم (½مليمتر) حتت اجللد اخملاض أو إلحداث اإلجهاض .ال تعطي الدواء قبل أن
فقط (وليس في العضلة) في أعلى الذراع .إذا يخرج الطفل واملشيمة.
تطلب األمر ،ميكن إعطاء جرعة أخرى بعد  20إلى
 30دقيقة ،وجرعة ثالثة بعد  20إلى  30دقيقة.
حتذير :كوني حذرة وذلك بعدم إعطاء أكثر من
الكمية املوصى بها .جتنبي حقنه في األرداف؛
وعوضا عن ذلك احقنيه في خلف أعلى الذراع.
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Erythromycin
Erythromycin
(E.E.S ، E-Mycin، Ery-max ، Ethril، Ilosone ،
)Ilotycin
 Erythromycinمضاد حيوي من عائلة macrolide
يستخدم لعالج العديد من األمراض .ميكن
استخدامه خالل فترة احلمل بسالم وهو متوفر
بشكل واسع.
مهم :يسري مفعول  Erythromycinأكثر شيء
عندما يؤخذ ساعة قبل األكل أو ساعتني بعد
األكل .إذا كان هذا يسبب توعكا ملعدتك ،تناولي
معه القليل من الطعام.
ال تكسري األقراص .إن األقراص مكسوة ملنع
عصائر املعدة القوية من حتليل الدواء قبل أن يبدأ
أثره.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب توعك معدة ،أو
غثيانا ،تقيؤا ،إسهاال.
يكون عادة على شكل أقراص أو كبسوالت
 ،200،250أو  500ملغم؛ مرهم %1؛ بودرة حملول 125
ملغم لكل  5مليميتر.
كيفية االستخدام:
لعالج الكالميديا ،خذي  500ملغم بواسطة الفم
 4مرت في اليوم ملدة  7أيام.
جملموعة العقاقير لعالج اإلفرازات املهبلية أو مرض
التهاب احلوض ,أنظري صفحة .162
للزهري ،خذي  500ملغم بواسطة الفم  4مرات
في اليوم ملدة  15يوما.

اللتهاب الثدي ،خذي  500ملغم بواسطة الفم 4
مرات في اليوم ملدة  7أيام.
للقروح أو أمراض اجللد األخرى ،خذي  250ملغم
بواسطة الفم 4 ،مرات في اليوم ملدة  7إلى  10أيام.
اللتهاب العني (الرمد) ،ضعي القليل من املرهم في
اجلفن األسفل من  3إلى  4مرات في اليوم ملدة  2إلى
 3أيام.
للعناية بعيون املواليد اجلدد ،ضعي  %1من املرهم في
كل عني خالل ساعتني من الوالدة.
أدوية أخرى ميكن أن تنجح:
للكالميدياamoxicillin :
azithromycin, doxycycline, tetracycline
للزهري,benzathine penicillin :
doxycycline, tetracycline
اللتهاب الثديdicloxacillin :
اللتهاب اجللد,cephalexin :
,dicloxacillin, doxycycline, penicillin
tetracycline
للعناية بعيون الطفل :مرهم العيون " tetracycline
"
حتذير:
ال تستخدمي Erythromycinإذا كانت لديك
حساسية لألدوية من عائلة Macrolide
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gentian violet
Chloride Methylrosanilinium
 Gentain Violetهو مطهر سائل يستخدم
للمساعدة في محاربة التهابات اجللد ،والفم،
واملهبل.
مهم :بعد وضع هذا في فم الرضيع ،لفي وجه
الطفل إلى أسفل وبالتالي ال يبتلع كثيرا.
نبات كف الذئب يلطخ جلدك ومالبسك باللون
األرجواني.
اآلثار اجلانبية :إن االستخدام الطويل املدى يسبب
تهيجا .إن استخدامه على القرحة أو جلد
متقشر يسبب أن يصبح لونه أرجوانيا عندما
يشفى.
يكون عادة على شكل سائل %2 ،%1 ،%0.5؛
بلورات في %0.5؛
كيفية االستخدام:
لاللتهابات الفطرية املهبلية ،انقعي قطنا
نظيفا مع  %1سائل وضعيه في أعلى املهبل في
الليل ملدة  3ليال .احرصي على إزالة القطن كل
صباح.
لاللتهابات الفطرية في الفم ،اشطفي الفم
بـ  %1سائل ملدة دقيقة واحدة مرتني في اليوم،
ولكن ال تبلعيه.
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ألمراض اجللد ،اغسليه أوال بالصابون واملاء ،ثم
جففيه .ثم ادهني اجللد /أو الفم ،أو الفرج  3مرات
في اليوم ملدة  5أيام.
ألمراض اجللد لألشخاص املصابني باإليدز ،اغسليه
باملاء والصابون ثم جففيه .ادهني اجللد ،أو الفم ،أو
الفرج مرتني في اليوم حتى يذهب الطفح.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
ألمراض اجللد :مراهم مضاد حيوي ،يود.
للدج " " thrushفي الفم :ليمون (ليس لألطفال)،
nystatin
لاللتهابات الفطرية املهبليةnystatin, :
miconozole, clotrimazole
حتذير :ال متارسي اجلنس خالل فترة استخدامك
Gentian Violetلعالج التهاب مهبلي لتجنب نقل
العدوى لشركك .توقفي عن استخدام Gentian
 Violetإذا بدأ يسبب تهيجا.
احذري من مالمسته العينني.

hydrocortisone, cortisol, ibuprofen

hydrocortisone ,cortisol Eczacort،,
 ،Hyocotil، Solu-Cortefوغيرها)

ibuprofen
(Actiprofen، Advil، Genpril، Motrin، Nuprin،
 ،Rufenوغيرها).

 hydrocortisoneكرمي تستخدم ضد الورم
وحكة اجللد يستخدم لعالج الطفح .وهو
مفيد أيضا لعالج البواسير.
مهم :ال تغطي الكرمي بضماد .تستطيع النساء
احلوامل واملرضعات استخدام الكرمي دون أية
مخاطر ،ولكن يجب أخذ احليطة واحلذر عند
استخدام األقراص.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب الكرمي التنحيف
وقد يصبح اجللد باللون األبيض مائال للصفرة
إذا مت استخدامه أكثر من  10أيام.
يكون عادة على شكل كرمي أو مرهم بقوى
مختلفة.

يعمل  ibuprofenضد األلم ،واالنتفاخ،
واحلمى .وهو مفيد جدا في املساعدة على
الشعور باالرتياح خالل الدورة الشهرية واأللم
من التهاب املفاصل واإليدز.
مهم:يسبب تهيجا أقل للمعدة إذا أخذ مع
الطعام ،خصوصا منتجات األلبان.
اآلثار اجلانبية :رمبا يسبب تهيجا للمعدة أو
أملا ،طنينا في األذن ،إمساكا.
يأتي على شكل أقراص  200ملغم وأكبر،
سائل  100ملغم لكل مليميتر.

