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Ciprofloxacin که تماس نزديک با شخصی که عفونت مننژيت مننگوکوکی  آنتی بيوتيکی است که بعضی وقتها به کسانی

" حمل"هدف از اين آنتی بيوتيک خالص شدن از ميکربهای مننگوکوک است که در گلوی تماس داران . شود دارد داده می
 .ود تا آن ميکربها نتوانند به عفونتهای بيشتر در سايرين منجر شوندش می
 

ها و عالئم بيماری   مواظب نشانهبايدهنوز  عفونت است درمان کند، بنا بر اين شما دچارتواند کسی را که  اين آنتی بيوتيک نمی
 .مننژيت مننگوکوکی باشيد

 
  Ciprofloxacin دستور مصرف

 .شود  ميلی گرمی است که به شکل قرص مصرف می500 تنها يک دوز Ciprofloxacinدوز  •
 .قرص بايد بطور کامل با يک ليوان پر آب خورده شود •
 معدنیتامين مواد  داروی سوء هاضمه يا دارويی که آهن دارد يا داروهای/ گر در چهار ساعت گذشته مواد ضد اسيد ا •

 .ايد اين قرص رانخوريد خورده
 

 :را بخوريد Ciprofloxacin  نبايددر شرايط زير
 ؛ايد  حساسيت داشتهCiprofloxacin قبًال به •
 دهيد؛ حامله هستيد يا با پستان شير می •
 . ساله هستيد12دک کوچکتر از کو •
 

 .يگری بخوريد تا از ميکربهای مننگوکوک خالص شويدهای د  مناسب نيست بايد آنتی بيوتيکCiprofloxacinاگر 
 

  Ciprofloxacin اثرات جانبی
نی شوند و جای نگرا  ممکن است احساس خستگی کنيد يا دلدرد بگيريد ولی اين اثرات معموًال زود خوب میچنينشما هم •

 .نيست
اين ممکن است به فاصله کوتاهی بعد .  کمياب، واکنش حساسيتی همراه با ورم کردن صورت استخيلیيک اثر جانبی  •

اگر در بيمارستان هستيد دکتر را ( جويای مراقبت پزشکی شويد بالفاصلهاگر پيش آمد بايد .  پيش بيايداز خوردن قرص
 ).دتلفن بزني) سه صفر (000ببينيد يا به شماره 

 
 کنش متقابل با داروهای ديگر

.  با دکترتان چک کنيدCiprofloxacinکنيد بايد قبل از خوردن  در صورتی که هر نوع داروی ديگری را مصرف می
  . در حال مصرف قرص ضد حاملگی کامًال امن استCiprofloxacinخوردن 

CIPROFLOXACIN:  
  تماس دارند   که عفونت مننژيت مننگوکوکی داردکسانی که با شخصی يک آنتی بيوتيک برای   
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Rifampicin  آنتی بيوتيکی است که بعضی وقتها به کسانی که تماس نزديک با شخصی که عفونت مننژيت مننگوکوکی
" حمل"که در گلوی تماس داران هدف از اين آنتی بيوتيک خالص شدن از ميکربهای مننگوکوک است . شود دارد داده می

 .ود تا آن ميکربها نتوانند به عفونتهای بيشتر در سايرين منجر شوندش می
 

ها و عالئم بيماری   مواظب نشانهبايدهنوز  عفونت است درمان کند، بنا بر اين شما دچارتواند کسی را که  اين آنتی بيوتيک نمی
 .مننژيت مننگوکوکی باشيد

 
 Rifampicin  دستور مصرف

• Rifampicinاين دارو به شکل ). جمعًا چهار دوز مورد لزوم است( دو بار برای دو روز مصرف ميشود ی روز
 .قرص، کپسول و شربت موجود است

• Rifampicinرا بايد با شکم خالی خورد، يا نيمساعت قبل از غذا يا دو ساعت بعد از غذا . 
 

