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Die Practical Approach to Care Kit
– PACK – word gebruik deur
verpleegkundiges, dokters en
gemeenskapsgesondheidswerkers in
hul alledaagse werk om pasiënte by die
kliniek en in die gemeenskap te versorg
– PACK Adult, PACK Adolescent, PACK
Child en PACK Community.
PACK Home is ontwerp vir mense wat meer
inligting wil hê oor hoe om na hul eie asook hul
familie se gesondheid by die huis om te sien.
PACK Home word in klein volumes gepubliseer
en is in verskeie tale beskikbaar gestel. Dit dek
’n wye reeks onderwerpe, insluitend om veilig te
bly teen COVID-19, om COVID-19 in die huis te
hanteer, om die COVID-19-entstof te verstaan en
om ’n chroniese toestand te hanteer.

Blaai deur die PACK Home-volumes of laai dit af by www.coronawise.org.za
PACK Home is ontwikkel deur die Eenheid vir Kennisvertaling by die
Universiteit van Kaapstad se Longinstituut in samewerking met die
Wes-Kaapse Departement van Gesondheid. Ons bedank die WesKaapse Departement van Gesondheid en sy klinici en bestuurders vir
hul waardevolle bydrae tot hierdie dokument. Sien die lys name op ons
webtuiste www.knowledgetranslation.co.za/pack/pack-home.

VRYWARING: Hierdie inligting moet nie beskou word as mediese raad nie. Dit is nie ’n plaasvervanger vir ’n
besoek aan ’n verpleegkundige, dokter of ander professionele gesondheidswerker nie. As jy bekommerd
is oor jou individuele mediese situasie, spreek asseblief ’n professionele gesondheidswerker. Hierdie
inligting word verskaf soos dit hier staan sonder enige waarborge met betrekking tot die akkuraatheid,
toepaslikheid, bruikbaarheid of geskiktheid vir die doel. Jy gebruik hierdie inligting op jou eie risiko.
Laas Bygewerk: 21 Mei 2021
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Wees op die uitkyk vir ’n chroniese
toestand
• Wanneer ’n chroniese toestand vroeg gediagnoseer word, sal dit makliker
wees om dit te behandel.
• Baie mense met een chroniese toestand ontwikkel nog een.
As jy ’n hoes het,
gewig verloor of in
die nag sweet, kry
’n TB-toets.

As jy nie weet wat
jou MIV-status is nie,
’n nuwe bedmaat het
of swanger is, kry ’n
MIV-toets.

As jy in die afgelope maand terneergedruk, depressief
of mismoedig gevoel het of geen belangstelling of
plesier gevind het om dinge te doen nie, praat met jou
gesondheidsorgwerker oor depressie.
As jy meer as vier drankies per sessie drink,
onwettige dwelms gebruik of voorskrif- of oordie-toonbank-medikasie misbruik, praat met jou
gesondheidsorgwerker oor middelmisbruik.
Laat toets jou bloeddruk
(BP) vir hoë bloeddruk. Jou
gesondheidsorgwerker sal
sê wanneer jy dit weer moet
laat toets.

As jy ouer as 40 jaar is
of as jy oorgewig is en
nie oefeninge doen nie,
kry ’n diabetes-toets.

As jy ’n vrou is, kry ’n Papsmeer om te kyk vir servikskanker
(van die mond van die baarmoeder) – elke 10 jaar na die
ouderdom van 30, of elke 3 jaar as jy MIV het.

Kry ’n ondersoek vir borskanker as jy ’n vrou is wat ouer as
40 jaar is of ’n verandering in jou bors opmerk.
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Om ’n chroniese toestand te hê
• ’n Chroniese toestand is ’n gesondheidskwessie wat langdurig of lewenslank is.
• As dit nie behandel word nie, kan dit komplikasies veroorsaak wat jou siek
kan maak en veroorsaak dat jy nie die alledaagse lewe kan hanteer nie.
• Die doel van die behandeling van ’n chroniese toestand is om dit te beheer
en komplikasies te voorkom.

Bereik jou doelwit vir jou chroniese toestand

1
Verstaan jou chroniese toestand
Lees oor jou chroniese toestand in PACK Home Volume 3.

2
Volg ’n gesonde lewenstyl
Sien bladsy 4 vir wenke oor hoe om
gesond te leef.

3
Kyk na jou geestesgesondheid
Sien bladsy 5 vir wenke oor hoe om na
jou geestesgesondheid om te sien.

4
Neem jou medikasie getrou
Sien bladsy 6 om uit te vind hoe om jou behandeling getrou te neem.

5
Woon jou afsprake by
Sien bladsy 7 oor wanneer om kliniek toe te gaan.

6
Kry hulp wanneer jy dit nodig het
Sien bladsy 29 vir wenke oor hoe om hulp te
kry wanneer jy dit nodig het.
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Beskerm jouself teen ernstige COVID-19
Om ’n chroniese toestand te hê, beteken dat jy meer vatbaar is vir ernstige
COVID-19.

Vermy dit om koronavirus op te doen
Vermy ander mense so veel as moontlik:
• Moenie onnodig uitgaan nie.
• Vermy
Vra iemand om die
dit om
inkopies te doen
besoekers
en jou toelae en
in jou huis
medikasie te gaan haal. toe te laat.
As jy wel uitgaan of tyd met ander mense deurbring:
• Behou
• Vermy groot
• Dra ’n
• Sit buite of
’n fisieke
groepe mense,
masker.
maak die
afstand.
nabye kontak en
vensters oop.
beknopte areas.
1,5 meter

• Was jou
hande
gereeld.

Hou jouself gesond
As jy siek raak, kry dadelik
mediese hulp.

Kyk na jou chroniese
toestande. Dit kan help om
ernstige COVID-19 te voorkom
as jy wel koronavirus opdoen.