كيفية االستخدام:
للطفح ،أو احلكة أو البواسير ،ضعي الكرمي
مباشرة على اجللد  3أو  4مرات في اليوم.

كيفية االستخدام:
خذي  200إلى  400ملغم  4إلى  6مرات في
اليوم .ال تأخذي أكثر من  2400ملغم في
اليوم.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد :لأللم ،واالنتفاخ،
واحلمى :اسبرين.
لأللم واحلمى" acetaminophen " :
تفاعالت مع أدوية أخرى:
مع  phenytoinميكن أن يسبب مشاكل في
الكبد.
حتذير :جتنبي أخذه خالل أسبوع قبل أو بعد
اجلراحة .جتنبي استخدامه خالل آخر  3أشهر
من احلمل.
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lidocaine, mebendazole

)Lidocaine (Topicaine، Xylocaine
 Lidocaineجل يستخدم على اجللد ليمنع
ويخفف األلم الذي تسببه تهيجات اجللد
البسيطة ،واحلروق البسيطة ،اجلروح البسيطة،
وعضات احلشرات.
اآلثار اجلانبية :تغيير في لون اجللد (تذهب هذه اآلثار
بسرعة) ،حبيبات ممتلئة بالسائل على اجللد.
يكون عادة على شكل مرهم  %2إلى . %4

)mebendazole (Vermox
 mebendazoleدواء يعمل ضد العديد من إصابات
الدود ،مبا في ذلك دودة األنكلستوما.
اآلثار اجلانبية :رمبا بعض األلم في البطن أو اإلسهال/
ولكن اآلثار اجلانبية ليست شائعة.
يكون عادة على شكل :أقراص  100ملغم.

كيفية االستخدام:
كيفية االستخدام:
للمساعدة في الوقاية من ارتفاع الدم املفاجئ لدودة األنكلستوما ،خذي  100ملغم بواسطة
ضعي كمية صغيرة في الشرج قبل التخلص الفم مرتني في اليوم ملدة  3أيام.
من البراز القاسي .أو ضعيه على فتحة البول قبل أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
Albendazole
وضع أنبوب سحب البول.
حتذير :ال تستخدميه إذا كنت حامال .ال يستخدم
لألطفال حتت عمر سنتني.
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metronidazole, miconazole
 Metronidazoleميكونازول " "miconazole
)( (Flagyl، Methoprotostat، Metro، Metroxyn، Satricداكتارين "  ،" Daktarinفوجنتوبيك " ،" Fungtopic
ميكاتني "  ،" Micatinمبنيستات " )" Monistat

يستخدم  Metronidazoleملرض التهاب احلوض،
وااللتهابات املهبلية واجللدية ،والزحار االميبي.
مهم :يجب عالج شريكك في اجلنس .ال تشربي
الكحول خالل فترة استخدامك .Metronidazole
سيجعلك ذلك تتقيئني كثيرا.
اآلثار اجلانبية :طعم معدن في الفم ،بول لونه داكن،
تقيؤ أو توعك معدة ،وجع رأس.
يكون عادة على شكل :أقراص  ،400 ،250 ،200و500
ملغم .حبوب للمص  375و 500ملغم.

ميكونازول " " miconazoleهو دواء ضد الفطر
يستخدم لعالج اخلميرة والفطريات األخرى في املهبل،
أو في اجللد.
مهم :إذا سبب ميكونازول " "miconazoleالتهيج
لك ،توقفي عن استخدامه .جتنبي ممارسة اجلنس 3
إلى  4أيام خالل استخدام ميكونازول " "miconazole
لتجنب نقل العدوى للشريك.
أبعديه عن العينني.
اآلثار اجلانبية :التهيج.
يكون عادة على شكل  % 2كرمي ،حبوب للمص 100
و 200ملغم.

كيفية االستخدام:
اللتهاب الرحم بعد والدة الطفل ،خذي 500
ملغم  Metronidazoleبواسطة الفم مرتني في كيفية االستخدام:
لاللتهابات اخلميرية في املهبل:
اليوم حتى تذهب احلمى ملدة يومني.
لعالج التهاب املهبل البكتيري خذي  2غرام كرمي :ضعي  5غم في املهبل كل ليلة ملدة  7ليال.
بواسطة الفم مرة واحدة فقط ،ولكن ليس أثناء  100ملغم حتميلة :ضعي واحدة في أعلى املهبل كل
ليلة ملدة  7أيام.
احلمل.
إذا كنت حامال ،خذي  400إلى  500ملغم بواسطة  200ملغم حتميلة :ضعي واحدة في املهبل كل ليلة
ملدة  3ليال.
الفم مرتني في اليوم ملدة  7أيام.
جملموعة الدواء لعالج اإلفراز املهبلي أو مرض لاللتهابات اخلميرية على اجللد ،ضعي كرميا على
املنطقة املصابة مرتني في اليوم حتى يزول االلتهاب.
التهاب احلوض .
لإلسهال الذي يرافقه دم للناس الذين لديهم أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
اإليدز ،خذي  500ملغم بواسطة الفم  3مرات لكل االلتهابات اخلميريةnystatin clotrimazole, :
Gentian violet
في اليوم ملدة  7أيام.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
حتذير :ال تستخدمي  miconazoleخالل أول  3أشهر
اإليدز:
لدهم
الذين
لإلسهال لألشخاص
من احلمل.
cotrimoxazole, norfloxacin
حتذير :توقفي عن استخدامه إذا كنت تشعرين باخلدر .حاولي عدم استخدام Metronidazole
خالل  3أشهر من احلمل .إذا كان يتوجب عليك ،ال تأخذي جرعة كبيرة خالل احلمل.
ولكن إذا كنت مرضعة ،فإن اجلرعة الكبيرة هي األكثر سالمة .ال يجب أن يستخدمه
األشخاص الذين لديهم مشاكل بالكبد ،مثل اليرقان.
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nifedipine, nitrofurantoin
Nifedipine
Adalat، Nelapine،
)Procardia

nitrofurantoin
)(Furadantin، Furadantin ، Macrodantin

 Nifedipineدواء يستخدم لتخفيض ضغط
الدم العالي بسرعة كبيرة.
مهم :ال تشربي عصير اجلرافوت مع .Nifedipin
لن يكون الدواء فعاال.
اآلثار اجلانبية :وجع رأس ،دوار ،طفح ،احمرار
الوجه.
يكون عادة على شكل كبسوالت وأقراص 10
ملغم

 nitrofurantoinمضاد حيوي يستخدم لعالج
التهابات املثانة.
اآلثار اجلانبية :غثيان أو تقيؤ ،وجع رأس ،إخراج
غازات .للحد من هذه اآلثار ،خذيه مع طعام أو
حليب.
عالمات أخذه كثيرا :تقيؤ ،ألم في الصدر .ميكن أن
يصبح لون البول أصفر قامتا أو بنيًّا.
يكون عادة على شكل :أقراص  ،50 ،25أو 100
ملغم؛ ; m 5/mg 25 suspension of

كيفية االستخدام:
فقط لضغط الدم املرتفع فجأة سببه:
الرتفاع ضغط الدم املفاجئ
كبسولة :عضي الكبسولة وابلعيها ،أو
اصنعي ثقبا في الكبسولة وضعيها حتت
اللسان.
قرص :اسحقيه واخلطيه مباء نظيف واصنعي
منه عجينة ناعمة وضعيها حتت اللسان
وابلعيها مع قليل من املاء.