 :را بخوريد Rifampicin  نبايددر شرايط زير
 ؛يد حساسيت دارRifampicinبه  •
 ؛)از جمله يرقان زرد(بيماری شديد کبد داريد  •
 الکلی هستيد؛ يا •
 .حامله هستيد •
 

 .يگری بخوريد تا از ميکربهای مننگوکوک خالص شويدهای د  مناسب نيست بايد آنتی بيوتيکRifampicinاگر 
 

   Rifampicin اثرات جانبی
معده ناراحت، سر درد و سرگيجه ممکن :  احساس ناخوشی ميکنندRifampicinتعداد کمی از اشخاص بعد از خوردن  •

 .است پيش بيايد
• Rifampicinاين بی آزار است و بعد از .  نارنجی تبديل کند–تواند ادرار و اشک را به يک رنگ صورتی   می

 .رود متوقف کردن مصرف دارو از بين می
• Rifampicinکند، بنا بر اين در مدت درمان نبايد از اين لنزها لک ميشه ی نرم توی چشمی را برای هلنزهاتواند   می

 .استفاده کرد
 

 کنش متقابل با داروهای ديگر
داروهای ضد انعقاد مثل وارفارين، استروئيدها، چند داروی بيماری : خوريد اگر هر يک از داروهای تجويزی زير را می

آسم، متادون، داروهای ضد ويروس، داروهای ضد قلب، قرصهای کنترل مرض قند، قرصهای بيماری صرع، قرصهای 
 خواهيد خورد چون ممکن است الزم باشد که دوز Rifampicin که اطالع بدهيدبه دکترتان  –افسردگی و سيکلوسپورين 

 .داروهای ديگرتان تنظيم شود
 

Rifampicinدر مدتی که ند بايدخور زنانی که قرص ضد حاملگی می. تاثير قرصهای ضد حاملگی را کم کندتواند   می 
Rifampicinروز بعد از آخرين دوز 7خورند و تا   می Rifampicin بجز در  به خوردن قرص حاملگی ادامه دهند

بايد از وسايل ضد حاملگی مسدود کننده، مثل کاپوت نيز در مدت خوردن  ،همچنين. ر بدون قرص يا قرص شکدوره
Rifampicin و چهار هفته بعد از آخرين دوز Rifampicinاستفاده کنند . 

RIFAMPICIN:  

 تماس دارند يک آنتی بيوتيک برای کسانی که با شخصی  که عفونت مننژيت مننگوکوکی دارد  
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Ceftriaxoneا به کسانی که تماس نزديک با شخصی که عفونت مننژيت مننگوکوکی  آنتی بيوتيکی است که بعضی وقته

" حمل"هدف از اين آنتی بيوتيک خالص شدن از ميکربهای مننگوکوک است که در گلوی تماس داران . شود دارد داده می
 .ود تا آن ميکربها نتوانند به عفونتهای بيشتر در سايرين منجر شوندش می
 

ها و عالئم بيماری   مواظب نشانهبايدهنوز  عفونت است درمان کند، بنا بر اين شما دچار کسی را که تواند اين آنتی بيوتيک نمی
 .مننژيت مننگوکوکی باشيد

 
Ceftriaxoneشود  میباسن زدهای مثل ران يا   به صورت يک تزريق در بافت ماهيچه .Ceftriaxone برای زنان 

  .حامله يا شير ده امن است
 

 : به شما داده شودCeftriaxone يدنبادر شرايط زير 
 سفالوسپورين حساسيت داريد ياهای   يا ساير آنتی بيوتيکCeftriaxoneاگر به  •
 .ايد آنی داشتههای پنی سيلين حساسيت شديد يا  در گذشته نسبت به آنتی بيوتيکزمانی  •
 

  Ceftriaxone اثرات جانبی
، )غشاء مخاط خارش دار يا دردناک(برفک دهان يا واژن ل  کميابند ولی ممکن است شامCeftriaxoneاثرات جانبی  •

ها  اگر هر يک از اين نشانه. اسهال، استفراغ، سر درد، سرگيجه، عوض شدن حس چشائی، ضربان تند يا نا منظم قلب
 .دجويای مراقبت پزشکی شويباعث نگرانی شما است بايد 

 اگر ورم صورت، تنگی گلو، اشکال –کردن صورت است  کمياب، واکنش حساسيتی همراه با ورم خيلیيک اثر جانبی  •
تلفن ) سه صفر (000به شماره ( جويای مراقبت پزشکی شويد بالفاصلهدر تنفس، خارش شديد يا کهير پيش آمد بايد 

 ).بزنيد
 
 

CEFTRIAXONE:  

 يک آنتی بيوتيک برای کسانی که با شخصی  که عفونت مننژيت مننگوکوکی دارد تماس دارند  
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 اند  داشتهتماس نزديکهای پاکسازی برای کسانی که  کاطالعات در باره آنتی بيوتي  

 
 

 عزيز................. 
 