Kry die inenting teen COVID-19.
Registreer hier om ingeënt te word:
https://vaccine.enroll.health.gov.za

As ander mense by die huis COVID-19 het of kontak gehad het met
COVID-19, probeer om apart te leef totdat die isolasietyd verby is.
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Volg ’n gesonde lewenstyl
Wat kan jy doen om gesonder te leef? Werk aan een ding op ’n keer:
Eet gesond
• Eet ’n verskeidenheid kos.
• As jy baie eet, verminder porsiegroottes.
• Vermeerder vrugte, groente, neute en
peulgewasse.
• Kies bruinbrood of -rys of aartappels in plaas van
witbrood of witrys.
• Eet minder sout. Vermy verwerkte kos soos vleissous,
aftrekselblokkies of pakkies sop.
• Verminder of vermy suiker.
Raak aktief
• Mik vir ten minste 30 minute van vinnige oefeninge
5 dae per week.
• Probeer ’n paar tuisoefeninge in jou huis of agterplaas.
• Vee uit, werk in die tuin of dans op jou gunstelingmusiek.
• Doen ’n oefenprogram op TV of aanlyn.
• Stap in plaas van openbare vervoer gebruik en gebruik die
trappe in plaas van die hysbak.
Moenie rook
of dwelms
gebruik nie
As jy hulp
nodig het
om op te hou, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Stop of beperk alkohol
• As jy alkohol drink, beperk
inname tot minder as 2
drankies per dag en moenie
op minstens 2 dae van die
week drink nie.
• As jy hulp nodig het om op te
hou, vra jou gesondheidsorgwerker.

Maak seks veiliger
• Kies om net een bedmaat op ’n keer te hê.
• As jy nie weet wat jou MIV-status is nie, kry ’n MIV-toets.
• Indien nodig, gebruik kondome en betroubare gesinsbeplanning.

Neem aksie om ’n gesonde lewenstyl te volg! Selfs ’n bietjie
sal help om jou geestesgesondheid te verbeter en jou
chroniese toestand(e) te beheer.
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Kyk na jou geestesgesondheid
• Om ’n chroniese toestand te hê, kan stresvol voel.
• Sorg dat jy na jou en jou familie se geestesgesondheid kyk.
Ken die feite.
• Sorg dat jy jou
chroniese toestand
en hoe om na jou
self om te sien,
verstaan.
• Ignoreer
skindernuus en
valse nuus – luister na raad van
betroubare bronne.
3
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Volg ’n roetine vir jou dag
Struktureer jou dag deur tye te
stel vir slaap, etes, oefeninge,
werk en huishoudelike take.

Kit

0

Bly in aanraking
• Maak gereeld kontak met diegene wat jy
vertrou en wat jou kan ondersteun.
• Bring tyd deur met die ondersteunende
mense in jou huis.

Raak aktief

Neem tyd om te ontspan
• Vind ’n kreatiewe of
lekker aktiwiteit om
te doen.
• Doen elke dag ’n
ontspannende
asemhalingsoefening.
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Kry genoeg
slaap

Kry hulp as jy dit nodig het
• As jy gespanne voel en daaroor moet
praat, reik uit na iemand wat jy vertrou
of skakel ’n hulplyn.
Sien bladsy 34.
• Lees oor hoe om
hulp te kry op
bladsy 29.

Neem jou medikasie getrou
Neem jou medikasie om te help om jou toestand te
beheer, komplikasies te voorkom en jou gesond te hou.
Wat kan jou help om jou medikasie getrou te neem?

Neem aksie!
Spreek die dinge aan wat dit moeilik maak om jou medikasie getrou te neem.
Verstaan nie
Lees oor jou toestand en
hoe medikasie sal help.

Te gespanne om te
onthou of om te gee
Bespreek met iemand
wat jy vertrou.
Sukkel om
medikasie te
gaan haal
Kry hulp om dit
te gaan haal.

Kan nie die
instruksies lees nie
Kry hulp om die
instruksies te lees.
Alkohol- of
dwelmmisbruik
Bespreek met jou
gesondheidsorgwerker
Medikasie het newe-effekte
Kyk na die neweeffekte op die
medikasielys op
bladsy 30.

Neem medikasie soos voorgeskryf
• Sorg dat jy weet waarvoor jou medikasie is, en hoe om dit
te neem. As jy onseker is, vra jou gesondheidsorgwerker.
• Wanneer jy na afsprake gaan, neem al jou medikasie
Lees oor jou
saam met jou.
medikasie op die lys
• As jou medikasie opraak of as jy ophou om dit te
op bladsy 30
gebruik, gaan na jou gesondheidsorgfasiliteit om dit
weer te begin gebruik.
• Vra iemand wat jy vertrou om jou te herinner om jou medikasie te neem.
• As jy ’n pilleboksie het, plaas elke dag se
medikasie daarin.
• Moenie jou medikasie met ander mense deel nie.
• Probeer om jou medikasie in te pas by jou
daaglikse roetine.
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Weet wanneer om kliniek toe te gaan
• Hospitale en klinieke is besig. Koronavirus kan maklik by ’n hospitaal of
kliniek opgetel word.
• Vermy onnodige kliniekbesoeke.
Gaan dadelik kliniek of hospitaal toe as jy of jou kind die volgende ervaar:
• Moeilike asemhaling
• Verwarring
• Borspyn
• ’n Erge hoofpyn met braking
• Erge diarree en braking
• ’n Kind wat te siek is om te drink

Sorg dat jy wel kliniek toe gaan om hierdie redes:
Woon jou afsprake by vir jou chroniese
toestand. Begin weer jou behandeling neem
as jy daarmee opgehou het. Vra
vir ekstra behandelingsvoorraad
indien moontlik, sodat jy altyd
medikasie het.
As jy swanger
is om jou en
jou baba se
gesondheid te ondersoek
– woon die afsprake op jou
swangerskapskaart by.

Vir gesinsbeplanning
– woon die
afsprake op
jou kliniekkaart
by.

Vir gesondebaba- en
kinderondersoeke
om immunisasies te
kry en groei te moniteer –
woon die afsprake in die Road to
Health-boekie by.

