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 1986  -)  مستحَضرات (نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة  
 یُسّوق الدواء بموجب وصفة طبیة فقط 

 
 پروزاك  

 كبسوالت  
 

 : المادة الفعّالة
 ملغ  HCl (20(على شكل فلوكسیتین  تحتوي كل كبسولة على 

fluoxetine (as HCl) 20 mg 
 
 

 ". معلومات إضافّیة" 6 بندانظر ال :المواّد غیر الفعالة وُمسببات الحساسیة
إذا  . تحتوي ھذه النشرة على معلومات موجزة عن الّدواء  . اقرأ النشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء

 . كانت لدیك أسئلة إضافیة، توّجھ إلى الطبیب أو الصیدليّ 
 . ألّنھ قد یضّرھم، حتى لو بدا لك تشابھ بین مرضك ومرضھم ال تعِطھ لآلخرین؛  . ُوِصف ھذا الدواء لعالج مرضك

 
ترفع األدویة المضادة لالكتئاب والقلق خطر السلوك واألفكار االنتحاریة لدى األطفال، المراھقین والبالغین الصغار حتى  

 عاما.  25سن 
تغییرات السلوكیة مثل: تفاقم االكتئاب،  من كل األعمار وأقربائھم، أن یراقبوا الالمتعالجین عند بدء العالج بالدواء، على 

 األفكار االنتحاریة، العدوانیة، وما شابھ. 
 . فورا   الطبیب إلى  التوجھ یجب  التغییرات، ھذه  مثل طرأت في حال 

 
 

 لَم أُعّد ھذا الّدواء؟  .1
 

 : ُمعّد لعالج  پروزاك
 االكتئاب  •
 اضطراب الوسواس القھري  •
 النُھام العُصابِي •

 
 :  العالجیة الفصیلة 

 ). SSRI(إلى مجموعة األدویة المضادة لالكتئاب من نوع المثبطات االنتقائیة إلعادة امتصاص السیروتونین  پروزاك ینتمي 
 

 كیف یعمل ھذا الدواء 
النُھام  األفراد الذین یعانون من االكتئاب، اضطراب الوسواس القھري أو . تتوفر في دماغ كل فرد مادة تُدعى سیروتونین

  SSRIومستحضرات  پروزاك إن طریقة عمل . العُصابِي، لدیھم مستویات منخفضة أكثر من السیروتونین مقارنة باآلخرین
 .  األخرى، لیست واضحة تماما، ولكنھا قد تساعد عبر رفع مستوى السیروتونین في الدماغ 

لم یُعالج االضطراب، قد ال یزول وقد یصبح حادا  في حال .  من المھم عالج ھذه االضطرابات لمساعدتك على تحسین مزاجك 
 . أكثر وصعبا أكثر للعالج

 . قد تحتاج إلى عالج لمدة عدة أسابیع أو أشھر للتأكد من أن األعراض لدیك لم تعد قائمة 
 

 قبل استعمال الدواء .2
 : یُمنع استعمال الدواء إذا 

إذا  ). 6المفّصلة في البند (لفلوكسیتین أو ألحد المكّونات األخرى التي یحتویھا الدواء (أرجیة) كانت لدیك حساسّیة  •
، توقف  )حكة، تورم الشفتین أو الوجھ أو ضیق في التنفس: مثل(تطور لدیك طفح أو ردود فعل تحسسیة أخرى 

 . عن تناول الكبسوالت حاال وتوجھ إلى الطبیب فورا 
بطات أكسیداز أحادي األمین غیر القابلة لالنعكاس وغیر االنتقائیة كنت تتناول أدویة أخرى تُعرف كمث  ●

)MAOIs( ألنھ قد تحدث ردود فعل حادة، وحتى فتاكة أیضا ،)إیپرونیازید المستعمل لعالج االكتئاب: مثال  .( 
 

غیر القابلة لالنعكاس   MAOIفقط بعد مرور أسبوعین من إیقاف العالج بمثبطات   پروزاك  ـ یجب بدء العالج ب 
 .  وغیر االنتقائیة

 

أسابیع على األقل بعد   5غیر القابلة لالنعكاس وغیر االنتقائیة لمدة  MAOIأي نوع من مثبطات  تناول  یجوزال 
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أو بجرعة عالیة، على الطبیب أن  /طویلة و لفترة    پروزاك لـ إذا حصلت على وصفة . پروزاكالتوقف عن تناول 
 .  یفكر في إعطائھ في فترات زمنیة أطول

 .  ، ألن ھناك خطر عال ألن یصبح نبضك بطیئا جدا )لعالج قصور عمل القلب(كنت تتناول میتوپرولول   ●
 

 : تحذیرات خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء 
   : الحاالت التالیة صحیحة بالنسبة لكپروزاك أخبر الطبیب إذا كانت إحدى   ـبقبل العالج 

 مشاكل قلبیة؛ ●
ظھور ُحّمى، تصلّب العضالت أو رجفة، تغییرات في حالتك النفسیة، مثل االرتباك، العصبیة والھیجان المفرط؛   ●

