
દદદીઓ માટે માહિતી

તમારાં ક્ષય રોગ (ટીબી) 
ની દવાઓ વવષે
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~	ઊબકા (માંિા િેવુ લાગવું) એક સામાનય આ્ડ અસર છે. જો કે, જો તમે 
વાસતવમાં ઉલટી કરી રહ્ા હોય (શારીદરક જબમારી છે) તમારી િવા તમારા 
શરીરમાં યોગય રીતે શોશાઈ નથી રહી. જો તમે ઉલટી કરો છો અથવા પેટ 
ખરાબ છે તો તમે તમારા ટીબી નસયા કે ્ડૉકટર ને તમે વહેલી તકે જાણ 
કરો. 

~	તવચા પર ચાઠાં કે ખંિવાળ આવે, પરંતુ તેઓ સામાનય રીતે પોતાની 
મેળે ઓછી થઈ શકે છે. િવલ્ે િ તવચા, અને કિાચ મોં અને હોઠ અંિર 
લાલ બની જાય છે અને ચામ્ડી ઉખ્ડવાનું શરૂ થઈ શકે છે. જો તમે 
આ િુઓ તો ટીબી ગોળીઓ લેવાનું બંધ કરી માટે અને તરત િ તમારા 
્ડૉકટર અથવા નસયાનો સંપક્ટ કરો.

દવાઓનું વમશ્રણ
વોરાક્ટવ (Voractiv) 
વોરાકકટવ (Voractiv) ટીબી ની ચારે િવાઓ નું જમશ્રણ એક ગોળી માં 
છે (દરફંપીસીન (Rifampicin), પયરદિનામાઈ્ડ (Pyrazinamide), 
આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid) એથાંબયુટોલ (Ethambutol)).

રરફાટેર (Rifater) 
દરફાટેર (Rifater) ટીબી ની ત્રણ િવાઓ નું જમશ્રણ એક ગોળી માં છે 
((દરફંપીસીન (Rifampicin), પયરદિનામાઈ્ડ (Pyrazinamide), 
આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid)). 

રીરફનાહ (Rifinah) 
રીદફનાહ (Rifinah) ટીબી ની બે િવાઓ નું જમશ્રણ એક ગોળી માં છે 
((દરફંપીસીન (Rifampicin), આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid))

હું સહાય માટે ્યાં જઇ શકું છુ?
જો તમે ટીબી દ્ારા ગ્રસત છો, તો મિિ ઉપલબધ છે. તેથી તમે એકલા છો 
તેવું ન અનુભવો.

તમારા ટીબી નસયા તમારા ટીબી સારવાર ની સહાય માટે ઉપલબધ છે. ધયાન 
રાખો કે તમે તમારી બધી મુલાકાતો માં હાિરી આપો અને જો તમને ગોળીઓ 
લેતા કોઇ મુશકેલી આવી રહી છે તો આરોગય વયાવસાજયકને િણાવો. 

પહેલા કોઈ ને પણ ટીબી રોગ હતો અને હવે િે સારા થઈ ગયા છે તેમની 
સાથે વાત કરો એ તમને ફાયિો કરશે. ટીબી એલટ્ટ, િે યુકેની રાષ્ટ્ીય ટીબી 
ચેદરટી છે, ટીબી ઍ્શન ગ્ુપ (TBAG) ના કોઈ સભય ને તમારી સાથે 
સંપક્ટ માં મૂકી શકે છે. તેઓ તમારી સાથે વાતચીત કરશે અને તમારી સારવાર 
દ્ારા મિિ કરવા માટે ખુશ રહેશે. 

ક્ષય રોગ જવષે અને તેના ઉપચાર જવષે વધુ માદહતી માટે કકલનીક સટાફ ને 
પુછો તેઓ તમને ક્ષય રોગ (ટીબી) ઉપચાર નામની પજત્રકા આપશે. 

આ પજત્રકામાં આપેલ ક્ષય રોગ જનિાન અને સારવાર સંબંધમાં કોઈપણ જાણકારી નો ઉદ્ેશય આ જવષય પર 
માત્ર સામાનય માદહતી આપવાનો છે. તે નો ઉિેશય િાકતરો, ફામાયાજસસટ અથવા િિદીની સંભાળ લેનારા અનય 
આરોગયસંભાળ વયાવસાજયક ના જ્ાન, કુશળતા, કૌશલ અને જનણયાય ના અવેજી તરીકે નથી. આ પજત્રકા 
માં સમાવવા માં આવેલ કોઈ પણ માદહતી નો વપરાશ જનિાન કે સારવારના જનણયાયો માટે થાય તે ધયેય નથી. 
જનિાન અને સારવારને લગતા પ્રશ્ો અને સમસયાઓ માટે આરોગયસંભાળ વયાવસાજયક નો સંપક્ટ કરો. 

