
Rifater, Ethambutol, 
Pyrazinamide & 

Rifinah

 )Isoniazidاو Rifampicin( ټابلیت د دوو داروګانو Rifinah د
د ترکیب څخه جوړیږی.

د Rifinah د ټابلیت د خوړو نه مخکی
 خپل ډاکتر ته په دی باره کی ووایاست:

  ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوروی، په شمول د هغه دواګانو 
چه بدون د نسخی مو د دواخانی څخه اخستی دی  

  هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود
   که چیری په کم وخت کی مو د ینه مریضی لرله

د Rifinah د ټابلیت خوړل
د Rifater د خوړلو په ښان دی

جانبی اثرات
د Rifater په ښان دی

د ناروغانو لپاره معلومات

W لندن 8300 8352 020
orksong ت شوی نمبر: 1071886 فتوګرافی  .طرح

ت شوی نمبر: 3006528 د خیریه ثب
یوه محدوده کمپنی په لندن کی د ګرانتی ثب

تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه 
تبه!! !!بی دلیله دنګر کیدل !! د ښپی ډیره د خولو سره تبه !!!! د شپی ډیری خولی

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی

د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی
ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه !! تبه

پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د ټوخی څخه!!
تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیری خولی پړسیدلی مرغړی !! د ښپی ډیره د خولو 

تبه!!!!بی دلیله ډنګرکیدل د ښپی ډیره تبه او
تبه!!!! د شپی ډیری خولی تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره د خولو سره تبه

تبه!!!! د شپی ډیری خولی !!!! د شپی ډیری خولی
د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی یا بدون د ټوخی د ښپی ډیره تبه او خوله د ټوخی

ستومانتیا!!!! تبه!! کم زورتیا تبه!!!! تبه!! تبه!! د ښپی ډیره 
پړسیدلی مرغړی د ټوخی او یا بدون د ټوخی څخه!!

Pashto 2009
Rifater, Ethambutol,

Pyrazinamide & Rifinah

په یاد ولری چه د TB نرس د تداوی په جریان کی د تاسو د مرسته 
او راهنمایی د پاره همدلته دی. که تاسو د تداوی په وخت کی د 

 TB ناروغتیا احساس کوی او یا د خپلی دوا څخه ډاډه نیاست لطفًا د
نرس سره په تماس کی شی.

ستاسو د TB نرس:

ستاسو د شفاخانی ډاکتر:

د تماس نیولو شماره:

ایمیل:

هغه معلومات چه په دی ورقه کی د مختلفو دواګانو په مقابل کی مقاومت لرونکی-TB په هکله ورکول 
شویدی اراده لری چه د دغه موضوع په باره کی عمومی آګاهی ورکړی. مقصد دا ندی چه د دغه 

معلوماتو څخه ستاسو ډاکتر/نرس او یا نور متخصصین د دی نه د خپل علم، تجربی، مهارت یا قضاوت 
کی استفاده وکړی. هیڅ یو د دغو معلوماتو چه په دغه ورقه کی درج شویدی په تصمیم نیولو یا د مریضی 

د شناخت او یا د تداوی لپاره باید استفاده ونشی. ٔسوال او اندیښنه د دی مریضی په شناخت او تداوی په 
 هکله باید مربوطه متخصصینو ته وسپارل شی.

د کار اصلی انکشاف د لندن شمال غرب TB نیټ ورک په واسطه

خپله کورنی او دوستان د سیل د مریضی څخه وساتی - خپله دوا پوره وخوری.

TB Alert یوازنی خیریه مٔوسسه دی چه په لویه بریتانیا کی د تبرکلوز مریضی 
په باره کی آګاهی ورکوی، او نارغانو ته د معلوماتو په ورکولو سره د NHS په 
کارونو کی مرسته کوی. مونږ د هغو پروژو څخه چه په پرمختلونکوهیوادو کی 

د مریضانو د مناسبی تداوی ډاډ ګیرنه ورکوی طرفداری کوو. د تاسو د مرستو په 
واسطه مونږ کوالی شو چه په جهانی توګه یو مثبت تأثیر د تبرکلوز په مریضی 

ولرو او د ډیرو خلکو ژوند ته نجات ورکړو. 

د زیاتو معلوماتو یا د دی ورقی د کاپیانو په الس راوړو لپاره لطفًا په د
 770 234  01273 شماری تماس ونیسی )صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

د اعانی ورکولو او یا د داوطلب په توګه په TB Alert کی د کار کولو لپاره په د  
 784 234  01273  شماره تماس ونیسی)صرف د رسمیاتو په وخت کی(.

 یازمونږ په ویب ساسټ www.tbalert.org کی تماس ونیسی.

TB Alert,
Community Base

  113 Queens Road,
Brighton, BN1 3XG
 تلیفون: 234030 01273
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د Rifater ټابلیت د درو داروګانو (Rifampcin,Isoniazid او 
Pyrazinamide( د ترکیب څخه جوړیږی.  

 د Rifater د ټابلیت د خوړو نه مخکی
خپل ډاکتر ته په دی باره کی ووایاست:

   ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوروی، په شمول د هغه دواګانو 
چه بدون د نسخی مو د دوا خانی څخه اخستی دی.

  هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود.
   که چیری په کوم وخت کی مو د ینه مریضی لرله.

د Rifater د ټابلیت خوړل
په وږی نس د Rifater ټابلیت په ډیر ښه ډول جزب کیږی. د 

Rifater ټابلیت د ډوډی نه نیم ساعت مخکی وخوری. ستاسو ډاکتر 
یا نرس به تاسو ته توضیع درکړی چه د ورځی په کوم وخت باندی 

خپل د Rifater ټابلیت وخوری.

جانبی اثرات
د نورو دواګانو په ښان د Rifater ټابلیت هم امکان لری چه یو څه 

جانبی اثرات ولری:
   د نس ګډوډول لکه د زړه بدیدنه )د قی کولو احساس( قی کول 

اواسهال
  دانفلوانزا نښی لکه ساړه، تبه، سرګنګسی او د هډوکو خوږیدل

   د زیړی ناروغی )د پوستکی یا د سټرګو زیړ کیدل(، که چیری 
مو دا نښی ولیدی، لطفًا د دوا خوړل پریږدی او ږر تر ږره د 

تداوی کوښښ وکړی
   د ښځو د میاښتنی مریضی مزاهمت

  د پوستکی دانی او خارښت
   د الس او د پښو ګوتی میږی کیدل او ستنی کیدل

 د بدن افرازات )متیازی، د خولی اوبه، منی، د رحیم سیاله ماده( 
معمواًل به زیړ او سور وی. دا عادی خبره ده او د اندیښنی وړ 

نه دی، که چیری د Rifater د ټابلیت د خوړو نه مخکی ستاسو 
متیازی زیړی وی خپل داکتر ته ووایاست. د کانتک لینزونه به 

هم خپل رنګ له السه ورکړی.
 د هورمونو)جنسی، تکثر او نوری هورمونی( د مخ نیوی 

داروګانو تأثیر کمیږی. امکان لری چه تاسو ته د امیندواری د 
مخ نوی اضافی دارو درکړای شی یا د نورو طریقو استعمال ته 

ضرورت شی. د خپل ډاکتر یا نرس څخه راهنمایی وغواړی.

د Ethambutol د ټابلیت د خوړو نه مخکی
خپل ډاکتر ته په دی باره کی ووایاست:

 ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوروی، په شمول د هغه دواګانو 
چه بدون د نسخی مو د دواخانی څخه اخستی دی

 هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود

د Ethambutol د ټابلیت خوړل
تاسو کوالی شی چه د Ethembutol ټابلیت مخکی او یا 

وروسته د ډوډی نه وخوری. ستاسو ډاکتر یا نرس به تاسو ته د 
Ethambutol ټابلیت د خوړو مناسب وخت وښایی.

جانبی اثرات
د Ethambutol ټابلیت په کمه انداره امکان لری چه د لیدلو 

مزاهمت وکړی )خیرن لیدل او د سورو/شنو د رنګونو د 
لیدلومزاهمت(. پخواه له دی څخه چه د  Ethambutol ټابلیت 

خوړل شروع کړی ستاسو ډاکتر یا نرس به تاسو ته د سترګو یوه 
ساده معینه ترتیب کړی. که چیری تاسو ته د Ethambutol ټابلیت 

د خوړو په جریان کی نوموړی مشکالت پیښ شو، لطفًا د ټابلیت 
خوړل بند کړی او ږر تر ږره خپل ډاکتر یا نرس ته خبر ورکړی.

د Pyrazinamide د ټابلیت د خوړو نه مخکی
 خپل ډاکتر ته په دی باره کی ووایاست:

   ټولی هغه دواوی چه تاسو یی خوروی، په شمول د هغه دواګانو 
چه بدون د نسخی مو د دواخانی څخه اخستی دی

  هر حساسیت چه د هری دوا په مقابل کی مو در لود
   که چیری په کوم وخت کی مو د ینه مریضی لرله

د Pyrazinamide د ټابلیت خوړل
تاسو کوالی شی چه د Pyrazinamide ټابلیت مخکی او یا 

وروسته د ډوډی نه وخوری. ستاسو ډاکتر یا نرس  به تاسو ته د 
Ethambutol ټابلیت د خوړو مناسب وخت وښایی.

جانبی اثرات
د نورو دواګانو په ښان د Ethambutol ټابلیت هم امکان لری چه 

یو څه جانبی تآثیرات ولری:
   د نس ګډوډول لکه د زړه بدیدنه )د قی کولو احساس( قی کول 

اواسهال
  دانفلوانزا نښی لکه ساړه، تبه، سرګنګسی او د هډوکو خوږیدل

   د زیړی ناروغی )د پوستکی یا د سترګو زیړ کیدل(، که چیری 
مو دا نښی ولیدی، لطفًا د دوا خوړل پریږدی او ږر تر ږره د 

تداوی کوښښ وکړی.
   د پوستکی دانی او خارښت

په یاد ولری چه ټوله دوا په یو مناسب ځای او د ماشومانو نه لیری وساتی.
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