
 

 دو ماه اول در دوره حمله ای گروه درمانی دوم + استرپتومایسین روزانه

 (2و  1دوره حمله ای )در هر دو گروه درمانی 

 گروه وزنی
 ترکیبی در روز تعداد قرص چهار

(H75      R150     E275    Z400) 

 تعداد قرص دو ترکیبی در روز
(H75        R150) *** 

30-35 Kg 2   

36-39 Kg 2 1 

40-49 Kg 3   

50-52 Kg 3 1 

53-70 Kg 4   

>70 
Kg  

 06کمتر از 
   5 سال

سال و  06
 باالتر

 

 
4 

  



 دوره نگهدارنده

  1گروه درمانی 

 

 2گروه درمانی 

 گروه وزنی
قرص دو  تعداد

 روز ترکیبی در

(H75  R150)*** 

 

 گروه وزنی

تعداد قرص سه 

 ترکیبی در روز

(H75   R150 

E275) 

اد قرص دو ترکیبی درتعد  

 روز
(H75   R150) *** 

30-35 Kg 2 
 

30-35 Kg 2   

36-49 Kg 3  

36-39 Kg 2 1 

 

40-49 Kg 3   

50-70 Kg 4  

50-52 Kg 3 1 

 

53-70 Kg 4   

>70 
Kg  

 06کمتر از 
 5 سال

 

>70 Kg  

 06کمتر از 

 سال
5   

سال و  06
 4 باالتر

 

سال و  06

 باالتر
4   

 ( باشد، مقدار داروی روزانه فوق الذکر باید نصف شودH150 R300نچه دوز قرص دو ترکیبی در دسترس )***چنا



 

کیلوگرم و به باال به تفکیک  06دارای وزن  بزرگسالبه پیوست جدول نحوه تجویز داروهای ترکیبی ضد سل در افراد 

 گروه های درمانی و دوره درمانی حمله ای و نگهدارنده، حضورتان ارسال می گردد. 

از آنجائیکه در فاز جابجائی مصرف داروهای غیرترکیبی به داروهای ترکیبی هستیم، الزمست موارد ذیل اجرا و به 

 دقت پایش شوند:

 فاصله در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه، توزیع گردد.می بایست جدول بال    -1

  می بایست پایش و نظارت بر توزیع و تجویز داروها و مکان نگهداری داروها با دقت صورت گیرد.    -2

ید( به )ایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول و پیرازینام داروهای غیرترکیبیاطمینان حاصل نمائید، موجودی     -3  

 باشد: موجود  اندازه مورد نیاز برای گروه های زیر

i)         کیلوگرم 06افراد بزرگسال زیر 

ii)      کودکان 

iii)    % کل بیماران که احتماال دچار عارضه دارویی شوند  2به تعداد 

iv)    پروفیالکسیبرای موارد نیازمند  ایزونیازید 