كيفية االستخدام:
اللتهابات املثانة ،خذي  100ملغم مرتني في اليوم
ملدة  3أيام.
أدوية ميكن أن تفيد:
اللتهابات املثانةamoxicillin، cotrimoxazole، :
.norfloxacin

(Nifed،

Nifecard،

تفاعالت مع أدوية أخرى :مع كل من
 ،carbamazepineأو  ،phenobarbitalأو
.phenytoin
ميكن أال تكون هذه األدوية فعالة خالل
استخدام Nifedipine
حتذير :يجب استخدام  Nifedipineفقط مع
إصابة احلبل الشوكي (انظري صفحة  .)117ال
يجب استخدامه مع ضغط الدم املستمر ،أو
ارتفاع ضغط الدم ،أو مشاكل القلب.
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حتذير :ال يجوز أن يستخدم األشخاص الذين لديهم
مشاكل في الكلية هذا الدواء .ال يجوز أن تستخدم
النساء في آخر شهر من احلمل هذا الدواء.

norfloxacin, nystatin
Norfloxacin
()Lexinor، Noroxin، Uritracin

Nystatinsjdk
(.)Dermodex، Mycostatin، Nilstat، Nystat

 Norfloxacinمضاد من عائلة  quinoloneيستخدم  Nystatinsjdkدواء مضاد للفطر يستخدم
لعالج السيالن ،والتهابات املثانة والكلية ،واحلاالت ملعاجلة االلتهابات اخلميرية في الفم ،أو املهبل،
أو اجللد.
اخلطرة من اإلسهال.
مهم :تكون فعالية  Nystatinفقط ضد
اآلثار اجلانبية :ميكن أن تسبب الدوخة.
وتقليل آثار الكافيني .للحد من هذه اآلثار ،خذيه إما االلتهابات اخلميرية للمبيضات ،بينما تكون
فعالية  miconazoleضد االلتهابات الفطرية
ساعة قبل األكل أو ساعتني بعد األكل.
أيضا .ميكن أن يكون  Clotrimazoleأقل تكلفة
يكون عادة على شكل :أقراص  400ملغم.
وأسهل لالستخدام.
يكون عادة على شكل :حتميلة  100000يوم؛
 Lozengesل َف ِّم  200,000وحدة؛ كرمي 100000
وحدة لكل غرام؛ سائل  100000لكل مليميتر.
كيفية االستخدام:
كيفية االستخدام:
مرتني
الفم
بواسطة
اللتهابات املثانة ،خذي  400ملغم
اللتهابات الفم أو احلنجرة 3 ،أو  4مرات في
أيام.
في اليوم ملدة 3
اليوم ،ضعي  1ملميتير من السائل في الفم،
اللتهابات الكلية ،خذي  400ملغم بواسطة الفم مرتني ضعيه في كال اجلانبني من الفم لدقيقة
في اليوم ملدة  10أيام.
وابلعيه .قومي بذلك ملدة  5أيام.
للسيالن ،خذي  800ملغم بواسطة الفم مرة واحدة فقط.
لإلسهال مع األشخاص املصابني باإليدز ،خذي  400ملغم اللتهابات اجللد ،حافظي على املنطقة جافة
وضعي الكرمي  3مرات في اليوم حتى يذهب
مرة واحدة فقط.
الطفح.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لاللتهابات املهبلية ،ضعي الكرمي داخل املهبل
اللتهابات املثانةamoxicillin، cotrimoxazole، ،
مرتني في اليوم من  10إلى  14يوما؛ أو ضعي
.nitrofurantoin
اللتهابات الكلية amoxicillin، cefixime، ciprofloxacin :حتميلة  100000وحدة عاليا داخل املهبل وقت
، cotrimoxazole
النوم ملدة  14ليلة.
للسيالنcefixime، ciprofloxaci، doxycyline :
أدوية أخرى ميكن أن تفيدmiconazole، :
لإلسهال مع األشخاص الذين لديهم االيدز:
،clotrimazole
metronidazole، cotrimoxazole
gentian violet

حتذير :خذيه مع الكثير من املاء .ال تستخدمي الدواء وأنت حتذير :إذا سبب  nystatinالتهيج لك ،توقفي
تستخدمني معدالت حموضة أو فيتامينات حتتوي على احلديد عن استخدامه .جتنبي القيام باجلنس وأنت
أو الزنك .إذا سببت لك مضادات  norfloxacinأو quinolone
حساسية ،ال تستخدميه .ال يجوز أن تستخدم النساء احلوامل ،أو تستخدمني  nystatinوبالتالي لن تنقلي
العدوى لشريكك.
املرضعات ،أو اللواتي حتت  16سنة .Norfloxacin
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paracetamol,acetaminophen,penicillin
 paracetamolأو PenVee acetaminophen
( ،APAP، Panadol، Tempra، Tylenolوغيرها )

VK،

penicillin (Bentapen ،
)K،phenoxymethylpenicillin

و acetaminophenاسمان
paracetamol
لنفس الدواء الذي يستخدم للتخفيف من األلم
واحلمى .وهو من أكثر األدوية أمانا للقضاء على
األلم .وال يسبب تهيجا للمعدة وبالتالي ميكن
استخدامها بدال من األسبرين أو  ibuprofenمن
قبل األشخاص املصابني بتقرح املعدة .وميكن أن
تستخدمه النساء احلوامل ،وهو آمن لألطفال
بجرعات أقل.
مهم :ال يشفي  paracetamolمن املرض ،فهو
يقلل من األلم أو احلمى .من املهم معرفة سبب
األلم واحلمى وعالج ذلك.
عالمات تناوله بكثرة :غثيان ،تقيؤ ،ألم في
املعدة.
يكون عادة على شكل :أقراص  ،325 ،100و500
ملغم؛ سائل في  120و 160مليميتر كل 5
مليميتر؛ حبوب للمص ،325 ،300 ،120 ،80
أو  650ملغم؛ قطرات  80ملغم لكل 0.8
مليميتر.

البنسلني مضاد حيوي يستخدم لعالج أمراض
الفم ،واألسنان ،واجللد ،والرحم ،والعديد من األمراض
األخرى .لسوء احلظ ،لقد مت تطوير الكثير من املقاومة
للبنسلني وهو أقل فائدة من السابق.
مهم :راقبي ردود فعل احلساسية وصدمة
احلساسية.
اآلثار اجلانبية :طفح.
يكون عادة على شكل :أقراص  500 ،250ملغم؛ سائل
 125أو  250لكل  5مليميتر.