رغم أن ھذه المتالزمة  ". المتالزمة الخبیثة للدواء الُمضاد للذُّھان"أو من " متالزمة السیروتونین"ربما تعاني من 
ألنھ ربما ھناك   توجھ إلى الطبیب حاالتحدث في أحیان نادرة، إال أنھا قد تسبب حاالت تشكل خطرا على الحیاة؛ 

   ؛ پروزاك ـحاجة إلى إیقاف العالج ب 
نوبات من الھوس في الحاضر أو الماضي؛ إذا كانت لدیك حالة ھوس، توجھ إلى الطبیب حاال ألنھ ربما ھناك حاجة   ●

 ؛ پروزاكـ ب إلى إیقاف العالج 
 ؛ أو إذا كنِت حامال (انظري البند "الحمل") ،تاریخ من اضطرابات النزیف أو ظھور كدمات أو نزیف استثنائي ●
 ؛ ")التفاعالت بین األدویة " انظر (عالج متواصل بأدویة ممیعة للدم  ●
وتیرة االختالجات، توجھ إلى    فيارتفاع لدیك  الحظتإذا كانت لدیك نوبة اختالجات أو . صرع أو اختالجات  ●

   پروزاك؛  ـالطبیب حاال ألنھ ربما ھناك حاجة إلى إیقاف العالج ب 
 ؛)) صدمة كھربائیة(معالجة بالتخلیج الكھربائي (  ECTِعالج متواصل بـ  ●
 ؛ ")التفاعالت بین األدویة" انظر ) (المستعمل لعالج سرطان الثدي (عالج متواصل بتاموكسیفین  ●
قد تؤدي زیادة جرعة  ).  akathisia(بدأت تشعر بعدم الراحة وعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف دون حركة   ●

 إلى تفاقم ھذه الحالة؛  پروزاك  
 ؛ )قد یحتاج الطبیب إلى مالءمة جرعة اإلنسولین أو عالج آخر مضاد لإلنسولین(سكري   ●
 ؛)قد یضطر الطبیب إلى مالءمة جرعتك(مشاكل في الكبد   ●
أو إذا كنت تعرف أنك قد تعاني من نقص األمالح نتیجة حاالت اإلسھال والتقیؤات  /ة أثناء الراحة وئ رة قلب بطی وتی  ●

 الحادة والمتواصلة، أو نتیجة استخدام أدویة مدّرة للبول؛ 
 ُمسن؛   إذا كنتال سیما   عالج متواصل بأدویة مدّرة للبول،  ●
 . )ارتفاع الضغط داخل العینالزرق ( ●

 
   .انتحاریة وتفاقم االكتئاب أو اضطراب القلق لدیك أفكار 

قد   . انتحاریة القلق، قد تعاني أحیانا من أفكار حول أذیة نفسك أو من أفكار اتأو من اضطراب /إذا كنت تعاني من اكتئاب و
فترة   ھذه األدویة تحتاج إلى تتزاید ھذه الحالة في بدایة العالج باألدویة المضادة لالكتئاب عند استعمالھا للمرة األولى، إذ إن 

 .   زمنیة كي تبدأ بالتأثیر، وھي تستغرق عادة أسبوعین ولكنھا قد تستغرق أحیانا وقتا أطول 
 : ربما تفّكر في الطریقة المفّصلة أدناه بوتیرة أعلى

 . إذا عانیت في الماضي من أفكار انتحاریة أو أفكار إللحاق الضرر الذاتي -
من معلومات متعلقة بتجارب سریریة أن ھناك خطرا متزایدا لسلوك انتحاري لدى البالغین  تبین. ٕاذا كنت مراھقا فتیا -

 .  عاما، المصابین باضطرابات نفسیة، والذین عولجوا بأدویة مضادة لالكتئاب 25الذین أعمارھم أقل من 
   .الطبیب أو المستشفى حاال  توجھ إلى إذا كانت لدیك أفكار إللحاق الضرر الذاتي أو أفكار انتحاریة في أي وقت كان، 

بأنك تعاني من االكتئاب أو من اضطراب القلق، وأن تطلب منھم قراءة   قد یساعدك أن تخبر أحد أفراد عائلتك أو صدیق قریب
كانوا قلقین  یمكنك أن تطلب منھم إخبارك فیما إذا كانوا یعتقدون أن االكتئاب أو القلق لدیك قد تفاقما، أو فیما إذا . ھذه النشرة

 . بشأن تغییرات في سلوكك
 

   .ھذا الدواء لیس معّدا لالستعمال لدى األطفال 
 

 اضطرابات في األداء الجنسي 
في حاالت معینة، استمرت ھذه  ). 4انظر البند (إلى أعراض خلل األداء الجنسي ) SSRI  تدعى(پروزاك قد تؤدي أدویة مثل 

 . األعراض بعد إیقاف العالج 
 

 التفاعالت بین األدویة 
إذا كنَت تتناول، أو تناولَت مؤخًرا، أدویة أخرى، بما فیھا أدویة دون وصفة طبیة ومكّمالت غذائیّة، أخبِر الطبیب أو  