As jy siek is:
• As jy COVID-19-simptome het (hoes, koors, seer keel), kontak jou
gesondheidsorgfasiliteit of die COVID-19-blitslyn.
• Gaan kliniek toe vir ’n ondersoek vir komplikasies van jou toestand of
medikasie.
• As jy saam met iemand woon wat TB of ’n hoes het, gaan kliniek toe vir TBtoetse as jy hoes, gewig verloor, koors het of sweet.
• As jy sieker raak of nie gesond raak nie, gaan na jou gesondheidsorgfasiliteit.
1,5 meter

As jy na ’n gesondheidsorgfasiliteit gaan:
•
•
•
•
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Was jou hande voor en na jou besoek.
Dra ’n masker.
Behou ’n afstand van 1,5 meter tussen jou en ander mense.
Sê vir die personeel by die gesondheidsorgfasiliteit as jy COVID-19simptome het.

Hoe om meer as een chroniese
toestand te hanteer
• Om meer as een chroniese toestand te hê, kan ekstra uitdagings meebring:
- Jy moet meer gesondheidsorgafsprake bywoon.
- Jy moet meer medikasie gebruik en kan ekstra newe-effekte ervaar.
- Jy het dalk hulp nodig om na jouself te kyk.
- Jy sal heel waarskynlik geestesgesondheidsprobleme ervaar.
• Probeer om elke toestand te beheer, die komplikasies daarvan te
voorkom en die probleme te beperk wat met meer as een toestand kan
gepaardgaan.
Sorteer jou medikasie uit
• Neem al jou medikasie saam met jou wanneer
jy na jou gesondheidsorgwerker gaan.
• Sommige geneesmiddels kan op
mekaar inwerk of ekstra newe-effekte
veroorsaak. Vind uit by jou
gesondheidsorgwerker of daar
enige medikasie is wat jy moet
ophou gebruik, verminder of
vervang.

Skeduleer jou
afsprake sorgvuldig
Probeer om jou
ondersoek en die
medikasie vir al jou
toestande alles een keer
te kry.

Kommunikeer goed met jou gesondheidsorgwerker(s)
• Probeer om een gesondheidsorgwerker te hê wat jou help om na jouself
en al jou toestande om te sien.
• As dit nie moontlik is nie, lig elke gesondheidsorgwerker
in oor jou ander toestande, enige kwessies wat opduik
met elke toestand of veranderinge in medikasie.
• Sorg dat jou bekommernisse en behoeftes aangeluister
word. Moenie bang wees om vrae te vra nie.

•
•
•
•

Kry iemand om jou te help om alles te hanteer
Leer saam oor jou toestande en behandeling.
Nooi hulle om saam met jou na jou afsprake te gaan.
Sorg dat hulle weet watter medikasie jy gebruik.
Bespreek jou wense met betrekking tot gesondheidsorg
indien jy siek sou word.
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Hipertensie
Wat is hipertensie?
• Hipertensie is hoë bloeddruk (BP) wat stremming op die hart, bloedvate en
niere plaas.
• Hipertensie veroorsaak nie gewoonlik dat jy siek of gespanne voel of ’n
hoofpyn het nie.
• Hipertensie verhoog die risiko vir ’n hartaanval, beroerte (breinaanval) en
nierversaking.
• Die doel van die behandeling vir hipertensie is om jou bloeddruk onder
140/90 te hou, of as jy 65 jaar oud of ouer is, onder 160/90.

Wat kan jou help om jou doelwit vir hipertensie te bereik?
Neem aksie!

•
•
•
•
•
•
Hou op
rook

•
•
•
•

Eet gesond
Eet ’n verskeidenheid kos.
As jy baie eet, verminder porsiegroottes.
Vermeerder vrugte, groente, neute en peulgewasse.
Kies bruinbrood, bruinrys of aartappels in plaas
van witbrood of witrys.
Gebruik minder sout. Vermy verwerkte kos soos
vleissous, aftrekselblokkies of pakkies sop.
Verminder of vermy suiker.
Raak aktief
Mik vir ten minste 30 minute van vinnige oefeninge
5 dae per week.
Probeer ’n paar oefeninge in jou huis of
agterplaas.
Vee uit of dans op musiek.
Neem deel aan ’n oefenprogram op TV of aanlyn.

Stop of beperk alkohol
• As jy alkohol drink, beperk jou inname tot minder as
2 drankies per dag en moenie op ten minste 2 dae van
die week drink nie.
• As jy hulp nodig het om op te hou, vra jou
gesondheidsorgwerker.
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Hou jou toestand onder beheer

Hou jou
gewig dop
Probeer om gewig
te verloor as jy kan.

Woon jou afsprake by ten minste een
keer ’n jaar om jou bloeddruk
te laat toets en te kyk vir
diabetes en vir komplikasies
soos hartaanvalle, beroertes
en nierskade.

Neem jou medikasie soos aangewys
• Neem medikasie lewenslank om hartaanvalle, beroertes en nierskade te
voorkom.
• Neem medikasie elke dag soos aangewys selfs as jy gesond voel. Dit moet
nooit opraak nie.
• As jy opgehou het om jou medikasie te gebruik, begin dit weer neem.
• Die meeste mense het meer as een geneesmiddel nodig om hul bloeddruk
te beheer.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou medikasie
werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy te veel medikasie oor het of nie seker is hoe om dit te neem nie, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
Kry dringend mediese hulp as jy enige van die volgende het:
• Borspyn – dit is dalk ’n hartaanval
• Moeilike asemhaling
• As jy enalapril gebruik en jou tong of gesig
begin opswel
• Skielike swakheid in ’n arm, been, kant van
gesig – dis dalk ’n beroerte
• Skielike verlies aan spraak of sig – dis dalk
’n beroerte
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie verstaan hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak vir ’n ondersoek het.
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Diabetes
Wat is diabetes?
• Diabetes is lewenslank. Dit het ’n uitwerking op hoe die liggaam energie kry
van kos, en lei tot te veel suiker in die bloed, maar nie genoeg vir die spiere en
brein nie.
• Hoë bloedsuikervlakke lei tot hoë bloeddruk, beroertes, hartaanvalle en skade
aan die niere, oë en voete.
• Die doel van diabetes-behandeling is ’n HbA1C onder 8% (verkieslik onder 7%).
• HbA1C wys hoe vol suiker die bloed die afgelope 3 maande was.