كيفية االستخدام:
لأللم أو لتقليل احلمى ،خذي  500إلى 1000
ملغم بواسطة الفم كل  4إلى  6ساعات
حسب احلاجة.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
لأللم ،أو احلمى ،أو االنتفاخ :االسبرين أو
 ، ibuprofenولكن ال تستخدمي أيا منهما
خالل احلمل.

كيفية االستخدام:
ملرض الرحم بعد الوالدة ،خذي  250ملغم (وهو نفس
 400000وحدة) بواسطة الفم في اليوم ملدة  7أيام.
اللتهاب اجللد أو القروح ،خذي  250ملغم بواسطة
الفم  4مرات في اليوم ملدة  10أيام.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
ملرض الرحم بعض الوالدة:
Amoxicillin،
ampicillin،
ciprofloxacin،
doxycycline، metronidazole
اللتهاب اجللدdicloxicillin، doxycycline، :
erythromycin، tetracycline

حتذير :ال تتناوليه إذا كان لديك ضرر في الكبد أو الكلية .حتذير :ال تأخذيه إذا كانت لديك حساسية ألي من
ميكن أن يسبب الضرر إذا مت تناوله بشكل منتظم خالل األدوية من عائلة البنسلني.
أو بعد شرب الكحول.
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podophyllin, probenicid
Podophyllin
(,25-Condylox, Podocon
)podophylom resin

probenicid
()Benemid، Probalan

 Podophyllinسائل ميكن وضعه مباشرة
على الثآاليل اجلنسية لتقليصها.
مهم :يسبب Podophyllinتهيجا كثيرا
للجلد السليم .استخدمي فقط القليل
( 2/1مليميتر أو أقل) في املرة الواحدة.
احمي املنطقة حول الثؤلول بهالم النفط
(الفازلني) قبل استخدام .Podophyllin
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب تهيجا كبيرا
للجلد.
عادة يكون على شكل :سائل  % 10إلى
.% 25

يستخدم مع بعض
Probenicid
املضادات احليوية من عائلة البنسلني
جلعل البنسلني يكون داخل اجلسم فترة
أطول.
هذا يجعل العالج أكثر فعالية.
مهم :ال تعطي  Probenicidلألطفال
حتت عمر  2سنة.
اآلثار اجلانبية :يسبب أحيانا صداعا،
إسهاال ،أو تقيؤا.
يكون عادة على شكل :أقراص 500
ملغم.

كيفية االستخدام:
ضعي السائل على الثؤلول بقطعة
قطن ،أو مسواك ،أو قطعة قماش نظيفة
ملفوفة على شيء رفيع .بعد  4ساعات،
اغسليه بحذر بالصابون واملاء .استخدميه
مرة في األسبوع ملدة  4أسابيع.
أدوية أخرى ميكن ان تفيد:
للثآليل على األعضاء التناسلية:
 Trichloraceticأو .acid bichloracetic

كيفية االستخدام:
خذي  500ملغم إلى  1غرام بواسطة
الفم كل مرة تستخدمني املضاد احليوي
من عائلة البنسلني.

حتذير :ال تضعيه على الثآليل التي تنزف،
الشام ،الثآليل التي عليها شعر أو في
الفم .إذا حصل تهيج حاد للجلد ،ال
تستخدميه مرة أخرى .ال تستخدميه إذا
كنت حامال أو مرضعة.

حتذير :استخدميه بحذر خالل احلمل
والرضاعة ،إذا كانت لديك قرحة معدة.
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procaine penicillin, tetanus toxoid
procaine penicillin
(,Benzylpenicillin Procaine, Bicillin C-R
,Crysticillin, Duracillin AS, Penadur
)Pfizepen AS, Wycillin

tetanus toxoid
()Tetavax

 procaine penicillinمضاد حيوي يستخدم لعالج
الرحم وأمراض أخرى ،مثل قروح الضغط امللتهبة
والسيالن الذي ال يقاوم البنسلني.
مهم :عندما يؤخذ مع ( probenicidانظري صفحة
 ،)351تزيد كمية البنسلني في الدم وتستمر لفترة
أطول وجتعل العالج فعاال أكثر.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن تسبب التهابات خميرية
لدى النساء ،وطفحا على الطفل أو مؤخرة الطفل
الصغير.
يكون عادة على شكل :حقن  300000و 400000
و 600000وحدة؛ بودرة خللط احلقن  1غرام= 1مليون
وحدة.

 Tetanus Toxoidلقاح يعطى ملنع داء
الكزاز .ميكن أن يعطى خالل أو بعد احلمل،
أو بعد اإلجهاض .إذا حصلت املرأة على
حقنتني (أو  3حقن) عند احلمل .وسوف
مينع هذا املرض القاتل لدى املولود احلديث.
مهم :يجب أن يعطى لقاح داء الكزاز
للجميع بدءا من مرحلة الطفولة.
اآلثار اجلانبية :ألم ،احمرار ،سخونة ،انتفاخ
طفيف.
يكون عادة على شكل :سائل للحقن 5 ،4
أو  10وحدة لكل  0.5مليميتر.

كيفية االستخدام:
للحمى خالل احلمل ،احقني  1.2مليون وحدة في
العضلة كل  12ساعة خالل فترة أخذ املرأة للعالج
الطبي.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
للحمى خالل احلمل.ampicillin، metronidazole :

كيفية االستخدام:
لتحمي نفسك من داء الكزاز لألبد ،عليك
أن تأخذي  5حقن لقاح ،ثم حقنة كل 10
سنوات.
لكل لقاح :أعطي  1حقنة  0.5مليميتر
في عضلة أعلى الذراع.

حتذير :ميكن أن يسبب  procaine penicillinنوبات
ربو لدى األشخاص الذين لديهم الربو .ال تستخدمي
هذا الدواء أبدا مع  .tetracyclineال تستخدمي
 procaine penicillinإذا كانت لديك حساسية
للمضادات احليوية من عائلة البنسلني .ال حتقنيه
أبدا في العرق.
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Tetracycline
Tetracycline
(Achromycin، Sumycin، Terramycin،
)Theracine، Unimycin

Tetracyclineمضاد حيوي من عائلة .Tetracycline
يستخدم لعالج العديد من األمراض ،مبا في ذلك
كالميديا والزهري ،ومرض التهاب احلوض ،والتهابات
الكلية واملثانة .وميكن استخدام Doxycycline
لنفس األمراض ،وتكلفته أقل ،وأسهل لالستخدام
(انظري صفحة .)341
مهم:ال يحارب Doxycyclineالزكام العادي ومنع
األمراض التي تنتشر جنسيا.
اآلثار اجلانبية :إذا قضيت وقتا في الشمس ،ميكن
أن يسبب Tetracyclineطفحا جلديا .ميكن أن
يسبب إسهاال أو توعك معدة.
يكون في العادة على شكل :كبسوالت  250 ،100أو
 500ملغم؛ مرهم .%1