 .ايد شما اخيرًا با کسی که عفونت مننژيت مننگوکوکی دارد تماس نزديک داشته
 

شود   درصد مردم حمل می10عفونت مننژيت مننگوکوکی توسط يک باکتری که معموًال بصورت بی آزار در بينی و گلوی 
فقط تعداد . کنند اند منتقل می اما هر ازگاهی حامالن باکتری آن را به کسانی که با ايشان تماس نزديک داشته. آيد د میبه وجو

پس از قرار گرفتن در معرض  .شوند اند دچار بيماری مننژيت مننگوکوکی می خيلی کمی از کسانی که با حامالن تماس داشته
 .ونت ايجاد شودويروس ممکن است ده روز طول بکشد تا عف

 
شوند و فقط از طريق تماس مرتب نزديک و طوالنی از شخصی به شخص ديگر منتقل  ها به سختی پخش می اين باکتری

 .کند تماس با بزاق در جلوی دهان، دندانها يا لبها به ندرت باکتری را منتقل می. شوند می
 

 برای پاکسازیای  های ويژه آنتی بيوتيک اند بايد د شده بوده که در تماس خيلی نزديک با يک مورد مشکوک يا تاييفقط کسانی
 :شود اين شامل اشخاص زير می. بخورند گلو از باکتری

هفت روز قبل از بيمار شدن شخص طول  شخص بيمار با او تماس دارند و کسان ديگری که در خانوارکسانی که در  •
 اند، و شب را در خانه او گذرانده

 همخوابه جنسی/   دوست دختر /اند مثل دوست پسر  ه داشته صميمانکسانی که تماس •
 .اند آنهايی که به همان کالس مرکز مراقبت از کودکان رفته •
 

ايد، ممکن است که شما حامل باکتری مننگوکوک  از آنجا که شما با شخصی که اين عفونت را دارد تماس خيلی نزديک داشته
هايی است   از بين بردن باکتریهدف از اين آنتی بيوتيک. اين دليل شما بايد يک دوره کوتاه آنتی بيوتيک داشته باشيدبه . باشيد

 عفونت دچارتواند کسی را که  اين آنتی بيوتيک نمی. که ممکن است شما حامل آن باشيد تا از پخش شدن بيشتر آن جلوگيری شود
 و  خودداری کنيد و کودکانخوريد الزم نيست که از تماس با اعضای خانواده را میدر مدتی که اين دارو . است درمان کند

 .الزم نيست که به مدرسه يا محل کار نرويد
  

بسته به رگه باکتری مننگوکوک، واحد بهداشت عمومی ممکن است توصيه کند که اعضای خانوار شخصی که عفونت مننژيت 
 . ضروری باشد واحد بهداشت عمومی شما را آگاه خواهد کرداگر اين. مننگوکوکی دارد ايمن سازی شوند

 
کنيد  شديد يا احساس ناخوشی می )که فهرست آن در زير آمده (های بيماری مننژيت مننگوکوکی اگر دچار هر يک از نشانه

انس بيمارستان برويد لطفًا اگر بايد دکترتان را ببينيد يا به بخش اورژ.  است که بالفاصله جويای راهنمايی پزشکی بشويدمهم
 .اين نامه را با خود ببريد

 
در باره بيماری مننژيت مننگوکوکی  )مثل خانواده و دوستان نزديک (گذرانيد وقت زيادی را با آنها میبا کسانی که معموًال 

 .ها فورًا جويای راهنمايی پزشکی بشوند  تا آنها هم بدانند که در صورت ظهور نشانهصحبت کنيد
 

