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 معلومات عن اآلثار الجانبیة لألسر: 
 )SSRIsمثبطات امتصاص السیروتونین االنتقائیة (

SERTRALINE (Zoloft), FLUOXETINE (Prozac), CITALOPRAM (Celexa), ESCITALOPRAM (Lexapro), 
FLUVOXAMINE (Luvox), PAROXETINE (Paxil) 

  اسم الدواء:   
 

  جرعة الدواء:   
 

 یتم تناولھ لعالج الحاالت اآلتیة:
 

 االكتئاب أو اضطراب الحالة المزاجیة  •
 اضطراب القلق  •
 اضطراب الوسواس القھري  •

 اضطرابات األكل  •
 اضطراب عدم انتظام الحالة المزاجیة  •

 
 تشتمل اآلثار الجانبیة المصاحبة لھذه األدویة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

 

 الغثیان، القيء، اإلمساك، اإلسھال، زیادة الوزن  •
 النعاس/ التخدیر أو األرق  •
 ) Prozacالنشاط (خاصةً  •
 الدوار، الرعشة، الصداع  •

 جفاف في الفم، ضبابیة الرؤیة (أعراض مضادة للكولین)  •
 تغییر في الحالة المزاجیة والشعور بالقلق  •
 مشاكل البشرة (الطفح الجلدي، الحكة)  •
 القلب خفقان  •

 
 تشتمل اآلثار الجانبیة النادرة والخطیرة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي: 

 متالزمة السیروتونین (الحمى، والتوتر، التعرق، الرعشة، النوبات المرضیة) •
 تفاقم االكتئاب، ارتفاع الحالة المزاجیة/ الھوس البسیط  •
 ارتفاع معدل خطر اإلصابة بالكدمات  •
 ) Celexa(خاصةً  - ضربات القلب (القلب واألوعیة الدمویة)  •

  QTcمتالزمة  یُرجى إخبار مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كان ھناك تاریخ شخصي أو عائلي ألمراض القلب، بما في ذلك نبضات القلب غیر الطبیعیة ( 
 طویلة المدى)، وفي ھذه الحالة یتم إجراء الفحوصات قبل بدء تناول ھذا الدواء. 

 التفكیر االنتحاري (غیر ُمرجح للغایة ولم تذكر الدراسات أي محاوالت)  •
 

 اإلدارة: 
الجرعة بكمیة أقل ثم یتم معایرتھا بالزیادة   لذلك، تبدأ بالنسبة لألطفال المصابین باضطراب طیف التوحد، ھذه األدویة غالبًا ما تكون فعالة ولكن بجرعات أقل. •

 حسب الضرورة. 
 إال أنھ في حالة وجود أي اضطراب في المعدة، فقد یساعد تناول الدواء مع الطعام.  ال تحتاج ھذه األدویة إلى تناول الطعام معھا. •
مفاجئة إلى ظھور أعراض االنسحاب (الغثیان، والتعب، والقشعریرة، وقد یؤدي التوقف عن تناول الدواء بصورة  یجب تناول ھذا الدواء بصورة منتظمة. •

 لذا یُرجى إخبار مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت ترید التوقف عن تناول الدواء ویمكننا المساعدة في تقلیل كمیتھ. وألم في العضالت، والتوتر).

 معلومات أخرى: 
دًما لبدء تناول ھذا الدواء ما لم یوجد تاریخ عائلي أو شخصي لمرض القلب أو كان المریض یتناول أدویة  بشكل عام، لیست ھناك ضرورة لفحص المرضى مق •

 لذا یُرجى إخبار مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك في حالة وجود تاریخ عائلي ألمراض القلب.  . QTcأخرى قد تُزید من فترة 
أسابیع حتى یظھر التأثیر العالجي   8إلى  2واء خالل األسبوع األول، إال أن األمر سوف یستغرق ما بین على الرغم من أنھ قد یكون یوجد بعض اآلثار بسبب الد •

 للدواء بالكامل. 
لذا یُرجى االتصال بنا في أقرب وقت إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف ذات صلة باآلثار الجانبیة المحتملة. سیتم مراقبة اآلثار الجانبیة في الزیارات التالیة. •