تكملة Tetracycline

كيفية االستخدام:
للكالميديا ،خذي  500ملغم بواسطة الفم  4مرات في
اليوم ملدة  7أيام.
للزهري ،خذي  500ملغم بواسطة الفم  4مرات في
اليوم ملدة  14يوما.
ملرض التهاب احلوض ،خذي  500ملغم بواسطة الفم 4
مرات في اليوم حتى تذهب احلمى ملدة يومني( .جملموعة
الدواء لعالج مرض التهاب احلوض أو اإلفراز املهبلي،
انظري صفحة .)162
اللتهاب اجللد ،خذي  250ملغم بواسطة الفم  4مرات
في اليوم ملدة  14يوما.
لرعاية عني الطفل ،ضعي القليل من املرهم (في كل
عني عند الوالدة ،مرة واحدة فقط).
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
azythromycin،
doxycycline،
للكالميديا:
.erythromycin
للزهريbenzathine penicillin، doxycycline، :
erythromycin
ملرض التهاب احلوضcephalexin، dicloxicillin، :
.doxycycline ، erythromycin، penicillin
لرعاية عيون الطفل :مرهم erythromycin

حتذير :ال تأخذيه خالل ساعة من تناول منتجات
األلبان أو معدالت احلموضة .ال تستخدمي
 Tetracyclineإذا كان في الشمس لفترة
طويلة أو إذا انتهت فترة صالحيته .ال يجوز
أن تستخدم النساء احلوامل أو املرضعات
Tetracycline
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)trichloroacetic acid (TCA), bichloroacetic acid (BCA

)Trichloroacetic (TCA
)Bichloroacetic (BCA
ميكن استخدام إما حامض  trichloroaceticأو حامض  bichloroaceticلعالج ثآليل
األعضاء التناسلية.
مهم :احمي أوال املنطقة حول الثؤلول بهالم (الفازلني) .ثم ضعي حامض .trichloroacetic
سوف يؤلم ملدة  15إلى  30دقيقة .إذا جاء على منطقة سليمة ،اغسليه باملاء والصابون.
تستطيعني أن تضعي أيضا بودرة األطفال أو الصودا.
اآلثار اجلانبية :سيؤذي حامض  trichloroaceticأو يدمر اجللد العادي إذا سكب عليه.
يكون عادة على شكل :سوائل بقوة بني  %10و.%35
كيفية االستخدام:
ضعي مرة واحدة على الثؤلول في األسبوع ملدة أسبوع إلى  3أسابيع حسب احلاجة.
أدوية أخرى ميكن أن تفيد:
podophyllin
حتذير :استخدميه بحذر .ميكن أن يحرق اجللد الطبيعي ويسبب ندبة.

موانع احلمل الفموية
حبوب منع احلمل
تفاعالت حبوب منع احلمل مع أدوية أخرى :قد تعطل بعض األدوية عمل حبوب منع احلمل املزدوجة (التي
حتتوي على كل من االستروجني والبروجسترون) جزئيا أو قد تتسبب بفشلها .ولهذا السبب ،عليك عدم
اجلمع بني حبوب منع احلمل إذا كنت تتناولني األدوية التالية بانتظام:
)phenytoin (diphenylhydantoin, Dilantin
)valproic acid (Depakene
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)carbamazepine (Tegretol
phenobarbital (phenobarbitone,
)Luminal

للحصول على معلومات حول كيفية تأثير حبوب منع احلمل (الهرموني وغيرها من وسائل تنظيم األسرة)
على إعاقتك .تختلف حبوب منع احلمل في قوة كل هرمون وتباع حتت أسماء جتارية مختلفة كثيرة .وندرج
القليل من األسماء التجارية في اخملطط أدناه.
عادة ،تكون العالمات التجارية التي حتتوي على أقل قدر من الهرمونات أكثر سالمة ،وأفضل فعالية بالنسبة
ملعظم النساء .توجد "اجلرعة املنخفضة" األقراص في اجملموعات  1و  2و .3
اجملموعة  – 1حبوب Triphasic
وتتضمن هذه كميات منخفضة من االستروجني وبروجستني في مزيج يتغير خالل الشهر .ومبا أن الكميات
تتغير ،من الضروري أخذ األدوية بنظام.
األسماء التجارية:
Synophase, Tricyclen, Trinordiol, Trinovum, Triquilar, Triphasil،Logynon
اجملموعة  – 2حبوب منخفضة اجلرعة
وحتتوي هذه على كميات قليلة من االستروجني
األسماء التجارية :
,35/1 Ovysmen ,50/1 ,35/1 Ortho-Novum ,50 + 1 ,35 + 1 Norinyl ,50 + 1 Noriday ,35 + 1 Brevicon
.Neocon, Norimin, Perle
اجملموعة رقم  - 3حبوب اجلرعات املنخفضة
هذه احلبوب فيها نسبة عالية من بروجستني ونسبة منخفضة من استروجني ( 30أو  35ميكروغرام من
االستروجني).
األسماء التجارية:
.Microvlar, Lo-Femen,a Nordette ,30 Lo-Ovral, Microgynon
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الصفحات اخلضراء
لضمان الفعالية وتقليل االستحاضة (كميات صغيرة من الدم في أوقات أخرى غير أوقات الدورة الشهرية)،
خذي حبوب منع احلمل في الوقت نفسه كل يوم ،خصوصا احلبوب التي بها كميات قليلة من الهرمون.
وإذا استمرت االستحاضة  3أو  4أشهر ،جربي واحدا من األسماء التجارية في مجموعة  .3إذا استمرت
االستحاضة بعد  3أشهر ،جربي اسما جتاريا من مجموعة .4
ولكن إذا لم حتدث الدورة الشهرية ألشهر أو حدث حيض غزير ،تستطيع املرأة تغيير الدواء باسم جتاري
يحتوي على استروجني أكثر من مجموعة .4
وبالنسبة للمرأة التي يكون احليض فيها غزيرا أو اللواتي يصبح لديهن الثديان يؤملان ،فإن اسما جتاريا
منخفض االستروجني وعالي البروجستني هو األفضل .ميكن إيجاد هذه احلبوب في مجموعة .3
النساء اللواتي تستمر االستحاضة لديهن أو ال تأتي الدورة الشهرية خالل شهر وهن يستخدمن اسما
جتاريا من مجموعة  ،3أو حملن قبل وهن يستخدمن نوعا آخر من احلبوب ،ميكن أن يغيرن احلبوب إلى تلك التي
حتتوي على أكثر بقليل من االستروجني .ميكن إيجاد هذه احلبوب ذات "اجلرعات العالية" في مجموعة .4
اجملموعة  – 4احلبوب ذات اجلرعة العالية
هذه احلبوب هي أعلى في هرمون االستروجني ( 50ميكروغرام من االستروجني ' )'ethinyl estradiolومعظمها
أيضا أعلى في البروجسترون.
األسماء التجارية:
.Eugynon, Neogynon, Ovral, Femenal, Nordiol, Primovlar
رمبا تريد النساء املرضعات أو اللواتي ال يجب أن يستخدمن احلبوب املنتظمة بسبب وجع رأس أو ضغط الدم
العالي اخلفيف أن يستخدمن احلبة فقط مع بروجستني.
تسمى أيضا احلبوب املوجودة في اجملموعة  5احلبوب املصغرة.
مجموعة  -5بروجستني -فقط احلبوب.
هذه احلبوب ،وتعرف أيضا بـ"باحلبوب املصغرة" ،حتتوي فقط على بروجستني.
األسماء التجارية:
.Femulen, Micronor, Micronovum, Nor-Q D
ميكن أن تستخدم هذه األسماء التجارية أيضا لتخطيط العائلة في حالة الطوارئ -انظري الصفحة
التالية.
Microlut Neogeston
Ovrette
Microval
Neogest
يجب أن تؤخذ احلبوب التي حتتوي على بروجستني فقط في نفس الوقت كل يوم ،حتى أثناء الدورة الشهرية.
إن دم احليض في الغالب غير منتظم.
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تنظيم العائلة يف حالة الطوارئ
تنظيم العائلة في حالة الطوارئ (مانع احلمل الطارئ)
من اجليد استخدام حبوب تنظيم النسل الطارئ ،حتى لو كنت في العادة ال تستخدمني احلبوب لتنظيم
النسل (انظري صفحة  .)328وألنك تأخذينها لفترة قصيرة ،فإنها لن تتفاعل مع األدوية التي تأخذينها
لإلعاقة .ميكنك استخدام حبوب الطوارئ أو حبوب منتظمة للتحكم بالنسل ملنع احلمل خالل خمسة أيام
من ممارسة اجلنس من دون حماية .يعتمد عدد احلبات التي حتتاجينها على كمية استروجني أو بروجستني
في كل حبة .يضم هذا اخملطط فقط بعض األسماء التجارية الشائعة لكل نوع من احلبوب .وحيث إن بعض
األسماء التجارية تستخدم ألكثر من نوع واحد من احلبوب ،افحصي كمية الهرمون في احلبوب قبل أن
تستخدميها في حالة الطوارئ.
كيفية أخذ حبوب تنظيم النسل في حالة الطوارئ:
حبوب لتنظيم النسل الطارئ