Wat kan jou help om jou doelwit vir diabetes te bereik?
Neem aksie!

•
•
•
•
Hou
op rook

Eet gesond
Eet minder styselkos soos witbrood, stampmielies, noedels,
aartappels, botterskorsie, mielies en witrys.
Vermy soet drankies, soethappies en alkohol.
Vermy suiker en heuning. Gebruik eerder kunsmatige versoeters.
Eet gereelde maaltye. Verminder porsiegroottes.

•
•
•
•

Raak aktief
Mik vir ten minste 30 minute van vinnige
oefeninge 5 dae per week.
Probeer ’n paar oefeninge in jou huis of agterplaas.
Vee uit of dans op musiek.
Neem deel aan ’n oefenprogram op TV of aanlyn.

Hou jou toestand onder beheer
•
•
•
•
•

Pas jou voete op om swere en amputasie te verhoed.
Ondersoek jou voete en skoene elke dag.
Hou jou voete skoon en droog tussen die tone.
Moenie kaalvoet loop nie. Dra skoene wat pas.
Moenie jou liddorings of eelte self afsny nie.
Moenie jou voete met water of verwarmers brand nie.
Hou jou gewig dop
Probeer gewig verloor
as jy kan.
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Toets jou glukose as jy kan
As jou glukose oor 10 is, praat met jou
gesondheidsorgwerker hieroor.

Neem jou medikasie soos aangewys
• Neem jou medikasie elke dag lewenslank om hartaanvalle, beroertes en
skade aan die niere, oë en voete te voorkom.
• As jy opgehou het om jou medikasie te gebruik, begin
dit weer neem.
• Neem jou medikasie saam met etes.
• As jy insulien gebruik, gebruik en berg dit op die regte
manier.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou medikasie werk
en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy te veel medikasie oor het of nie seker is hoe om dit te neem nie, vra jou
gesondheidsorgwerker.

As jy duiselig, sweterig, bewerig of verward voel, het jy dalk lae
bloedsuiker. Eet of drink dadelik iets soet. Eet dan iets met stysel
soos ’n toebroodjie. As jy nie beter word nie of as dit meer as een
keer gebeur, kry mediese hulp.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
Kry dringend mediese hulp as jy enige van die volgende het:
• Borspyn – dis dalk ’n hartaanval.
• Moeilike asemhaling
• As jy enalapril gebruik en jou tong of gesig begin opswel
• Skielike swakheid in ’n arm, been of kant van gesig –
dis dalk ’n beroerte
• Skielike verlies aan spraak of sig – dis dalk ’n beroerte
• Lae bloedsuiker wat nie met suikerwater verbeter nie
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jy meer as een laebloedsuiker-voorval het.
• Jy ’n seer op jou voet het.
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie verstaan hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak vir ’n ondersoek het.
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MIV
Wat is MIV?
• Die Menslike Immuniteitsgebreksvirus val die immuunstelsel stadig aan sodat
die liggaam nie homself teen infeksies of sekere tipes kanker kan beskerm nie.
Wanneer die liggaam siek word, word dit VIGS genoem.
• MIV versprei deur middel van seks sonder ’n kondoom, bloed, swangerskap en
borsvoeding.
• Die doel van MIV-behandeling is ’n “onbespeurbare viruslading” – dit is
wanneer die virusvlak so laag is dat die immuunstelsel normaal kan werk.

Wat kan jou help om jou doelwit vir MIV te bereik?
Neem aksie!
Gebruik antiretrovirale behandeling lewenslank.
Daar is geen geneesmiddel vir MIV nie, maar lewenslange
daaglikse antiretrovirale medikasie kan VIGS voorkom.
Pas jouself op
• Volg ’n gesonde
lewenstyl.
Sien bladsy 4
vir wenke oor hoe
om gesond te leef.
• Kyk na jou
geestesgesondheid.
Sien bladsy 5 vir
wenke oor hoe om na
jou geestesgesondheid
te kyk.
• Vermy of verminder
alkoholgebruik.
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Wees veilig
Vermy die verspreiding van
MIV na die mense wat jy liefhet.
• Gebruik ’n kondoom, selfs as
jou bedmaat MIV het of as jy
antiretrovirale behandeling
gebruik.
• Kies om net een
bedmaat op ’n keer te hê.
• Laat jou
bedmaat
en kinders
getoets word.

Hou jou toestand onder beheer
Woon jou
ondersoeke
by die kliniek
gereeld by.

Weet wat jou
viruslading-uitslag
is – mik om dit
“onbespeurbaar” te hou.
Wees op die uitkyk vir simptome dat jy dalk besig is om
siek te word – veral TB-simptome (hoes, gewigsverlies,
natgesweet in die nag).

Neem jou medikasie soos aangewys
• Neem jou antiretrovirale medikasie op die regte tyd elke dag, selfs
wanneer jy gesond voel sodat die virusvlakke baie laag bly.
• As jy dosisse oorslaan, verhoog die virusvlakke en weerstand teen
antiretrovirale medikasie kan voorkom.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou
medikasie werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy te veel medikasie oor het of nie seker is hoe om dit te neem nie,
vra jou gesondheidsorgwerker.
Weet wanneer om mediese hulp te kry
Gaan vandag nog dadelik na die
gesondheidsorgfasiliteit as jy enige van die volgende het:
• Haal te vinnig asem om behoorlik te praat
• Bring alles op
• ’n Hoofpyn en braking
• Geel vel en oë
• Kan nie sluk nie
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie weet hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak het vir ’n ondersoek.
• Jy ’n newe-effek van jou medikasie ontwikkel.
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Tuberkulose (TB)
Wat is Tuberkulose (TB)?
• TB is ’n longsiekte wat opgedoen word deur ’n kiem in te asem wat in die lug
versprei word deur middel van hoes, nies en spuug.
• Sonder behandeling, sal ’n persoon wat TB-siekte het TB-kieme na 10 tot 15
mense elke jaar versprei.
• Middelweerstandige TB (DR-TB) is TB wat nie beter word met medikasie nie
omdat die TB-kiem sterker is as standaard-TB-medikasie. DR-TB kan genees word,
maar dit het meer medikasie en ’n langer tyd op behandeling nodig.
• Die doel van behandeling is om die volle behandeling te voltooi soos aangewys
sodat al die TB-kieme doodgaan.