યાદ રાખો: તમારા ટીબી નસયા છે િે તમને તમારી સારવાર િરજમયાન સલાહ 
આપે છે અને મિિ કરે છે. જો તમે તમારી સારવાર િરમયાન કઈક બરાબર 
નથી અનુભવતા અથવા તો તમે તમારા ટીબી િવાઓ જવશે ચોક્કસ નથી 
તો તમારા ટીબી નસયાનો સંપક્ટ કરો.s.
તમારા ટીબીના નસયા છે:

તમારા હોકસપટલના ્ડોકટર છે:

ટેલીફોન:

ઈમેલ:

TB Alert, Community Base, 113 Queens Road,  
Brighton, BN1 3XG
ફોન: 01273 234029 www.tbalert.org

For more information about TB and to read about real 
people’s experience of the illness, please visit The Truth 
About TB at www.thetruthabouttb.org 

જો તમારે ટીબી જવશે વધારે માદહતી મેળવવી હોય, અથવા ટીબી એકશન 
ગ્રુપ (TBAG) જવશે વધુ જાણવા માંગો છો 01273 234770 પર કૉલ 
કરો.

ટીબી એલટ્ટ, યુકેની રાષ્ટ્ીય ક્ષય ચેહરટી છે. અમારા પ્રોજેકટ યુ.કે., ભારત 
અને આહરિકામાં ચાલે છે અને અમે એક વૈશ્વિક સમસયા તરીકે ટીબી ને િલ 
કરવા આંતરરાષ્ટ્ીય ભાગીદારરો સાથે કામ કરીએ છીએ. અમારી પ્વૃશ્તિઓ 
ત્રણ મુખય ક્ષેત્રરો પર કેન્દ્રિત છે:
~	ટીબી બાબતે જાિેર અને વયાવસાશ્યક જાગૃશ્ત વધારવી અને દદદીઓને 

તેમની સારવાર દરમયાન ટેકરો પૂરરો પાડવરો 
~	કાનૂની આરરોગય સેવાઓ, સવૈન્્છક સંસથાઓ અને ટીબી ગ્રસત 

લરોકરોને એક સાથે લાવવા જેથી વધુ સારી રીતે ટીબી સેવાઓ નું 
આયરોજન કરી શકાય અને સેવાઓ ને પિોંચાડી શકાય 

~	ટીબી ના રરોગીઓ ની કાળજી માટે ઉપલબધ સ્રોતરો સુધારવા માટે 
હિમાયત કરવી ઉપરાંત ટીબી રરોગ ને રરોકવા અને શ્નયંત્રણ કરવા માટે 
નીશ્તઓ શ્વકસાવવી 

ટીબી ના રરોગીઓ ને માટે અસરકારક સારવાર વધુ ને વધુ ઉપલબધ થાય 
તેવા અમારાં સંસથાકીય શ્મશન ને આ કામ ટેકરો આપે છે. 

About Your Tuberculosis (TB) Drugs Gujarati



યાદ રાખરો કે બધી દવાઓ સુરશ્ક્ષત અને બાળકરો થી દૂર રાખરો

જો તમારા સનેહીજનને ટીબી થયો છે તો ઘભરાવ નહીં ટીબી સાધય છે.

જો તમારા સનેહીિનને ટીબી થયો છે તો ઘભરાવ નહીં ટીબી સાધય છે.

તમે ટીબી થી તો િ સંપૂણયા સાજા થશો જો તમે ચોક્કસ િવાઓ લો અને આ 
લેવાનું રાખો તયાં સુધી ચાલુ રાખશો જયાં સુધી તમારા ્ડૉકટર તમને બંધ 
કરવા માટે ન કહે. આમાં ઓછામાં ઓછા છ મદહના લાગી શકે છે, પણ પછી 
તમે જાણી લેશો કે તમે ટીબી મુકત છો.

ટીબી િવાઓ કયારેક અનય કોઇ િવા િેમ આ્ડઅસર કરી શકે. આ પજત્રકા 
તમને ટીબી સારવાર માટે ની િવાઓ ના મહત્તમ ઉપયોગ કેવી રીતે લેવા માં 
આવે તે બતાવવા માં આવયું છે.