اجلرعة األولى

حبوب جرعة عالية حتتوي mcg ethinyl 50
)estradiol (Ovral, Ogestrel

خذي حبتني

حبوب جرعة منخفضة حتتوي
mcg 35 or 30
,ethinyl estradiol (Lo-Femenal, Lo/Ovral
)Microgynon, Nordette

خذي  4حبات

خذي  4حبات

حبوب جرعة منخفضة حتتوي
mcg ethinyl 20
)estradiol (Alesse, Lessina, Lutera

خذي  5حبات

خذي  5حبات

حبوب خاصة للطوارئ حتتوي
ethinyl
)estradiol and levonorgestrel (Tetragynon

خذي حبتني

خذي حبتني

اجلرعة الثانية (بعد  12ساعة)
خذي حبتني

حبوب بروجستني "  " Progestinفقط (حبوب مصغرة) حتتوي
mcg levonorgestrel 75
()Ovrette, Neogest

خذي  40حبة ،مرة واحدة فقط
 ،أو  20حبة في جرعة واحدة
و 20حبة أخرى بعد أكثر  12ساعة.

حبوب بروجستني "  " Progestinفقط (حبوب مصغرة) حتتوي
30 mcg levonorgestrel
)(Microlut, Microval, Norgeston

خذي  50حبة ،مرة واحدة فقط،
أو  25حبة جرعة واحدة و 25
بعد  12ساعة.

حبوب خاصة للطوارئ حتتوي
1500
)mcg levonorgestrel (Postinor 1
حبوب خاصة للطوارئ حتتوي
750 mcg
levonorgestrel (Postinor, Postinor2-,
)Plan B, Pill 72, Post-Day