Wat kan jou help om jou doelwit vir TB te bereik?
Neem aksie
Neem die volle TBbehandeling.
TB kan genees word
as jy jou medikasie
reg neem.

Toets vir MIV en behandel dit
Dit is algemeen om TB te kry
as jy MIV het. Om jou MIV te
behandel, sal help om jou TB
te genees.

Kyk na jouself
• Volg ’n gesonde lewenstyl. Sien bladsy 4 vir wenke oor hoe
om gesond te leef.
• Kyk na jou geestesgesondheid. Sien bladsy 5 vir wenke
oor hoe om na jou geestesgesondheid te kyk.
• Vermy of verminder alkoholgebruik.
Wees veilig
Vermy die verspreiding van TB.
• Was jou hande gereeld.
• Hou die vensters oop waar
moontlik.
• Wees op die
uitkyk vir TB
onder jou familie,
vriende en kollegas.
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• Hoes in jou elmboog.
• Om ’n masker te dra,
sal die verspreiding van TB
verminder, veral voordat
jy met behandeling begin
en vir die eerste paar weke
van behandeling.

Hou jou toestand onder beheer
Woon jou
ondersoeke by die
kliniek gereeld by.

Verskaf sputum-monsters
om te kyk of jou TB op die
behandeling reageer.

Verwag dat jou simptome beter sal word. As jy nuwe
simptome ontwikkel of as jou simptome erger word,
meld dit onmiddellik aan.

Neem jou medikasie soos aangewys
TB kan genees word as jy jou medikasie reg neem. TB sal erger en dalk
middelweerstandig word as jy vergeet of ophou om jou medikasie te neem.

• Jy moet 7 dae per week TB-medikasie gebruik totdat die behandeling
voltooi is (ten minste ses maande).
• Vind eers uit by ’n verpleegkundige, dokter of apteker voordat jy
behandeling gebruik van ’n winkel of tradisionele geneser – dit kan
dalk op die TB-medikasie inwerk.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou
medikasie werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy te veel medikasie oor het of nie seker is hoe om dit te gebruik nie,
vra jou gesondheidsorgwerker.
Weet wanneer om mediese hulp te kry
Gaan vandag nog dadelik na die
gesondheidsorgfasiliteit as jy enige van die volgende het:
• Haal te vinnig asem om behoorlik te praat
• Hoes baie bloed uit
• ’n Veluitslag wat ook jou mond insluit
• Geel vel en oë
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie weet hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak vir ’n ondersoek het.
• Jy ’n newe-effek van jou medikasie ontwikkel.
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COLS/Emfiseem
Wat is COLS?
• Chroniese (langtermyn) Obstruktiewe (geblokkeerde) Longsiekte is ook
bekend as emfiseem of chroniese brongitis. Daar is skade aan die longe, wat
gewoonlik veroorsaak word deur rook en/of TB.
• COLS is nie dieselfde as asma nie, maar die twee kom soms saam voor.
• Mense met COLS hoes sputum uit en word maklik uitasem.
• Die doel van COLS-behandeling is om so min as moontlik COLS-simptome te
hê en om aanvalle te voorkom.

Wat kan jou help om jou doelwit vir COLS te bereik?
Neem aksie!
Hou op rook
• Om op te hou rook, is die hoofdeel vir die beheer van COLS.
• As jy hulp nodig het om op te hou, vra jou gesondheidsorgwerker.
Raak aktief
Mik vir ten minste 30 minute van vinnige oefeninge 5 dae
per week. Doen oefeninge wat binne jou perke is.
• Probeer ’n paar oefeninge in jou huis of agterplaas.
• Vee uit, werk in die tuin of dans op jou
gunstelingmusiek.
• Neem deel aan ’n oefenprogram op TV of aanlyn.
• Stap in plaas van openbare vervoer gebruik. Gebruik die
trappe in plaas van die hysbak.

Hou jou toestand onder beheer
• Praat met jou gesondheidsorgwerker oor jou simptome met
elke besoek.
• Jou gesondheidsorgwerker sal dalk jou piek- ekspiratoriese
vloei ondersoek om te kyk hoe sterk jy kan uitblaas.
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Neem jou medikasie soos aangewys
• COLS is moeilik om te behandel en kan nie genees word nie, maar jou
medikasie behoort te help om simptome te verlig.
• Sorg dat jy weet waarvoor jou medikasie is en hoeveel en hoe gereeld jy dit
moet neem.
• Inhaleerders werk net as dit korrek gebruik word. ’n Verlengde mondstuk
help om die medikasie na jou longe te neem en ’n seer mond te voorkom.
• Sorg dat jy ’n inhaleerder (en verlengde mondstuk indien nodig) reg kan
gebruik:
1

2

3

4

Skud.

Pers jou
lippe saam.

Druk en asem in.

Neem 4 asemteue met
die verlengde mondstuk
in jou mond.

• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou medikasie
werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy nie seker is hoe om jou medikasie te gebruik nie, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
As jy te vinnig asemhaal om behoorlik
te praat, gaan vandag nog dringend na
die gesondheidsorgfasiliteit.
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie verstaan hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak het vir ’n ondersoek.
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Asma
Wat is asma?
• Asma is ’n lewenslange longsiekte.
• Dit veroorsaak aanvalle van hyging, moeilike asemhaling, ’n benoude bors
en hoes.
• Asma-aanvalle kom voor wanneer iets (’n oorsaak) die longe pla.
• Die doel van asmabehandeling is om so min simptome as moontlik te hê en
om aanvalle te voorkom.

Wat kan jou help om jou doelwit vir asma te bereik?
Neem aksie!
Hou op rook
As jy hulp nodig het
om op te hou, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Beheer jou oorsake
Identifiseer en
vermy dinge wat jou
asmasimptome kan
veroorsaak.