 . الصیدلي بذلك 
 : ال یجوز تناول پروزاك مع

 ،(MAOIs)مثبطات أكسیداز أحادي األمین غیر القابلة لالنعكاس وغیر االنتقائیة  مستحضرات معینة من نوع  ●
  پروزاكغیر القابلة لالنعكاس وغیر االنتقائیة مع  MAOIsال یجوز استعمال  .  لعالج االكتئابقسم منھا یستعمل 
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یجب  "). پروزاك ال یجوز تناول "انظر البند  ) (متالزمة السیروتونین(ألنھ قد تحدث ردود فعل حادة أو فتاكة أیضا 
غیر القابلة لالنعكاس وغیر   MAOIفقط بعد مرور أسبوعین على إیقاف العالج بمثبطات  پروزاك  ـبدء العالج ب 

تناول أي نوع من مثبطات أكسیداِز أحادي   یجوزال ). tranylcypromine -ترانیلسیپرومین : مثال(االنتقائیة 
إذا حصلت  . پروزاك أسابیع على األقل بعد التوقف عن تناول  5األمین غیر القابل لالنعكاس وغیر االنتقائي لمدة 

عالیة، قد یحتاج الطبیب إلى التفكیر في إعطائھ في فترات   أو بجرعة /لفترة طویلة و  پروزاك لـ  على وصفة طبیة
 . أسابیع 5زمنیة تزید عن 

 .  لعالج قصور القلب؛ ألن ھناك خطرا مرتفعا ألن یصبح نبضك بطیئا جدا ) metoprolol(  میتوپرولول ●
 

 ):  تفاعالت(في طریقة عمل األدویة التالیة پروزاك قد یؤثر  
قد یغیّر مستویات ھذا الدواء في الدم،  پروزاك  ؛ بما أن )یُستعمل لعالج سرطان الثدي، tamoxifen(  تاموكسیفین  ●

ما قد یؤدي إلى تقلیل محتمل لتأثیر تاموكسیفین، فقد یحتاج الطبیب إلى التفكیر في أن یصف عالجا آخر مضادا  
 .  لالكتئاب

، لینیزولید  )moclobemide( بما في ذلك موكلوبیماید  )A  )MAOI-A  مثبطات أكسیداز أحادي األمین  ●
)linezolide(وكلورید المیثیل ثیونینیوم ) ، دواء مضاد حیويmethylthioninium chloride  المعروف ،

نتیجة  ) methemoglobinemia( أیضا باسم أزرق المیثیلین، وھو دواء یُستعمل لعالج میتھیموغلوبینیة الدم 
یمكن  ). متالزمة السیروتونین(بسبب خطر حدوث ردود فعل حادة أو فتاكة أیضا ): و لمادة كیمیائیةالتعرض للدواء أ

القابلة لالنعكاس، ولكن قد یرغب الطبیب في   MAOIsبدء العالج بفلوكسیتین بعد یوم من إیقاف العالج بمثبطات  
 .  MAOI-Aمتابعتك بعنایة واستعمال جرعة منخفضة أكثر من أدویة  

قد یزید من خطر حدوث  پروزاك ؛ ألن تناول ھذا الدواء مع )، لعالج الحساسیات mequitazine(  یتازین ومیك ●
 .  تغییرات في نشاط القلب الكھربائي

قد یغیّر مستویات ھذا الدواء في الدم، فقد یحتاج الطبیب  پروزاك  ؛ بما أن )، لعالج الصرعphenytoin(   فنیتوئین ●
 . پروزاك كبیر وإنجاز فحوصات متابعة عند إعطائھ مع  إلى بدء عالج بفنیتوئین بحذر

، مسّكن tramadol(   ترامادول ،)St. John’s Wort(   ركومپھی، )selegiline(  سیلیچیلین ، )lithium(  لیثیوم  ●
؛ ھناك خطر مرتفع لحدوث  )tryptophan(   توفانپوتری) ، لعالج الصداع النصفيtriptans(  تِربتانات ، )آالم

قد ینجز الطبیب فحوصات متابعة في أحیان قریبة  .  پروزاك   متالزمة السیروتونین الطفیفة عند تناول ھذه األدویة مع
   .أكثر

وأدویة مضادة   IIIو   IAأدویة مضادة الضطراب نظم القلب من مجموعتي تؤثر في وتیرة القلب، مثل  قد أدویة   ●
،  ))haloperidol(، ھالوپیریدول )pimozide(، پیموزید )phenothiazine(مثل مشتقات فینوثیازین (للذھان  

سپارفلوكساسین  : مثل( مضادة للمكیروباتمعینة  مستحضرات، مضادات االكتئاب ثالثیة الحلقات
)sparfloxacin(،  موكسیفلوكساسین )moxifloxacin(  إریثرومیسین لإلعطاء عبر الورید ،
)erythromycin IV( پنتامیدین ، )pentamidine(( ، ،ال سیما ھالوفانترینعالج مضاد للمالریا 
)halofantrine ( معینة مضادات ھیستامین أو)  أستیمیزول )astemizole( میزوالستین ، )mizolastine((  ،