حبة واحدة فقط ،مرة واحدة فقط.
خذي حبتني ،مرة واحدة فقط.
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الصفحات اخلضراء
مع علبة فيها  28حبة ،استخدمي أي  21حبة ملنع احلمل الطارئ .ال تستخدمي آخر  7حبات في علبة 28
حبة ،ألن هذه احلبوب ال حتتوي على أي هرمونات.
حلبوب بروجستني فقط وحبوب خاصة للطوارئ آثار جانبية أقل (وجع رأس وغثيان) من احلبوب اجملمعة
املستخدمة لتنظيم النسل الطارئ.
أدوية لإليدز-عالج مضاد للفيروس
تدعى األدوية التي تعالج اإليدز أدوية مضادة لإليدز .تستطيع هذه األدوية مساعدة الشخص الذي لديه إيدز
في العيش لفترة أطول وحياة صحية أكثر .وعندما تؤخذ هذه األدوية برفقة  3أدوية على األقل ،تدعى عندئذ
عالجا مضادا للفيروس .جتدين في هذا القسم معلومات حول بعض مجموعات الدواء الشائعة للعالج
املضاد للفيروس.
انظري إلى مخطط الدواء لتعرفي إذا ما كان هنالك تفاعل بني دواء اإلعاقة ودواء اإليدز.
رعاية فيروس نقص املناعة البشري وبرامج األدوية املضادة للفيروس
إن فيروس نقص املناعة البشري /اإليدز مرض معقد يؤثر على كل جزء من جسمك .في اللحظة التي
حتصلني فيها على نتيجة فحص ايجابية لفحص فيروس نقص املناعة البشري ،حاولي إيجاد برنامج رعاية
لفيروس نقص املناعة البشري حيث ميكن لعامالت الصحة رؤيتك بانتظام ومساعدتك في البقاء بصحة
جيدة .تقدم برامج رعاية فيروس نقص املناعة البشري األدوية ملنع وعالج فيروس نقص املناعة البشري،
واالستشارة ودعما آخر .ميكن أن تساعدك البرامج في البدء في أدوية العالج املضاد للفيروس ،وعالج أية آثار
جانبية ،وتغيير العالج املضاد للفيروس إذا لم يكن فعاال لك .إن احلصول على األدوية من برنامج العالج املضاد
للفيروس أكثر ثقة وأقل تكلفة من شرائها من مصدر خاص.
متى تكون هناك حاجة للعالج املضاد للفيروس؟
ال يحتاج األشخاص املصابون بفيروس نقص املناعة البشري والذين ال يزالون يتمتعون بجهاز مناعة صحي
عالج مضاد للفيروس .ويحتاج فقط األشخاص الذين لديهم نتيجة فحص إيجابية لفحص فيروس نقص
املناعة البشري ولديهم أعراض اإليدز ،أو الذين لم يعد جهاز املناعة لديهم يعمل بشكل جيد عالجا مضادا
للفيروس .إن فحص الدم الذي يدعى  CD4املدى الذي يعمل فيه جهاز املناعة بشكل جيد؟ إذا كان هذا
الفحص متوفرا ،وكانت نتيجة الفحص أقل من  ،200تستطيعني أنت وعاملة الصحة حتديد متى يجب أن
تبدئي العالج املضاد للفيروس.
قبل البدء بالعالج املضاد للفيروس ،من الضروري أن تناقشي مع عاملة الصحة:
• هل تلقيت عالجا مضادا للفيروس من قبل؟ ميكن أن يؤثر هذا على نوع الدواء الذي يجب أن تأخذيه اآلن.
• هل لديك أية أمراض أو ظروف أخرى ،مثل السل ،أو أمراض خطيرة ،وحمى؟ رمبا يجب عالجها أوال.
• ما هي فوائد ومخاطر واآلثار اجلانبية املمكنة للعالج املضاد للفيروس؟ حاولي احلديث مع شخص يتلقى
العالج املضاد للفيروس حاليا وكذلك عاملة الصحة.
• هل أنت مستعدة ألخذ الدواء يوميا ،وفي األوقات الصحيحة؟ هذا ضروريا للعالج املضاد للفيروس ليكون
فعاال.
• هل لديك دعم من شخص تثقني به أو مجموعة مصابني باإليدز داعمة ،ميكنك أن تتحولي إليهم من أجل
طلب املعلومات واملساعدة؟
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ختطيط العائلة يف حالة الطوارئ
تأكدي أنك تعرفني من أين حتصلني على املساعدة إذا كانت لديك مشاكل في احلصول على أدوية العالج
املضاد للفيروس ،أو لديك مشاكل مع اآلثار اجلانبية ،أو حتتاجني عالجا للمشاكل الصحية.
ال تبدئي بأخذ العالج املضاد للفيروس على عاتقك .ميكن أن تكون األدوية اخلطأ لك وميكن أن تسبب آثارا
جانبية خطيرة.
ال تتشاركي بالعالج املضاد للفيروس مع أي شخص ،مبن في ذلك شريك أو طفل .إن أخذ جرعة أقل من الالزم
يسبب توقف فاعلية الدواء ،واألذى لك وللشخص الذي يشاركك في العالج.
ال تشتري العالج املضاد للفيروس من شخص ليس جزءا من برنامج رعاية لفيروس نقص املناعة أو برنامج
عالج مضاد للفيروس.
مجموعات عالج مضاد للفيروس (أنظمة التغذية للعالج املضاد للفيروس)
تكون العالجات املضادة للفيروس فعالة إذا مت أخذها في مجموعات (أنظمة التغذية) بحيث تشمل اجملموعة
 3أدوية على األقل .ونحن ندرج  4مجموعات شائعة  ،ثم نقدم معلومات أكثر عن كل دواء .وكلما كانت هناك
معرفة أكثر حول فيروس نقص املناعة وكيفية جعله يصبح أبطأ أو إيقافه ،ستتغير أنظمة التغذية .اسألي
عاملة الصحة أي األدوية متوفرة واألفضل فعالية في املنطقة التي تعيشني فيها.
إن أنظمة التغذية الرباعية في القائمة في األسفل هي األسهل .ميكن أخذها مع أو من دون طعام .وهي
أيضا األقل تكلفة واألكثر توفرا .بعض اجملموعات (كل  3األدوية ،أو بعض األحيان  2من  )3متوفرة في احلبوب،
ويطلق عليها "مجموعة جرعة ثابتة".
كيفية أخذ العالج املضاد
• بغض النظر عن اجملموعة التي تستخدمينها ،خذي  3أدوية كل يوم ،في نفس الوقت في كل يوم.
• إذا كان يتوجب عليك أخذ الدواء مرتني في اليوم ،يجب أن تكون هناك  12ساعة بني اجلرعتني .على سبيل
املثال ،إذا أخذت جرعة الصباح عند الساعة السادسة صباحا ،فعليك أخذ اجلرعة الثانية عند الساعة
السادسة مساء .إذا هناك فارق زمني أكثر من  12ساعة بني اجلرعات ،فإن وجود القليل من الدواء في جسمك
لبعض الساعات يسبب مقاومة للدواء.
• إذا نسيت أخذ اجلرعة في وقتها ،حاولي أخذها خالل  5ساعات .إذا كان الزمن أكثر من  5ساعة ،انتظري
حتى وقت اجلرعة التالية.
• ال توقفي عند أخذ أي دواء جزءا من نظام تغذية العالج املضاد للفيروس دون استشارة عاملة الصحة ملعرفة
ما إذا كان يجب التوقف عن أخذ األدوية بشكل منفصل أو كلها مرة واحدة.
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الصفحات اخلضراء
اآلثار اجلانبية
لقد ساعد العالج املضاد للفيروس العديد من الناس على احلياة لفترة أطول وبشكل صحي أكثر .ولكن
مثله مثل العديد من األدوية ،للعالج املضاد للفيروس آثار جانبية .ويجد العديد من الناس أنه كلما تعودت
أجسامهم على الدواء ،فإن اآلثار اجلانبية تقل وقد تذهب بعيدا .ومن اآلثار اجلانبية للعالج ملضاد للفيروس
اإلسهال ،والتعب ،ووجع الرأس ،ومشاكل املعدة مثل الغثيان ،والتقيؤ ،وألم معدة ،أو الشعور بعدم الرغبة
باألكل .حتى لو شعرت بسوء ،استمري بأخذ كل األدوية حتى تخبرك عاملة الصحة أن عليك أن تغيري أو
أن تتوقفي.
بعض اآلثار اجلانبية هي عالمات على احلاجة لتغيير الدواء .وتشمل اآلثار اجلانبية اخلطيرة وخزا أو شعورا
باحلرق في اليدين والقدمني ،احلمى ،طفحا ،عيونا صفراء ،تعبا وقصرا في النفس ،أنيميا ومشاكل دم أخرى،
ومشاكل في الكبد .إذا ظهرت لديك آثار جانبية خطيرة ،زوري عاملة صحة مباشرة.
أنظمة العالج املضاد للفيروس للبالغني واملراهقني (ليس لألطفال)
mg 200 ,)mg +NVP (nevirapine 150 ,)3TC (lamivudine mg 40 or 30 ,)d4T (stavudine
تأتي هذه  3أدوية في حبة واحدة تدعى .Triomune
,)mg+ EVF (efavirenz 150 ,)3TC (lamivudine mg 40 or 30 ,)d4T (stavudine
 600ملغم مرة واحدة في اليوم.
mg 200 ,)mg+ NVP (nevirapine 150 ,)3TC (lamivudine mg 300 ,)AZT (ZDV, zidovudine
 AZTو 3TCتأتي مجمعة في حبة واحدة يطلق عليها Combivir
,)mg+ EVF (efavirenz 150 ,)3TC (lamivudine mg 300 ,)AZT (ZDV, zidovudine
 600ملغم ،مرة واحدة في اليوم
 AZTو 3TCتأتي مجمعة في حبة واحدة يطلق عليها Combivir
مهم :بعض أدوية العالج املضاد للفيروس ميكن أن يسبب آثارا سلبية أكثر خطورة من غيرها .أحد هذه
األدوية هو  .)stavudine (d4Tوتوصي منظمة الصحة العاملية أن يكون العالج القائم على d4Tأن يكون
بتدرج بطيء .وفي العديد من البلدان ،لم يعد الناس الذين لديهم اإليدز يأخذون دواء  .stavudineفي بلدان
أخرى ،هذا ليس ممكنا دائما ،ألنه ال توجد دائما أدوية أخرى متوفرة ،أو ألن األدوية األخرى أغلى .إذا كان لديك
إيدز وأردت أن تأخذي أدوية العالج املضاد للفيروس ،حتدثي مع عاملة صحة خبيرة في فيروس نقص املناعة/
اإليدز في مجتمعك لتعرفي إذا ما كانت تتوافر أدوية أخرى.
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efavirenz, lamivudine, nevirapine
efavirenz
()EFV, EFZ, Sustiva