Raak aktief
Mik vir ten minste 30 minute van vinnige oefeninge 5 dae per week.
• Probeer ’n paar oefeninge in jou huis of agterplaas.
• Vee uit, werk in die tuin of dans op jou gunstelingmusiek.
• Neem deel aan ’n oefenprogram op TV of aanlyn.
• Stap in plaas van openbare vervoer gebruik. Gebruik die
trappe in plaas van die hysbak.

Hou jou toestand onder beheer
• Praat met jou gesondheidsorgwerker oor jou simptome by
elke besoek.
• Jou gesondheidsorgwerker sal dalk jou piek- ekspiratoriese
vloei ondersoek om te kyk hoe sterk jy kan uitblaas.
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Neem jou medikasie soos aangewys
Voorkom asma-aanvalle deur jou medikasie gereeld te neem en ’n aanval te
behandel sodra dit gebeur.
• Weet waarvoor jou medikasie is en hoe om dit te gebruik.
• Daar is twee soorte inhaleerders: verligters en beheerders:
- Die verligter (bv. salbutamol) verlig simptome, maar beheer nie asma nie.
- Die beheerder (bv. budesonide, beclomethasone of fluticasone) voorkom,
maar verlig nie simptome nie. Dit is die hoofdeel van behandeling.
• Inhaleerders werk net as dit korrek gebruik word. ’n Verlengde mondstuk
help om die medikasie na jou longe te neem en ’n seer mond te voorkom.
• Sorg dat jy ’n inhaleerder (en verlengde mondstuk indien nodig) reg kan
gebruik:
1

2

3

4

Skud.

Pers jou
lippe saam.

Druk en asem in.

Neem 4 asemteue met
die verlengde mondstuk
in jou mond.

• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou medikasie
werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy nie seker is hoe om jou medikasie te gebruik nie, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
As jy te vinnig asemhaal om behoorlik te
praat, gaan vandag nog dringend na die
gesondheidsorgfasiliteit.
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie verstaan hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak het vir ’n ondersoek.
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Depressie en angs
Wat is depressie en angs?
• Depressie en angs is siektes wat jou gemoedstoestand en gevoelens aantas sodat
dit moeilik word om die alledaagse lewe te hanteer.
• ’n Persoon wat depressie en angs het, kan nie hul simptome beheer nie. Hulle is
nie lui of swak nie.
• Die doel van behandeling is om jou gemoedstoestand en gevoelens te verlig
sodat jy die alledaagse lewe kan hanteer.

Wat kan jou help om jou doelwit vir depressie en angs te bereik?
Neem aksie!
Kry genoeg slaap in.
• Vermy kaffeïen (koffie, tee, gaskoeldrank) en rook vir
’n hele paar uur voordat jy gaan slaap.
• Probeer om gereelde slapenstye en opstaantye te hê.
• Vermy middagslapies.
Raak aktief.
• Gereelde oefening
sal help om jou
gemoed te verlig.

Doen elke dag
ontspannende
asemhalingsoefeninge

Spandeer
tyd met
ondersteunende
vriende en
familie.
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Vermy drank en dwelms.
• As jy hulp nodig het
om op te hou, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Vind ’n aktiwiteit
wat kreatief
of pret is om
te doen.
Praat met iemand wat jy vertrou.
Praat met ’n vriend, sluit aan
by ’n ondersteuningsgroep
of skakel ’n hulplyn. Sien
bladsy 34.

Hou jou toestand onder beheer
• Hou ’n dagboek van jou gemoedstoestande en hoe jy die
alledaagse lewe hanteer. Jy kan oor 4 tot 6 weke ’n geleidelike
verbetering te wagte wees met behandeling.
• Teken enige newe-effekte van jou medikasie aan.
• As jy selfmoord- of selfbeseringsgedagtes het, weet dat dit
algemeen voorkom met depressie en angs. Praat met iemand
wat jy vertrou en kry dieselfde dag nog mediese hulp.

Neem jou mediasie soos aangewys
Antidepressante kan beide depressie en angs behandel.
• Dit neem gewoonlik 4 tot 6 weke om te begin werk. Jy kan
dalk in hierdie tyd newe-effekte ervaar.
• Antidepressante is nie verslawend nie. Hou aan om die
medikasie te gebruik selfs al voel jy goed.
• Die meeste mense gebruik antidepressante vir sowat ’n
jaar. Hou net op om die medikasie te gebruik of verander net die medikasie
nadat jy met jou gesondheidsorgwerker gepraat het.
• As jy nie seker is hoe om jou medikasie te neem nie, vra jou
gesondheidsorgwerker vir hulp.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 34 om te verstaan hoe jou medikasie
werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
As jy enige van die volgende het, kry
dieselfde dag nog mediese hulp:
• Jy het aanhoudende selfbeserings- of
selfmoordgedagtes.
• Jou medikasie is op.
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Kanker
Wat is kanker?
• Kanker is ’n siekte waar jou selle buite beheer groei. Dit kan enige deel van die
liggaam aantas.
• Dit kan ’n skok wees om ’n kankerdiagnose te kry en dis moeilik om die toetse
en behandelings te hanteer.
• Die eerste doel van kankerbehandeling is om die kanker te genees. Baie mense
oorleef dit.
• Wanneer dit nie moontlik is om dit te genees nie, dan is die doel om jou te
help om gevorderde kanker te hanteer, te voorkom dat dit versprei en jou
simptome te beperk.

Wat kan jou help om jou doelwit vir kanker te bereik?
Neem aksie!
Volg ’n gesonde lewenstyl.
Sien wenke vir ’n gesonde
lewenstyl op bladsy 4.
Kyk na jou geestesgesondheid
• Laat jouself toe om jou gevoelens te voel: woede, hartseer,
smart, vrees, eensaamheid.
• Werk daaraan om ’n positiewe houding te hê; vind dinge
wat goed is. Probeer maniere vind hoe jou kanker jou ’n
sterker persoon gemaak het.
• As jy sukkel om dit alleen te doen, kry hulp by ’n
berader, ’n getroue vriend, ’n ondersteuningsgroep of
’n kankermaatjie.
• Dink aan watter uitwerking jou kanker op jou geliefdes
het en kry hulp vir hulle
ook as dit nodig is.
• Vir meer wenke oor hoe om na jou
geestesgesondheid te kyk, sien bladsy 5.
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Hou jou toestand onder beheer
Sorg dat jy jou
afsprake vir
ondersoeke en
opvolgtoetse
bywoon.