 . قد یزید خطر حدوث تغییرات في النشاط الكھربائي للقلبپروزاك ألدویة مع ألن تناول دواء واحد أو أكثر من ھذه ا
روفین  پ مثل إیبو( NSAID  - مضادات االلتھاب غیر الستیروئیدیة ، ))warfarin( مثل وارفارین  (مضادات التخثر   ●

)ibuprofen(  دیكلوفیناك ، )diclofenac((الدمسپیرین وأدویة أخرى قادرة على تمییع ، أ  ) بما في ذلك
.  تأثیر ھذه األدویة على الدمپروزاك قد یغّیر ).  المستعمل لعالج اضطرابات نفسیة معینة) clozapine( كلوزاپین 

عندما تتناول وارفارین، قد یحتاج الطبیب إلى إنجاز فحوصات معینة، لمالءمة  پروزاك   ـ إذا بدأت أو أنھیت عالج ب 
 .  أحیان قریبة أكثرجرعة مضادات التخثر، وفحصك في 

 . پروزاك؛ ألنھ قد یقلل من تأثیر )، لعالج الحساسیات cyproheptadine(  سیپروھیپتادین  ●
،  )desmopressin( بما في ذلك أدویة تزید التبّول، دیسموپریسین (  أدویة تقلل مستویات الصودیوم في الدم ●

؛ ألن ھذه األدویة قد تزید خطر  ))oxcarbazepine(وأوكسكاربازیپین ) carbamazepine(كاربامازپین 
 .  پروزاكحدوث مستویات منخفضة جدا من الصودیوم في الدم أثناء تناول 

)  SSRIs( مثل مضادات اكتئاب ثالثیة الحلقات، مثبطات إعادة امتصاص السیروتونین االنتقائیة  مضادات االكتئاب، ●
المستعملة  ) ( chloroquine(  ین وكلوروك أو  )mefloquine(   مفلوكین، )bupropion( روپیون پ األخرى أو بو
مثل فینوثیازینات أدویة مضادة للذھان أو  ) ، المستعمل لعالج األلم الحادtramadol( ترامادول ، )لعالج المالریا

)phenothiazines ( وتیروفینونات ب أو )butyrophenones( قد یزید خطر حدوث اختالجات  پروزاك ؛ ألن
 .  عند تناول ھذه األدویة 

) encainide(   نیدیإنكاأو  )nebivolol(  نیبیڤولول ، )propafenone(  پروپافینون ، )flecainide(  ینید افلیك ●
)  atomoxetine(   أتوموكسیتین، )لعالج الصرع) carbamazepine((  كاربامازپین ، )لعالج مشاكل القلب(

)  desipramine(   دیسیپرامین ،)imipramine(  إیمیپرامین : مثل (مضادات االكتئاب ثالثیة الحلقات  أو
قد یغّیر پروزاك  ؛ بما أن )لعالج الفصام) risperidone(( ریسپیریدون  أو   ))amitriptyline( وأمیتریپتیلین  

 .  پروزاك ویات ھذه األدویة في الدم، قد یحتاج الطبیب إلى تغییر جرعتھا عند إعطائھا مع ت مس
 

 استعمال الدواء والغذاء  
 .مع أو من دون طعام وفقا لرغبتكپروزاك یمكنك تناول 
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 واستھالك الكحول استعمال الدواء 

 .  علیك تجنب استھالك الكحول أثناء تناول ھذا الدواء 
 

 الحمل، اإلرضاع، والخصوبة 
إذا كنِت حامال أو مرضعة، تفكرین أنِك حامل، أو تخططین للحمل، توجھي إلى الطبیب أو الصیدلي واستشیریھما قبل تناول  

 .  ھذا الدواء 
 

 الحمل 
 . كنِت حامال، إذا كنِت تظننین أنِك حامل، أو تخططین للحمل تحدثي مع الطبیب في أسرع وقت إذا 

 
تبین في أبحاث معینة أن ھناك خطرا متزایدا لحدوث عاھات خلقیة تلحق ضررا في قلب األطفال الذین تناولت أمھاتھم  

.  طفل مع عاھة قلبیة   100من أصل  1في الفئة السكانیة العامة، ُوِلد نحو .  فلوكسیتین خالل عدد من األشھر األولى من الحمل 
 .  طفل كانت قد تناولت أمھاتھم فلوكسیتین  100من أصل  2ارتفعت ھذه الوتیرة إلى نحو 

 
األولى من الحمل، قد تزید أدویة مثل فلوكسیتین خطر حدوث   3أثناء تناول أدویة خالل الحمل، ال سیما في األشھر الـ 

، الذي یؤدي إلى تنفس سریع  )PPHN(اضطراب حاد لدى األطفال، یدعى فرط ضغط الدم الرئوي المتواصل لدى المولود  
إذا حدثت ھذه  . ساعة األولى بعد الوالدة 24تظھر ھذه األعراض غالبا خالل الـ . لدى الطفل، ویجعل لونھ ضارب إلى الزرقة 

 .  أو إلى الطبیب فورا/الحالة لدى طفلِك، علیِك التوجھ إلى الممرضة القابلة و
 

عانیِت  ال سیما إذا  ،ھناك خطر مرتفع لحدوث نزیف غزیر من المھبل بعد الوالدة فوراف الحمل، قبیل پروزاك  ینإذا كنت تتناول
  االستشارة أن یسدیا یمكنھما  بحیث پروزاك في الماضي من اضطرابات نزیف. على الطبیب أو القابلة أن یعرفا أنك تتناولین 

 لك.
 