તમે ટીબીની દવાઓ લેવાની શરૂ કરો તે પહેલા 
તમારા ્ડૉકટરને આ િણાવો:
~	બધી અનય િવાઓ કે િે તમે કોઈપણ ઉપર એક સમુિાય ફામયાસી ના 

કાઉનટર પર થી ખરીિો છો તે સદહત
~	અનય િવાઓ માટે કોઈપણ અગાઉની એલિદી
~	જો તમે કયારેય કોઈ યકૃત રોગ થયો છે
~	જો તમે કયારેય અનય ગંભીર માંિગી માં હતા 

ક્ષય રોગની સારવાર ગભાયાવસથા િરમયાન સુરજક્ષત રીતે લેઇ શકો છો. જોકે તે 
અગતયનું છે કે તમારા ્ડૉકટરને િણાવો કે તમે ગભયાવતી છો, તમે સગભાયા છો 
કે અથવા સતનપાન કરાવો છો પરંતુ તે અવસથા પ્રમાણે તેઓ િવાઓ ને 
તમારા માટે તિનુસાર આપી શકે છે. 

હરફંપીસીન
(Rifampicin)

આઇસરોશ્નયાહિદ
(Isoniazid)

પયરહિનામાઈડ 
(Pyrazinamide)

એથાંબયુટરોલ 
(Ethambutol)

વરોરાન્કટવ 
(Voractiv) 

હરફાટેર 
(Rifater)

રીહફનાિ 
(Rifinah) 

જો પેટ ખાલી છે સરસ રીતે સમાઈ 
જશે - તમે ખરોરાક ખાવ તેના ઓછામાં 
ઓછા એક કલાક પહેલા કે બે કલાક 
પછીથી 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ખરોરાક સાથે કે વગર લઈ શકાય ✓ ✓

સામાનય રીતે અનુભવાતી આડ અસરો 

પેટ ખરાબ જેમ કે ઊબકા (માંદા જેવુ 
લાગવું) ઉલટી, અને િાડા ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ફલૂ જેવા લક્ષણરો, ઠંડી, તાવ, ચક્કર 
અને સાંધાનરો દુખાવરો ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ચામડી માં ચાઠાં અને ખરજ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ચામડી માં ચાઠાં અને ખરજ ✓ ✓ ✓ ✓

આંગળી અને અંગૂઠામાં િણિણાટી ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

શરીરના સ્તાવ (પેશાબ, લાળ, વીય્ય, 
યરોશ્નમાગ્ય પ્વાિી) કેસરી લાલ થઈ 
શકે છે

✓ ✓ ✓ ✓

ગભ્યશ્નરરોધક અંત:સત્રાવરોની અસર 
ઓછી થવી (મોં વાટે લેવાનારી ગરોળી, 
સાધન કે અદ્ય)*

✓ ✓ ✓ ✓

મારે ટીબી ની ગોળીઓ ્યારે લેવી જોઈએ?
તમારા ્ડૉકટર કે નસયા ટીબી ગોળીઓ લેવા માટે તમારી સાથે દિવસ માં સૌથી યોગય સમય માટે ની ચચાયા કરશે, પરંતુ અહીં મિિરૂપ માગયાિજશયાકા છે:

*મહિલાઑ જયારે ટીબીની દવાઓ લેતા િરોય તયારે તેમણે વધારાના ગભ્યશ્નરરોધક માધયમનરો ઉપયરોગ કરવરો જોઈએ તમારા ડરોકટર કે નસ્યની સલાિ લરો. 

મહતવની આડ અસરો 
~	વોરાકકટવ (Voractiv), દરફાટેર (Rifater), પયરદિનામાઈ્ડ 

(Pyrazinamide) અને આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid) થી કમળો 
થઈ શકે છે (ચામ્ડી અને આંખ પીળી થઈ જાવી). જો આવું થાય, તો 
તમારી દવા રોકી અને તરત જ ડો્ટર કે નસ્સનું ધયાન દોરવું જોઈએ. 
તમારા ્ડોકટર ટીબી િવા લેતા પહેલા યકૃત કાયયા પરીક્ષણ કરાવવા ની 
ગોઠવણ કરશે અને સારવાર િરમયાન જનરીક્ષણ કરશે. 

~	વોરાકકટવ (Voractiv), એથાંબયુટોલ (Ethambutol) અને 
આઇસોજનયાદિિ (Isoniazid) ભાગયે િ દ્રશય જવક્ષેપ (િાંખુ અને 
લાલ/લીલા રંગ ખલેલ) નું કારણ બની શકે છે. જો તમને દ્રશય વવક્ષેપ 
થાય તો દવા રોકી અને તમારા ડૉ્ટર અથવા નસ્સ તરત જ જાણ 
કરો. ટીબી ની િવા આપતા પહેલાં તમારા ્ડૉકટર કે નસયા તમારા માટે 
આંખ પરીક્ષણની ગોઠવણ કરી શકે છે.

400 મીગ્રા  100 મીગ્રા 150 મીગ્રા  300 મીગ્રા


