
Verem Tedavisi

Verem (Tüberküloz -TB) hastalı©ı için

altı ile dokuz ay süren bir tedavi

göreceksiniz. (Tedavi süresi bazen daha

uzun olabilir.)

Verem (TB) ¥laçları

TB ilaçları dahil, her türlü ilaç yan

etkilere yolaçabilir. Tüm ilaçları

doktorunuzun size verdi©i talimatlara

uygun olarak alınız. Doktorunuz,

hastalı©ınızı tedavi ederken her türlü

reçeteli ilacın etkisini izleyecektir. ¥laç

alırken yan etkilerin ortaya çıkması

halinde bunları derhal doktorunuza

bildirmeniz gerekir.

Verem ilaçlarını kullanırken bilmeniz

gereken yan etkilerden bazıları

ßunlardır:

• Geçmeyen kaßıntı.

• Mide a©rısı, mide bulantısı ya da

ißtah kaybı.

• El ve ayaklarda karıncalanma,

uyußma ya da hafif sinirsel a©rılar.

• Deride kızarıklık, berelenme ya da

sararma.

• Bulanık görme.

• ¥drarın koyu renk çıkması.

ve/veya

• Göz aklarında sararma.

Verem tedavisinde aßa©ıda belirtilen

ilaçlar kullanılmakta ve tümü tablet

halinde alınmaktadır.

ISONIAZID

Isoniazid kendinizi yorgun hissetmenize

neden olabilir. Ayrıca, mide bulantısı

ile ißtah kaybına ve ender olarak da el

ve ayaklarda uyußma ya da

karıncalanmaya yolaçabilir.

RIFAMPICIN

Rifampicinin do©um kontrol haplarının

etkisini azaltma olasılı©ı vardır. Do©um

kontrol hapı kullanan kadınların,

Rifampicin almaya baßlamadan önce bu

durumu doktorlarøna bildirmeleri

gerekir. Aile doktorunuz ya da Aile

Planlaması Klini©i ile baßka bir do©um

kontrol yöntemi konusunda görüßmeniz

gerekebilir. 

Bu ilacın lenslerde leke yapma olasılı©ı

yüksek oldu©undan, gözlerinizde lens

varsa ya da kontak lens kullanıyorsanız,

bu durumu doktorunuza bildiriniz.

Rifampicin idrar, tükürük ve terin

rengini de©ißtirerek pembeleßtirecektir.

Ancak, bunun için kaygılanmanıza

gerek yoktur.

ETHAMBUTOL YA DA MYAMBUTOL

Devam etti©iniz klinikte gözleriniz

düzenli olarak kontrol edilecektir. Buna

ra©men herhangi bir görme sorunu

ortaya çıkarsa  derhal doktorunuza

haber vermeniz gerekir. Ayrıca,

doktorunuz tersini söylemedi©i sürece

verem (TB) ilacını almayı bırakmanız

gerekecektir. 
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PYRAZINAMIDE

Pyrazinamide mide bulantısı ve ißtah

kaybına yolaçabilir. Bu ilaç genellikle

sadece tedavinin ilk iki ya da üç ayında

kullanılmaktadır. ¥lacı kullanırken

ortaya çıkan nedensiz her türlü a©rı,

ateß ya da kızarıklı©ı derhal

doktorunuza bildiriniz. 

¥LAÇLARI DÜZENL¥ OLARAK ALINIZ

Tüm ilaçların, doktorunuz tarafından

verilen talimatlara uygun olarak

alınması çok önemlidir. Düzensiz ilaç

alımı ciddi reaksiyonlara ve ilaca karßı

dirence neden olabilir. ¥laç

zehirlenmesini ve yan etkileri

arttırabilece©inden, ilaç alırken alkollü

içki kullanmaktan kaçınınız. 

TEDAV¥ SIRASINDA TEST YAPILMASI

¥laçların hastalı©ınızı etkili bir biçimde

tedavi etmesini sa©lamak için,

doktorunuz zaman zaman kan testleri

yapılmasını talep edebilir. 

Ayrıca, tedavi olurken kaydetti©iniz

gelißmeyi kontrol etmek için, balgam

ve idrar testleri gibi baßka testler de

yapılabilir. 

Daha Fazla Bilgiye Gereksiniminiz Var

mı?

Ayrıntılı bilgi için baßvurulacak yer:

TB Program

Disease Control Section

Department of Human Services

GPO Box 1670N

Melbourne 3001

Telefon (03) 9637 4115

Toplum Hizmetleri Bakanlı©ı, Halk

Sa©lı©ı Bölümü, Bulaßıcı Hastalıklar

Birimi tarafından basılmıßtır.

Bu bilgiler, Ocak 1998 tarihi itibariyle

geçerli olan en son bilgilere

dayanmaktadır.

Tasarım ve Yapım: Toplum Hizmetleri

¥letißim Birimi

¥nternet Adresi: http://hna.ffh.vic.gov.au