لذلك، قد تقررین أنِت  . یُستحسن عدم استعمال ھذا العالج أثناء الحمل، إال إذا كانت الفائدة المحتملة أكبر من الخطر المحتمل
مع ذلك، وفقا لحالتِك، قد یقرر الطبیب أنھ من األفضل  . تدریجیا أثناء الحمل أو قبل الحملپروزاك بـ والطبیب إیقاف العالج 
 .  پروزاكلِك أن تواصلي تناول 

 
عد الوالدة فورا، بسبب  یجب توخي الحذر أثناء استعمال الدواء خالل الحمل، ال سیما في المراحل المتأخرة من الحمل أو ب 

عصبیة، رجفة، ضعف العضالت، بكاء متواصل، وصعوبات في  : األعراض التالیة التي تم اإلبالغ عنھا لدى المولودین
 . أو النوم الرضاعة 

 
 اإلرضاع 

علیِك إرضاع طفلِك فقط إذا كانت الرضاعة  . یُفرز فلوكسیتین عبر حلیب األم وقد یؤدي إلى أعراض جانبیة لدى األطفال 
 .  إذا استمرت الرضاعة، قد یصف لِك الطبیب جرعة منخفضة أكثر من الدواء . تماما ضروریة 

 
 اإلخصاب 

من ناحیة نظریة، یمكن لھذا األمر أن یؤثر في اإلخصاب،  . في األبحاث على الحیوانات، تبین أن فلوكسیتین یقلل جودة المني
 .  یُشاھد حتى اآلن تأثیر على اإلخصاب لدى البشر غیر أنھ لم 

 
 السیاقة واستعمال الماكینات 
ال یجوز لك سیاقة مركبة أو تشغیل ماكینات حتى  . في الحكم على األمور أو التناُسق لدیكپروزاك قد تؤثر األدویة النفسیة مثل 

 .  فیكپروزاك  تعرف كیف یؤثر 

 كیف تستعمل الدواء؟  .3
وعلیك أن تفحص مع الطبیب أو الصیدلّي إذا لم تكن متأّكًدا فیما یتعلق    .الدواء دائًما حَسب تعلیمات الطبیب علیك استعمال 

 . بالجرعة وبطریقة العالج بالمستحضر
 : الجرعة الموصى بھا عادة ھي. الجرعة وطریقة العالج یُحّددھما الطبیب فقط 

 .  في الیوم )  كبسولة واحدة (ملغ   20الجرعة المتبعة ھي   -  االكتئاب •
قد تُرفَع الجرعة تدریجیا حتى  عند الحاجة،  . أسابیع من بدء العالج  4- 3قد یغیّر الطبیب الجرعة وفق الحاجة خالل 

یجب رفع الجرعة من خالل الخضوع لمتابعة، لضمان إعطاء  . في الیوم) كبسوالت 4( ملغ   80حد أقصى مقداره  
تمضي   ھذه الحالة عادیة، ألنھ  .قد ال تشعر بتحسن فوري بعد بدء العالج بالدواء . مقدارالجرعة الناجعة ذات أقل 

 .غالبا بضعة أسابیع منذ بدء العالج حتى یطرأ تحسن على أعراض االكتئاب
 .  في الیوم  ) كبسوالت  3( ملغ  60الجرعة المتبعة ھي   -  )Bulimia nervosa( النھام العصبي  •
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  الطبیب یغّیر قد.  الیوم  في ) واحدة كبسولة (  ملغ 20  ھي المتبعة  الجرعة -  )OCD(  القھري  الوسواس اضطراب  •
 80  مقداره أقصى حد  حتى  تدریجیا الجرعة تُرفَع قدعند الحاجة،  . العالج من أسبوعین بعد الحاجة  وفق  الجرعة 

 . العالج استبدال  في  الطبیب  سیفكر أسابیع، 10 خالل تحسن  یطرأ  لم  إذا . الیوم  في)  كبسوالت  4(  ملغ
، والحد  كبسولتان)( ملغ 40یجب رفع الجرعة بحذر كبیر، والجرعة الیومیة المتبعة غالبا ھي حتى  -  المسنون  •

 . في الیوم كبسوالت)  3(  ملغ 60األقصى من الجرعة ھو 
ٕاذا كنت تعاني من اضطرابات في أداء الكبد أو كنت تستعمل أدویة أخرى قد تؤثر في   -  اضطرابات في أداء الكبد •