 .ايد نيازی به خوردن آنتی بيوتيک ندارند ری که اخيرًا با آنها تماس داشتهکسان ديگ
 

  :های زير است های بيماری مننژيت مننگوکوکی که بايد مترصد آن باشيد شامل ترکيبی از نشانه نشانه
 شروع ناگهانی تب •
 درد مفصل و ماهيچه •
 تهوع و استفراغ •
 سر درد •
 سفتی گردن •
 ناراحت شدن از نور تابناک •
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 ستگیخ •
 – سرخ یها لکهبه تواند به سرعت  است ممکن است هر کجای پوست ظاهر شود و اين میمثل جای سوزن کهيری که  •

 .ودش  بعضی وقتها کهير اصًال ظاهر نمی.شود اين کهير معموًال با فشار ماليم به پوست محو نمی. ارغوانی تبديل شود
 . دستها و پاها و رنگ غير عادی پوست باشدهای خيلی اوليه ممکن است شامل پا درد، سردی نشانه •
 

ن است شامل بد خلقی، خواب آلودگی يا به زحمت بيدار کهای کلی تری داشته باشند که مم  ممکن است نشانهخردسالکودکان 
 .، پوست رنگ پريده و لکه دار و امتناع از غذا خوردن باشد يا ناله وارريه با صدای زيرشدن، گ

  
های مننژيت  ها باشيد چون واکسن در مقابل همه رگه ايد باز هم بايد مترصد نشانه يت مننگوکوکی زدهاگر واکسن مننژحتی 

 .کند مننگوکوکی محافظت ايجاد نمی
 

 :يک برگه اطالعاتی که حاوی جزئيات بيشتری در باره بيماری مننژيت مننگوکوکی است در وب سايت زير موجود است
html.meningococcal/infectious/factsheets/au.gov.nsw.health.www 

 
 –اگر ناخوش هستيد به واحد بهداشت عمومی تلفن نکنيد . اگر سوال ديگری داريد لطفًا با واحد بهداشت عمومی تماس بگيريد

 .عه کنيدتر مراجکبالفاصله به يک د
  

 ارادتمند
 
 
  

  مدير
 واحد بهداشت عمومی

  

  دکتر عزيز
اين شخص، بعنوان فردی که تماس نزديک با شخصی داشته است که بيماری مننژيت مننگوکوکی دارد در نظر گرفته شده 

جود  اگر شک ودهيد در نظر بگيريد و اگر ناخوش است، لطفًا بيماری مننژيت مننگوکوکی را در تشخيصی که می. است
 . به واحد بهداشت عمومی اطالع بدهيد فورًا با تلفنبيماری مننژيت مننگوکوکی وجود دارد
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 عزيز............... 

 
 .ايد ی که عفونت مننژيت مننگوکوکی دارد تماس داشتهشما اخيرًا با کس

  
شود   درصد مردم حمل می10عفونت مننژيت مننگوکوکی توسط يک باکتری که معموًال بصورت بی آزار در بينی و گلوی 

فقط تعداد . دکنن اند منتقل می اما هر ازگاهی حامالن باکتری آن را به کسانی که با ايشان تماس نزديک داشته. آيد به وجود می
پس از قرار گرفتن در معرض . شوند اند دچار بيماری مننژيت مننگوکوکی می خيلی کمی از کسانی که با حامالن تماس داشته

 .ويروس ممکن است ده روز طول بکشد تا عفونت ايجاد شود
 

ه شخص ديگر منتقل شوند و فقط از طريق تماس مرتب نزديک و طوالنی از شخصی ب ها به سختی پخش می اين باکتری
 .کند تماس با بزاق در جلوی دهان، دندانها يا لبها به ندرت باکتری را منتقل می. شوند می
 

برای پاکسازی ای  های ويژه آنتی بيوتيک اند بايد  نزديک با يک مورد مشکوک يا تاييد شده بودهخيلیفقط کسانی که در تماس 
هفت روز قبل از طول ر خانوار شخص بيمار با او تماس دارند، کسانی که در کسانی که داين شامل . بخورندگلو از باکتری 