lamivudine
()3TC, Epivir
 Lamivudineعالج مضاد للفيروس يستخدم
مع أدوية أخرى لعالج اإليدز .وله آثار جانبية
قليلة.
يكون عادة على شكل :أقراص  150ملغم؛
محلول فموي  50ملغم لكل  5مليميتر.
كيفية االستخدام :خذي  150ملغم ،بواسطة
الفم ،مرتني في اليوم.

 Efavirenzهو دواء مضاد للفيروس يستخدم مع
عالجات أخرى مضادة للفيروس لعالج اإليدز.
اآلثار اجلانبية :ميكن أن يسبب دوارا ،عدم التركيز،
تغييرات في املزاج ،ولكن هذه تذهب بعد أسابيع
قليلة .وإذا لم تذهب ،ناقشي ذلك مع عاملة صحة.
ابحثي عن الرعاية مباشرة في حالة العيون الصفراء
أو عدم التركيز الشديد.
يكون عادة على شكل :كبسوالت 200 ،100 ،50
Nevirapine
ملغم ،أقراص  600ملغم ،محلول فموي  150ملغم
()NVP, Viramune
لكل  5مليميتر.
كيفية االستخدام:
 Nevirapineدواء عالج مضاد للفيروس
خذي  600ملغم ،بواسطة الفم ،مرة واحدة في
يستخدم مع عالجات أخرى مضادة للفيروس
اليوم.
لعالج اإليدز .ويستعمل ( )NVPأيضا ملنع انتقال
تفاعالت مع أدوية أخرى:
فيروس نقص املناعة البشري من األم إلى الطفل
مع  :rifampicinتقل فاعلية  .efavirenzرمبا حتتاجني
خال احلمل والوالدة.
أخذ جرعة أعلى من  800( EFVملغم بدال من 600
اآلثار اجلانبية :ابحثي عن الرعاية مباشرة للعيون
ملغم).
الصفراء ،طفح اجللد ،احلمى ،التعب مع قصر
النفس ،الشهية الضعيفة.
يكون عادة على شكل :أقراص  200ملغم؛ سائل
فموي  50ملغم لكل  5مليميتر.
كيفية االستخدام:
للتقليل من فرصة اآلثار اجلانبية عند بدء ()NVP
كجزء من نظام التغذية للعالج املضاد للفيروس،
خذي فقط نصف جرعة ملدة أسبوعني200 -
ملغم من ( )NVPمرة في اليوم .بعد أسبوعني،
حتذير :ال يجوز أن تأخذ النساء في األشهر  3األولى
خذي  200ملغم من ( )NVPمرتني في اليوم.
من احلمل "  ."EFVوميكن أن يسبب عيوبا عند الوالدة.
تفاعالت مع أدوية أخرى:
على النساء اللواتي يستخدمن "  "EFVورمبا يحملن
مع  ،rifampicinرمبا يقلل فاعلية .nevirapine
أن يستخدمن طريقة تنظيم للنسل موثوقا بها.
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stavudine, zidovudine
stavudine
()d4T, Zerit

zidovudine
()AZT, ZDV, Azidothymidine, Retrovir

 Stavudineدواء عالج مضاد للفيروس يستخدم
مع أدوية عالج مضاد أخرى لعالج اإليدز.
اآلثار اجلانبية:
وخزة ،خدران ،أو شعور باحلرقة في الذراعني
والساقني .ابحثي عن الرعاية مباشرة للغثيان،
التقيؤ ،ألم بطني حاد ،تعب مع ضيق تنفس،
تغييرات في دهن اجلسم.
يكون عادة على شكل :كبسوالت ،30 ،20 ،15
 40ملغم ،بودرة للمحلول الفموي  5ملغم
لكل  5مليميتر.

 zidovudineدواء لعالج مضاد للفيروس يستخدم
في مجموعة مع عالجات أخرى مضادة للفيروس
لعالج اإليدز .ويستخدم أيضا ملنع انتقال فيروس
نقص املناعة من األم للطفل خالل احلمل والوالدة.
اآلثار اجلانبية :تعب وضيق تنفس .اطلبي الرعاية
مباشرة إذا الحظت شحوب اجللد أو أعراضا أخرى
لالنيميا.
يكون عادة على شكل :كبسوالت  100أو 250
ملغم ،أقراص  300ملغم؛ محلول فموي أو عصير
 50ملغم 5/ملم؛ محلول حلقنة وريدية  10ملغم/
ملم في قارورة  20ملم.

كيفية االستخدام:
إذا كان وزنك أكثر من  60كغم ،خذي  40ملغم
مرتني في اليوم .إذا كان وزنك أقل من  60كغم،
خذي  30ملغم مرتني في اليوم.

كيفية االستخدام:
خذي  300ملغم مرتني في اليوم.

حتذير :تستخدم جرعة أقل إذا كان وزن الشخص أقل
من  60كغم.
ال يجوز للنساء احلوامل أن يأخذن "  " stavudineإذا
توفرت أدوية أخرى .ألن  stavudineيسبب آثار جانبية
حادة ،فإن منظمة الصحة العاملية توصي بالتدرج
فيه ببطء.
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تفاعالت مع أدوية أخرى:
مع  :dapsoneميكن أن يسبب فقر الدم.
مع  :valproic acidميكن أن تزيد مستويات
 zidovudineوتسبب غثيانا ،وتقيؤا ،وإرهاقا.
مع  :rifampicinرمبا يسبب فعالية zidovudine