 . ملغ مرة كل یومین 20 پروزاك، قد یقرر الطبیب وصف جرعة أقل، أو قد یوصي لك بتناول پروزاك
 . ال یجوز تجاوز الجرعة الموصى بھا 

 . فتح الكبسولة  ال یجوز  !ال یجوز المضغ 
 . الكبسولة مع الماء یجب ابتالع 

 . لیست ھناك معلومات حول استعمال محتوى الكبسولة عبر أنبوب أنفي معدي
 

 من پروزاك مفرطة إذا تناولت جرعة 
إذا تناولت عدد كبیر من الكبسوالت أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طریق الخطأ، توجھ فوًرا إلى الطبیب أو إلى غرفة   ●

 . معك پروزاك الطوارئ في المستشفى األقرب، مصطحبًا عبوة 
یر منتظمة  وتیرة نظم قلب غ:  مثال(غثیان، تقیؤات، اختالجات، مشاكل في القلب  : تشتمل أعراض الجرعة المفرطة على

 .  ، مشاكل في الرئة وتغییرات في الحالة النفسیة تتراوح بین الھیجان حتى الغیبوبة )وسكتة قلبیة
 

 إذا نسیت تناول پروزاك 
ال یجوز تناول  .  علیك تناول الجرعة القادمة في الیوم التالي، في الموعد االعتیادي. إذا نسیت تناول جرعة فال تقلق ●

 .  الجرعة المنسیة جرعة مضاعفة تعویضا عن 
 .  تناول الدواء في ذات الساعة یومی�ا على تذّكر تناولھ بشكل منتظم كقد یساعد ●

 . علیك المواظبة على العالج تبعا لتوصیة الطبیب
 إذا توقفت عن تناول پروزاك 

.  قبل استشارة الطبیب أوال، حتى إذا بدأت تشعر أنھ طرأ تحسن على شعورك  پروزاكعن تناول  ال یجوز التوقف ●
 . من المھم أن تتابع تناول دوائك

 .  احرص على تجّنب حالة من نقص الكبسوالت  ●
 

دبابیس وإبر؛  : دوخة؛ شعور باللسع مثل): أعراض الفطام(، قد تشعر باألعراض التالیة پروزاكإذا توقفت عن تناول 
؛ شعور بنقص الراحة أو ھیجان؛ تعب استثنائي أو ضعف؛  )أحالم تبدو واقعیة جدا، كوابیس، أرق (لنوم اضطرابات في ا

 . تقیؤات؛ رجفة؛ حاالت صداع/شعور بالقلق؛ غثیان
 

إذا كنت تعاني من  . طفیفة وتزول خالل بضعة أسابیع  پروزاك یكتشف معظم األفراد أن كل األعراض المتعلقة بإیقاف تناول 
 . إیقاف العالج، توجھ إلى الطبیب أعراض بعد 

 
من المتوقع أن تساعد ھذه   -، یساعدك الطبیب على تقلیل الجرعة ببطء خالل أسبوع أو أسبوعین  پروزاك ـعند إیقاف العالج ب 

 . الخطوة في تقلیل احتمال التعرض ألعراض الفطام
 

ضع   . تتناول فیھا دواء في كّل مّرة تحقّق من الملصق على عبّوة الدواء ومن الجرعة الدوائیّة   !یُمنع تناول األدویة في الظالم 
 . النّظارات الطبّیة إذا كنت بحاجة إلیھا 

 
 . إذا كانت لدیك أسئلة إضافیة حول استعمال ھذا الدواء، توجھ إلى الطبیب أو الصیدلي

 
 األعراض الجانبیة .4
 

ال تفزع عند قراءة قائمة األعراض   .أعراًضا جانبّیة لدى قسم من المستخدمینپروزاك كجمیع األدویة، قد یسّبب استعمال 
 .فمن المحتمل أّال تعاني من أّيٍ منھا .الجانبّیة

 
توجھ إلى الطبیب أو المستشفى  إذا كانت لدیك أفكار إللحاق الضرر الذاتي أو أفكار انتحاریة في أي وقت كان،  ●

 ).  2انظر البند (حاال  
توقف عن  ضیق في التنفس،  /اللسان أو صفیر/حكة، تورم الشفتین:  إذا تطور لدیك طفح أو رد فعل تحسسي مثل  ●

 . الطبیب فورا تناول الكبسوالت حاال وتوجھ إلى 
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إذا كنت تشعر بعدم الراحة وكنت غیر قادر على الجلوس أو الوقوف دون حركة، ربما تعاني من تعذر الجلوس   ●
)akathisia( توجھ إلى  ٕاذا كنت تشعر وفق ما جاء أعاله، . إلى تفاقم شعورك پروزاك ؛ قد تؤدي زیادة جرعة

 . الطبیب 
إذا ظھر احمرار على الجلد أو إذا تطور لدیك رد فعل جلدي آخر، إذا تطورت لدیك  یجب إبالغ الطبیب فورا ●

