
 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم 
SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM 

 كوتریموكسازول®، باكتریم®، سلفاتریم®یعرف كذلك باسم سیبترا ، 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل أقراص فمویة وسائل یعد خصیًصا عند الحاجة 
  ال تغطيBC Transplant .ھذا الدواء ویمكن شراؤه من أي صیدلیة تفضلھا 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي 
 كانت لدیك أي أسئلة.زراعة األعضاء إذا 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم
 (قوة واحدة) قرص

 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم
 قرص (قوة مزدوجة)

 
         

 
 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 

What is this medication for? 
إنھا مجموعة مضادات حیویة تستخدم لمنع أو عالج نوع من االلتھاب الرئوي یسمى االلتھاب الرئوي بالمتكیسة الجؤجؤیة  
)PCP) أو االلتھاب الرئوي الجیروفیسي (PJP والذي تسببھ الفطریات. ویشیع ھذا النوع من األمراض بكثرة بین المرضى (

 سبیل المثال بعد زراعة عضو).الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف (على 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication?  

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء   
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

 
 أوقات الدواء: ______________

 أوقات األدویة وأیام األسبوع: عند تناول ھذا الدواء ثالث مرات أسبوعیًا 
 

 
 یمكن تناول ھذا الدواء إما مع الطعام أو من دونھ. •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل أي من األدویة األخرى. یفضل تناولھ في نفس   •

 كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.الوقت كل یوم للحفاظ على وجود 
 فذلك یمنع تكون حصوات الكلى.اشرب كوب كامل من الماء مع ھذا الدواء.   •

دویة أل /حساسیةأََرِجیَّةٌ یندرج ھذا الدواء تحت فئة أدویة السلفا ومن المھم للغایة إخبار طبیبك إذا كنت تعاني من  :تنبیھ 
 السلفا.

  



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

التذكر، ومن ثم خذ الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر ، فخذ دواءك فور إذا فاتك الحصول على أي جرعة 
أكثر من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا 

 المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة.

تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  دقیقة من ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
تناول الدواء مع الطعام لتقلیل ھذا األثر الجانبي. راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا  قيء، إسھالغثیان، 

 أو في حالة االستمرار.
 راجع طبیبك إذا كان األمر یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار. دوار

طویل أو تنورة طویلة عند الخروج في األیام المشمسة. استخدم  ارتد قبعة وأكمام طویلة وبنطال الحساسیة من الشمس
 على األقل ۳۰الكریمات الواقیة من الشمس بعامل حمایة 

 أبلغ طبیبك أو فریق زراعة األعضاء في أسرع وقت ممكن طفح أو حكة بالجلد
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