Weet wat die tekens is
dat jou kanker versprei
of terugkeer. Kontak jou
gesondheidsorgwerker
as dit voorkom.

Neem jou medikasie soos aangewys
• Vra jou gesondheidsorgwerker oor watter newe-effekte jy van jou
behandeling te wagte kan wees en hoe om dit te hanteer.
• As jy nie seker is hoe jy jou medikasie moet neem nie, vra jou
gesondheidsorgwerker vir hulp.

Weet wanneer om mediese hulp te kry

Kry mediese hulp as jy moeilike neweeffekte van die behandeling ervaar.

Kom byeen met jou
gesondheidsorgwerker om te
beplan vir jou behandeling en om
te kies watter sorg jy sou wou hê
as jy te siek word om te besluit.

As jou kanker versprei en genesing
is nie meer moontlik nie, vra vir
palliatiewe sorg om jou en jou familie
te help om die simptome en spanning
van gevorderde kanker te hanteer.
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Epilepsie
Wat is epilepsie?
• ’n Stuiptrekking word veroorsaak deur abnormale chemiese aktiwiteit in die brein.
• ’n Dokter diagnoseer epilepsie nadat ’n persoon twee of meer aanvalle gehad het
en geen behandelbare oorsaak gevind word nie.
• Epilepsie is nie ’n geestessiekte nie, en ook nie aansteeklik nie. Dit is gewoonlik
lewenslank.
• Epilepsie kan enigeen aantas, ongeag hoe slim of ryk hulle is.
• Die doel van epilepsiebehandeling is om nie enige stuiptrekkings te kry nie.

Wat kan jou help om jou doelwit vir epilepsie te bereik?
Neem aksie!
Hou jou oorsake onder beheer
• Identifiseer die dinge wat dalk jou stuiptrekkings
kan veroorsaak.
• Vermy algemene oorsake soos flitsende ligte,
videospeletjies, alkohol en dwelms.
Pas jouself op
• Volg ’n gesonde lewenstyl. Sien
bladsy 4 vir wenke oor hoe
om gesond te leef.
• Kyk na jou
geestesgesondheid.
Sien bladsy 5 vir
wenke oor hoe om na
jou geestesgesondheid
om te sien.
• Kry genoeg slaap in.
• Drink genoeg
vloeistowwe.

Wees veilig
’n Stuiptrekking kan
besering veroorsaak.
• Vermy gevaarlike situasies
soos om alleen
te swem, om op
besige paaie te stap
of fiets te ry, hoogtes of om
met swaar masjiene te werk.
• Moenie ’n motor bestuur as
jy in die afgelope
jaar ’n stuiptrekking
gehad het nie.

Hou jou toestand onder beheer
• Hou ’n dagboek van jou stuiptrekkings. Skryf neer wanneer
jy ’n stuiptrekking kry, hoe lank dit aangehou het en wat dit
dalk veroorsaak het.
• Neem die dagboek saam met jou na jou afsprake om
jou gesondheidsorgwerker te help besluit of en hoe jou
behandeling aangepas moet word.
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Neem jou medikasie soos aangewys
Voorkom stuiptrekkings deur jou medikasie gereeld te neem om besering en
breinskade te vermy.
• Gaan voort om jou medikasie elke dag te neem, selfs al het jy geen
stuiptrekkings nie. Dit moet nooit opraak nie.
• Sê vir die dokter, verpleegkundige of apteker jy gebruik behandeling vir
epilepsie as jy ander medikasie kry sodat hulle kan seker maak dat dit veilig
saam gebruik kan word.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou medikasie werk
en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy te veel medikasie oor het of nie seker is hoe om dit te gebruik nie, vra
jou gesondheidsorgwerker.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
Wat om te doen as iemand ’n stuiptrekking kry:
• Plaas hulle op ’n veilige plek.
• Moenie enigiets in hul mond sit nie.
• Wanneer die stuiptrekking ophou, draai hulle op hul sy en sorg dat hulle reg
kan asemhaal. Hulle sal dalk verward wees of vir sowat 20 minute slaap.
• Kry hulp as die stuiptrekking vir langer as 3 minute aanhou, as hulle nie
wakker skrik tussen stuiptrekkings nie of as hulle hulself beseer gedurende
die stuiptrekking.
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jou medikasie opraak.
• Jy nie verstaan hoe om jou medikasie te
neem nie.
• Jy ’n afspraak het vir ’n ondersoek.
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Artritis
Wat is artritis?
• Artritis is ’n lewenslange toestand waar die punte van die bene in die gewrigte
beskadig en verslete is.
• Dit veroorsaak pyn, styfheid en verlies aan werksaamheid in die gewrigte, dikwels
die hande, heupe, knieë, rug en nek.
• Daar is geen geneesmiddel vir artritis nie. Die doel van behandeling is om pyn en
styfheid te beperk sodat jy so aktief as moontlik kan wees en alledaagse aktiwiteite
kan hanteer.

Wat kan jou help om jou doelwit vir artritis te bereik?
Neem aksie!
Wees so aktief as moontlik,
maar rus as jou
gewrigte skielik
baie begin
pyn.

Verloor gewig as jy moet. As
jy oorgewig is, kan die pyn in
jou knieë en voete verminder
word indien jy gewig verloor.