 .  ھذا العارض نادر جدا. حویصالت على الجلد أو إذا بدأ الجلد بالتقّشر
 

)  مستعملین 10من بین  1األعراض الجانبیة األكثر شیوعا التي قد تحدث لدى أكثر من (األعراض الجانبیة األكثر شیوعا  
 .أرق، صداع، إسھال، غثیان، وإنھاك :ھي

 
 :  عانى بعض المعالَجین من األعراض التالیة

، بما في ذلك حمى لسبب غیر معروف مع وتیرة تنفس أو  ")متالزمة السیروتونین"المعروفة بـ  (دمج من األعراض   ●
في حاالت نادرة ( تیرة قلب سریعة جدا، تعّرق، تصلب العضالت أو رجفة، ارتباك، ھیجان متطرف أو نعاس و

 ؛)فقط 
 الذین یتناولون أدویة مدرة للبول؛) المسنین(شعور بالضعف، نُعاس أو ارتباك، ال سیما لدى المسنین واألشخاص   ●
 انتصاب متواصل ومؤلم؛  ●
 عصبیة وھیجان متطرف؛  ●
القلب مثل وتیرة قلب سریعة أو غیر منتظمة، إغماء، انھیار أو دوخة عند االنتقال من وضعیة الجلوس  مشاكل في  ●

 .   إلى وضعیة الوقوف، ما قد یشیر إلى خلل في أداء وتیرة نظم القلب
 

 .  إذا كان لدیك أحد األعراض الجانبیة المذكورة أعاله، علیك إبالغ الطبیب فورا 
 

 أعراض جانبیة إضافیّة 
 
 )مستعملین 10من بین  1قد تحدث لدى حتى (  عراض جانبیة شائعة أ

 نقص الشعور بالجوع، خسارة الوزن ●
 عصبیة، قلق  ●
 عدم الھدوء، خلل في القدرة على التركیز ●
 شعور بالتوتر  ●
تشمل عدم القدرة على الحفاظ على االنتصاب إلقامة عالقة  (انخفاض الرغبة الجنسیة أو مشاكل في األداء الجنسي   ●

 ) جنسیة
 مشاكل في النوم، أحالم استثنائیة، تعب أو نعاس  ●
 دوخة  ●
 تغییر في حاسة التذوق  ●
 حركات ارتعاش ال یمكن السیطرة علیھا  ●
 تشّوش الرؤیة  ●
 شعور بضربات قلب سریعة وغیر منتظمة ●
 توّرد ●
 تثاؤبات ●
 صعوبات في الھضم، تقیؤات  ●
 جفاف الفم  ●
 طفح، شرى، حكة  ●
 تعّرق مفرط  ●
 ألم في المفاصل  ●
 ارتفاع وتیرة التّبول  ●
 نزیف مھبلي من دون سبب  ●
 شعور بالرجفة أو القشعریرة  ●

 
 )مستعمل 100من بین  1قد تحدث لدى حتى (  أعراض جانبیة لیست شائعة 

 شعور بالغربة عن الذات  ●
 تفكیر غریب ●
 مرتفع بشكل استثنائي مزاج ●
 تستمر أحیانا بعد إیقاف العالج اضطرابات في األداء الجنسي، بما في ذلك مشاكل في ھزة الجماع،  ●
 أفكار انتحاریة أو أفكار إللحاق الضرر الذاتي  ●
 صریر األسنان  ●
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 تشنجات العضالت، حركات غیر إرادیة أو مشاكل في التوازن أو التناسق  ●
 اضطراب في الذاكرة  ●
 توسع البؤبؤین ●
 طنین في األذنین ●
 ضغط دم منخفض  ●
 ضیق في التنفس  ●
 نزیف من األنف  ●
 االبتالعصعوبات في  ●
 تساقط الشعر  ●
 میل متزاید لحدوث كدمات  ●
 كدمات أو أنزفة من دون سبب  ●
 تعّرق بارد  ●
ل  ●  صعوبة في التبوُّ
 شعور بالحرارة أو البرد  ●
 نتائج شاذة في فحوصات الكبد   ●

 
 )مستعمل  1,000من بین  1قد تظھر لدى حتى (أعراض جانبیة نادرة  

 مستویات منخفضة من الملح في الدم ●
 تعداد الصفائح في الدم، مما یزید من خطر التعرض للنزیف أو الكدمات انخفاض  ●
 انخفاض تعداد خالیا الدم البیضاء   ●
 سلوك متھور غیر نموذجي  ●
 ھلوسة  ●
 ھیجان  ●
 نوبات ھلع ●
 ارتباك  ●
 تَأْتَأَة  ●
 عدوانیة ●
 اختالجات  ●
 )vasculitis( التھاب في األوعیة الدمویة  ●
 أو الحنجرة /الفم، و تورم سریع لألنسجة حول العنق، الوجھ،  ●
 ألم في األنبوب الذي ینقل الطعام أو الماء إلى المعدة  ●
 التھاب الكبد ●
 مشاكل في الرئة  ●
 حساسیة لضوء الشمس  ●
 ألم في العضالت  ●
 مشاكل في التبّول  ●
 إنتاج الحلیب  ●