/   دوست دختر /اند مثل دوست پسر  کسانی که تماس صميمانه داشتهاند،  بيمار شدن شخص شب را در خانه او گذرانده
 .اند همخوابه جنسی و آنهايی که به همان کالس مرکز مراقبت از کودکان رفته

 
 از تماس با  هيچ داروی آنتی بيوتيک بخوريد يا کهنيستايد الزم  خيلی نزديک با يک مورد بيماری نداشتهچون شما تماس 
 . و الزم نيست که به مدرسه يا محل کار نرويد خودداری کنيد و کودکاناعضای خانواده

 
که  (يماری مننژيت مننگوکوکیهای ب با اينکه خطر عفونت برای شما خيلی کم است، مهم است که اگر دچار هر يک از نشانه

لطفًا اگر بايد دکترتان را . بالفاصله جويای راهنمايی پزشکی بشويدکنيد  شديد يا احساس ناخوشی می )فهرست آن در زير آمده
 .ببينيد يا به بخش اورژانس بيمارستان برويد اين نامه را با خود ببريد

 
در باره بيماری مننژيت مننگوکوکی  )مثل خانواده و دوستان نزديک (انيدگذر با کسانی که معموًال وقت زيادی را با آنها می

 .ها فورًا جويای راهنمايی پزشکی بشوند  تا آنها هم بدانند که در صورت ظهور نشانهصحبت کنيد
 

 :های زير است های بيماری مننژيت مننگوکوکی که بايد مترصد آن باشيد شامل ترکيبی از نشانه نشانه
 ی تبشروع ناگهان •
 درد مفصل و ماهيچه •
 تهوع و استفراغ •
 سر درد •
 سفتی گردن •
 ناراحت شدن از نور تابناک •
 خستگی •
 –ی سرخ ها به لکهتواند به سرعت  است ممکن است هر کجای پوست ظاهر شود و اين میمثل جای سوزن کهيری که  •

 .ودش ضی وقتها کهير اصًال ظاهر نمی بع.شود اين کهير معموًال با فشار ماليم به پوست محو نمی. ارغوانی تبديل شود
 .های خيلی اوليه ممکن است شامل پا درد، سردی دستها و پاها و رنگ غير عادی پوست باشد نشانه •
 

ن است شامل بد خلقی، خواب آلودگی يا به زحمت بيدار کهای کلی تری داشته باشند که مم  ممکن است نشانهکودکان خردسال
 .اله وار، پوست رنگ پريده و لکه دار و امتناع از غذا خوردن باشدريه با صدای زير يا نشدن، گ

 
های مننژيت  ها باشيد چون واکسن در مقابل همه رگه ايد باز هم بايد مترصد نشانه حتی اگر واکسن مننژيت مننگوکوکی زده

 .کند مننگوکوکی محافظت ايجاد نمی
 
 

 )بدون آنتی بيوتيک( تماس کمی دارندبرای کسانی که اطالعات   
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 :ماری مننژيت مننگوکوکی است در وب سايت زير موجود استيک برگه اطالعاتی که حاوی جزئيات بيشتری در باره بي
html.meningococcal/infectious/factsheets/au.gov.nsw.health.www 

 
 –اگر ناخوش هستيد به واحد بهداشت عمومی تلفن نکنيد . بگيريداگر سوال ديگری داريد لطفًا با واحد بهداشت عمومی تماس 

 .تر مراجعه کنيدکبالفاصله به يک د
 

 ارادتمند
 
 
 

  مدير 
 واحد بهداشت عمومی

  

  دکتر عزيز
 تماس با شخصی داشته است که بيماری مننژيت مننگوکوکی دارد در نظر گرفته  در سطح کمیاين شخص، بعنوان فردی که

 اگر شک وجود دهيد در نظر بگيريد و اخوش است، لطفًا بيماری مننژيت مننگوکوکی را در تشخيصی که میاگر ن. شده است
 . به واحد بهداشت عمومی اطالع بدهيد فورًا با تلفنبيماری مننژيت مننگوکوکی وجود دارد

1300 066 055               www.health.nsw.gov.au
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