Що вам потрібно знати
( )

про ваші ліки від латентної туберкульозної ТБ інфекції

РИФАМПІН
Вам дали ліки для лікування латентної туберкульозної інфекції. У вас
немає туберкульозу і ви не можете передати туберкульоз іншим людям.
Ці ліки призначені для ЗАПОБІГАННЯ захворюванню на туберкульоз.
Під час прийому цих ліків:

Поради, які допоможуть вам приймати ліки:
3
3
3
3
3
3

Приймайте ліки в один і той же час щодня.
Встановіть нагадування на час, коли ви повинні прийняти ліки.
Попросіть члена сім'ї або друга нагадувати вам про прийом ліків.
Використовуйте контейнер для таблеток.
Помістіть записку з нагадуванням на дзеркало або холодильник.
Використовуйте календар, щоб відзначити день, коли ви прийняли ліки.

Схема лікування латентної туберкульозної інфекції:
(Постачальники: вкажіть відповідну кількість таблеток)
Ліки
Розклад
Кількість таблеток на день
Рифампін
Щодня

Тривалість
4 місяці

ЯКЩО ВИ ЗАБУЛИ ПРИЙНЯТИ ЛІКИ: Якщо це все той же день, прийміть
дозу, щойно згадайте. Не приймайте 2 дози одночасно.
Примітки
Ім'я мого лікаря:
Назва моєї клініки:
Телефон моєї клініки:
За запитом цей документ може бути надісланий в альтернативному форматі для осіб з
обмеженими можливостями або іншою мовою, для осіб з обмеженим знанням англійської.
Щоб запросити цю публікацію в іншому форматі або іншою мовою, зв'яжіться з TB Control
за номером 503-358-8516.

Звертайте увагу
на ці можливі
проблеми:
НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ
приймати ліки І зателефонуйте
своєму фтизіатру або
медсестрі, якщо у вас
виникнуть будь-які з
наведених нижче проблем:
• Зниження або відсутність
апетиту до їжі
• Розлад шлунка або
шлункові спазми
• Нудота чи блювота
• Сеча кольору коли або
світлий стілець
• Легке утворення синців
або кровотеч
• Висип або свербіння
• Пожовтіння шкіри чи очей
• Сильна слабкість чи втома
• Лихоманка
• Болі у голові чи тілі
• Запаморочення
ПРИМІТКА: Це нормально,
якщо ваша сеча, слина чи
сльози стають оранжевими.
М'які контактні лінзи
можуть забарвитися.
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• Повідомте свого лікаря або медсестру, якщо у вас є питання або
побоювання з приводу ліків.
• Ходіть на прийом до лікаря до клініки.
• Обговоріть питання споживання алкоголю зі своїм лікарем чи
медсестрою. Під час прийому цих ліків краще не вживати алкоголь.
• Розкажіть своєму лікарю або медсестрі про всі інші ліки, які ви
приймаєте.
• Обов'язково повідомте інших лікарів, що ви лікуєтеся від латентної
туберкульозної інфекції.
• Приймайте всі ліки, як вам сказав ваш фтизіатр чи медсестра.
• Деякі вважають, що краще вживати ліки під час їжі.

