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בנטילת שלוש תרופות אנטי ,HIV-מספר מצומצם של אנשים סובלים מתגובה
אלרגית במהלך הימים או השבועות הראשונים.
הסימפטום השכיח ביותר הוא תפרחת ,אולם הרופא המטפל יספק לך מידע
מפורט לגבי הדברים שיש לתת עליהם את הדעת.
במידה ויש לך תסמינים אלו ,עליך לפנות בדחיפות לקבלת טיפול רפואי.
התרופות הן אבאקוויר ( )Ziagen, Kivexa, Trizivirנוויראפין ()Viramune
ואטראווין (.)Intelence

רוצה לקבל מידע נוסף?
 NAMהוא ארגון  HIVקהילתי ,בבריטניה .אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם
מומחים בתחומי הרפואה ,המחקר והעבודה הסוציאלית ,ועם אנשים שנפגעו
באופן אישי מ .HIV-אנו מפיקים מידע מודפס ובאתר האינטרנט בנושא ,HIV
בשפה האנגלית ,הכולל מקורות מידע עבור אנשים החיים עם  HIVועבור
מומחים העוסקים ב.HIV-
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האינפורמציה בחוברת זו משקפת
את דרך הפעולה המומלצת לטיפול
והשגחה על  HIVבאירופה.
תוכן ועיצוב ממומן ע”י תוכנית מניעת
 HIVבפאן-לונדון ,של שירותי הבריאות
הלאומיים של בריטניה ושירותי
הבריאות הלאומיים בדרום מערב
אסקס
התרגום ממומן ע”י מרק ,שארפ ודוהם
 NAMזכויות יוצרים 2010
במידה ותרצה/י לתרגם ,לעבד או
לשכפל מסמך זה ,אנא צור/י עמנו
קשר.

מספר עמותה רשומה בבריטניה
1011220

חומר זה מבוסס על פרסום זכויות יוצרים מקורי של  NAM. NAMאיננה נושאת
באחריות על דיוק התרגום או על הרלוונטיות המקומית.

בכל שנה  NAMמספקת מקורות מידע
לאלפי אנשים בחינם .במידה ותרצה/י
להרים תרומה ,אנא פנה/י לאתר
האינטרנט
www.aidsmap.com/donate

כארגון דובר אנגלית ,אנו מתנצלים על כך שאיננו יכולים להתכתב בעברית.
אולם ,אתר האינטרנט שלנו  aidsmap.comכולל מאגרי מידע על נותני שירות
בכל העולם .ניתן להתשמש בו למצוא ארגון או שירותי בריאות מקומי.

תודה ל JAT-על תרגום מקור מידע זה.

ניתן לבקר באתר  aidsmap.comעל מנת לקרוא ולהוריד קבצים מתורגמים
אחרים.

תופעות לוואי קצרות -טווח
תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מתרחשות כתוצאה מהסתגלות הגוף לתרופה חדשה .לאחר מספר שבועות ,תופעות לוואי אלו בדרך-
כלל נעלמות.
 lשלשול

בנוסף לבקרה
ולשליטה על ,HIV
תרופות האנטיHIV-
משפיעות בדרכים
אחרות על הגוף
שלנו .השפעות לא
רצויות נוספות נקראות
“תופעות לוואי”.

 lבחילות

 lעייפות

 lבעיות שינה

לעיתים קרובות ניתן ליטול תרופות אחרות להגבלת תופעות הלוואי הללו .מספר מצומצם של אנשים מגלים כי תופעות הלוואי אינן
נעלמות .במקרה כזה ,ניתן להיוועץ עם הרופא המטפל על החלפת הטיפול.

תופעות לוואי לטווח -ארוך

נקודות חשובות

תופעות לוואי אשר יש להן השלכות ארוכות טווח על בריאותך ,הן פחות נפוצות.
 lעליך לוודא כי המרפאה שלך מבצעת
בדיקות שגרתיות בכבד ,בכליות ובעצמות
בכדי לבדוק שהכל תקין.

 lיש לבדוק את רמת הכולוסטרול ורמת
הגלוקוז שלך .רמות גבוהות יכולות
להצביע על סיכון גבוה למחלות לב,
סכרת ,לחץ דם גבוה או התקף לב.

 lשינויים במבנה הגוף (עלייה או ירידה ברמת
השומן במקומות מסויימים) הינם פחות נפוצים
מבעבר .רופאים משתדלים להמנע משימוש
בתרופות העשויות לגרום לבעיות אלו.

עצמות
כבד

כליות

 lתופעות הלוואי
השכיחות ביותר הן
לטווח -הקצר ולעיתים
קרובות ניתן לטפל בהן
באמצעות תרופות.
 lתופעות לוואי ארוכות-
טווח הן נדירות יותר.
 lבמידה ותופעות הלוואי
גורמות לבעיות ,יש
להיוועץ ברופא המטפל.
יתכן וניתן להחליף את
הטיפול שלך.

במידה וקיימת בעיה ,רצוי לשנות את אורח החיים שלך ,לקבל טיפול נוסף או להחליף את סוג טיפול ה.HIV-
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