 
Uالمتوفرة المعلومات إلى استنادا ھا(ال یمكن تقییم  معروف غیر انتشار ذات   أعراض ( 

لمزید من المعلومات،   ،)postpartum hemorrhage(نزیف غزیر من المھبل بعد الوالدة بوقت قصیر  •
 . 2انظري "الحمل" في الفصل 

 
 

 . شوھد خطر متزاید لكسور العظام لدى معالَجین یتناولون ھذا النوع من األدویة  –  كسور في العظام
 

 .  الجانبیة مع التقدم في العالجزول معظم ھذه األعراض ت من المتوقع أن 
 

إذا ظھر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من األعراض الجانبیة، أو إذا عانیت من عاِرض جانبّي لم یُذَكر في النشرة، علیك  
 . استشارة الطبیب 

 
 اإلبالغ عن األعراض الجانبیة 

اإلبالغ عن أعراض جانبّیة نتیجة العالج  "من الممكن إبالغ وزارة الصّحة بأعراض جانبّیة من خالل الضغط على الرابط 
استمارة على  الذي یحّولك إلى  )www.health.gov.il(   الموجود على الصفحة الرئیسیة في موقع وزارة الصّحة" الدوائي

 https://sideeffects.health.gov.il: اإلنترنت لإلبالغ عن األعراض الجانبّیة، أو عبر دخول الرابط 

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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 كیف یُخّزن الدواء؟ .5
 

أو  /متناول أیدي ومجال رؤیة األوالد ویجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن ! تجّنب التسّمم
 . ال یجوز التسبب بالتقیؤ من دون تعلیمات صریحة من الطبیب . األطفال، وھكذا تتجّنب التسّمم

تاریخ انتھاء الصالحیّة یُنسب إلى   . اللویحة/الظاھر على العبّوة ) exp. date(یُمنَع استعمال الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة  
 . من نفس الشھر الیوم األخیر 

 شروط التخزین 
   .C°30  تحت  یجب تخزین الدواء بدرجة حرارة  •
   .یجب حمایتھ من الضوء  •

 
اسأل الصیدلي كیف علیك التخلص من األدویة غیر   .یُمنع إلقاء األدویة في میاه الصرف الصحي أو في سلة النفایات المنزلیة 

 . البیئةتساعد ھذه التدابیر في الحفاظ على . المستعملة
 
 معلومات إضافیّة  .6
 

 : إضافة إلى المادة الفعّالة، یحتوي الدواء أیًضا على
Starch flowable powder, dimeticone, titanium dioxide, hydrated ferric oxide (yellow), 
patent blue V, gelatin. 
Pharmaceutical grade edible printing ink. Based on shellac and containing hydrated 
ferric oxide (black) E172. 

 
 : كیف یبدو الدواء وماذا تحوي العبّوة

 ".  Lilly 3105" الكتابة  ب  ُمعلمةملغ ھو كبسولة لونھا أصفر وأخضر و 20پروزاك  
 . كبسولة  56یُسّوق المستحَضر ضمن لویحة ألومنیوم تحتوي على  

 
 . 4366411رعنانا ، 4246. ب .ص ، 4 شارع ھشیزاف،  .ض. إیلي لیلي إسرائیل م : صاحب التسجیل وعنوانھ اسم

 
 ، فرنسا. Bourgoin-Jallieu . ض. شركة باثیون فرنسا م : اسم الُمنتج وعنوانھ

 
 00-26225-82-046: رقم تسجیل الدواء في سجل األدویة الرسمي في وزارة الصحة 

 
 .على الرغم من ذلك، الدواء معد ألبناء كال الجنسین . النّص بصیغة المذّكر لتبسیط قراءة ھذه النشرة وتسھیلھا ورد 

 
 . وفق تعلیمات وزارة الصحة   2021شباط في  تحریرھاتم 
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	عليك استعمال الدواء دائمًا حسَب تعليمات الطبيب. وعليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
	الجرعة وطريقة العلاج يُحدّدهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:
	 النهام العصبي (Bulimia nervosa) - الجرعة المتبعة هي 60 ملغ (3 كبسولات) في اليوم.
	 اضطراب الوسواس القهري (OCD) - الجرعة المتبعة هي 20 ملغ (كبسولة واحدة) في اليوم. قد يغيّر الطبيب الجرعة وفق الحاجة بعد أسبوعين من العلاج. عند الحاجة، قد تُرفَع الجرعة تدريجيا حتى حد أقصى مقداره 80 ملغ (4 كبسولات) في اليوم. إذا لم يطرأ تحسن خل...
	 اضطرابات في أداء الكبد - إذا كنت تعاني من اضطرابات في أداء الكبد أو كنت تستعمل أدوية أخرى قد تؤثر في پروزاك، قد يقرر الطبيب وصف جرعة أقل، أو قد يوصي لك بتناول پروزاك 20 ملغ مرة كل يومين.

