
 

 2022فبراير شباط/تم التحديث:  

 دابسون 
DAPSONE 

 .يتوفر هذا الدواء في شكل أقراص فموية وسائل يعد خصيًصا عند الحاجة 

  ال تمولBC Transplant .هذا الدواء ويمكن شراؤه من أي صيدلية تفضلها 

 كيف يبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

هناك العديد من العالمات التجارية التي تنتج هذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجه التحديد أدناه.  يرجى مراجعة صيدلي 

 زراعة األعضاء إذا كانت لديك أي أسئلة.

 
 مغم 100قرص دابسون 

 
 

 لماذا يستخدم هذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

( PCPيستخدم دابسون لمنع أو عالج نوع معين من االلتهاب الرئوي المعروف باسم االلتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية ) 

(. ويشيع هذا النوع من األمراض بكثرة بين المرضى الذين يعانون من جهاز مناعي PJPأو االلتهاب الرئوي الجيروفيسي )

قد  من السلفا أو /حساسيةأََرِجيَّة  ويستخدم دابسون عندما يكون الشخص لديه ضعيف )على سبيل المثال بعد زراعة عضو(. 

 تريميثوبريم. عانى من آثار جانبية بسبب دواء سلفاميثوكسازول/

 كيف يجب أن أتناول هذا الدواء؟ 
How should I take this medication? 

 ثالث مرات أسبوعيًاتناول هذا الدواء  

 أوقات الدواء وأيام األسبوع: _________________________________ صباًحا( 9)على سبيل المثال  

 

 .يمكن تناول هذا الدواء إما مع الطعام أو من دونه 

  .يمكن تناوله في أي وقت من اليوم وربما تناوله في نفس الوقت مثل أي من األدوية األخرى 

 تفويت جرعة أو تقيؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر إذا فاتك تناول أي جرعة

من نصف الوقت الذي يفصلك عن تناول جرعتك التالية، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. 

 تضاعف الجرعة أو تتناول جرعات إضافية. ال

دقيقة من تناول الجرعة أو إذا رأيت بعض من الدواء يخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  30خالل  إذا تقيأت 

 تناول الجرعات حسب مواعيدها المعتادة.

 

 



 

 2022فبراير شباط/تم التحديث:  

 

 ما هي بعض اآلثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السيطرة عليه األثر الجانبي 

ارتد قبعة وأكمام طويلة وبنطال طويل أو تنورة طويلة عند الخروج في األيام المشمسة.  الحساسية من الشمس

 على األقل. 30استخدم الكريمات الواقية من الشمس بعامل حماية 

إلى تقليل عدد خاليا الدم  قد يؤدي دابسون
 البيضاء والحمراء.

 
 بالعدوىقد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة 

 والنزف.

 سيتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خاليا دمك.

 وراجع طبيبك في الحاالت التالية:

 
   حمى أو قشعريرة، أو سعال، أو ألم  بعدوىوجود عالمات أو أعراض على اإلصابة(

 في الحلق، أو ألم عند التبول أو صعوبة ذلك(

  عالمات على انخفاض خاليا الدم الحمراء )الضعف أو اإلرهاق، نوبات إغماء، الشعور

 بالدوار(

 أبلغ طبيبك أو فريق زراعة األعضاء في أسرع وقت ممكن طفح أو حكة بالجلد

 
 