Kyk na jou geestesgesondheid.
Dis stresvol om die meeste van die
tyd in pyn te wees. Sien bladsy 5
vir wenke oor hoe om na jou
geestesgesondheid om te sien.
Moenie rook nie.
Om op te hou rook,
kan jou pyn help. As
jy hulp nodig het om
op te hou, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Hou jou toestand onder beheer
• Hou ’n dagboek van simptome. Skryf neer wanneer jy
pyn ervaar, watter gewrigte geraak word en wat dit dalk
veroorsaak het.
• Neem die dagboek saam met jou na jou afsprake om die
gesondheidsorgwerker te help om te besluit of en hoe
jou behandeling aangepas moet word.
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Neem jou medikasie soos aangewys
• Neem medikasie vir pyn wanneer nodig. Pynmedikasie kan newe-effekte hê.
Vind uit by jou gesondheidsorgwerker of dit veilig vir jou is om
die pynmedikasie te neem en hoe om dit reg te neem.
• Kyk na die medikasielys op bladsy 30 om te verstaan hoe jou
medikasie werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy nie seker is hoe om jou medikasie te neem nie, vra jou
gesondheidsorgwerker.

Weet wanneer om mediese hulp te kry
Kontak jou gesondheidsorgfasiliteit as:
• Jy meer medikasie nodig het.
• Jy nie weet hoe om jou medikasie te neem nie.
• Jy ’n afspraak het vir ’n ondersoek.
• Jy ’n newe-effek van jou medikasie ontwikkel.
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Kry hulp as jy dit nodig het
Om ’n chroniese toestand te hê, kan bydra tot bestaande spannings en
probleme.
Geen geld
of kos nie
Gesondheidsprobleme

Probleme
by die huis
Te veel
bekommernis

COVID-19-stres

Kan nie alledaagse
takies hanteer nie

Eensaamheid

Vind hierdie hulpbronne om te help om jou probleme aan te pak:
Praat met ’n
gemeenskapsleier
om uit te vind
watter hulp
beskikbaar is.
Kry hulp by ’n
betroubare vriend
as jy eensaam is en
om jou probleme
te deel.

Praat met ’n
gemeenskapsgesondheidswerker
as jy gesondheidsprobleme het of
iemand versorg wat siek of oud is.
Skakel ’n hulplyn as jy
probleme by die huis het,
te veel bekommernis het
of raad nodig het oor jou
toestand(e). Sien bladsy 34.

Kontak SASSA as jy nie kos
of geld het nie en vir ’n
toelaag kwalifiseer.

As jy siek is of sukkel
om jou toestand(e) te
hanteer, gaan na jou
gesondheidsorgfasiliteit.

29

As jy nie kos of geld het
nie of probleme by die
huis het, reik uit na ’n
gemeenskapsorganisasie
wat mense in nood help.

Medikasielys
Die medikasie op hierdie lys is in alfabetiese volgorde gerangskik.
• Soek jou medikasie op die medikasielys.
• Kyk op die pakkie of bottel vir wanneer en hoe gereeld jy dit moet neem.
• Lees oor hoe die medikasie werk en watter newe-effekte dit kan veroorsaak.
• As jy ’n probleem het wat as ’n newe-effek gelys word, praat daaroor by jou
volgende afspraak of as dit in rooi geskryf is, kry dringend hulp.
Medikasie

Toestand

Hoe dit werk

Newe-effekte

Amlodipine

Hoë
bloeddruk

Ontspan bloedvate,
verminder
bloeddruk, plaas
minder stremming
op hart.

Voete wat opswel,
moegheid, duiseligheid,
maagpyn

Amitriptyline

Depressie

Behandel depressie
en/of angs

Droë mond, sukkel om
te urineer, dowwe sig,
verdowing

Amoxicillin

COLS

Behandel
longinfeksies.

Naarheid, diarree,
veluitslag

Aspirien

Hoë
bloeddruk,
diabetes

Verdun die bloed
om ’n beroerte
of hartaanval te
voorkom.

Maagpyn of -bloeding,
vermy in asma

Beclomethasoneinhaleerder
(beheerder)

Asma

Help om ’n benoude Seer mond – spoel uit
bors te voorkom.
na gebruik om dit te
Gebruik selfs as bors voorkom.
nie benoud is nie.

Budesonideneussproei

Asma

Voorkom hooikoors – Ongewoon
jeukerige, loopneus.

Budesonideinhaleerder
(beheerder)

Asma

Help om ’n benoude Seer mond – spoel mond
bors te voorkom.
uit na gebruik om dit te
Gebruik selfs as bors voorkom.
nie benoud is nie.

Carbamazepine

Epilepsie

Voorkom
stuiptrekkings.

Naarheid, duiseligheid,
lomerigheid, onvas
op voete, dowwe of
dubbelsig

Citalopram

Depressie/
angs

Behandel depressie
en/of angs

Lomerigheid, hoofpyn,
naarheid, baie sweet,
veranderde eetlus, droë
mond
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Medikasie

Toestand

Hoe dit werk

Co-trimoxazole

MIV

Help om teen
Naarheid, veluitslag, geel
sommige infeksies
vel en oë
te beskerm wanneer
die immuunstelsel
swak is.

Dolutegravir

MIV

Verlaag MIV-vlak. Kan Hoofpyn, naarheid, diarree,
skadelike uitwerking sukkel om te slaap (neem
op fetus hê as dit in soggens)
die eerste 6 weke
van swangerskap
geneem word.

Doxycycline

COLS

Behandel
longinfeksies.

Neem saam met baie
water om sooibrand te
verhoed.

Enalapril

Hoë
bloeddruk,
diabetes

Voorkom vernouing
van bloedvate,
wat die bloeddruk
verminder en die
niere beskerm.

Tong, lippe of gesig wat
opswel, sukkel om asem
te haal, duiseligheid
wanneer jy opstaan, droë
hoes

Fluconazole

MIV

Maak kieme dood
en beskerm teen
kieme wat met VIGS
voorkom

Naarheid, geel vel en oë

Fluoxetine

Depressie/
angs

Behandel depressie
en/of angs

Veranderinge in eetlus
en gewig, hoofpyn,
rusteloosheid, sukkel om
te slaap, naarheid, diarree,
seksuele probleme

Fluticasoneinhaleerder
(beheerder)

Asma

Help om ’n benoude Seer mond – spoel uit
bors te voorkom.
na gebruik om dit te
Gebruik selfs as bors voorkom.
nie benoud is nie.

Glibenclamide
(neem 30 minute
voor maaltye)

Diabetes

Verlaag die suiker in
die bloed.

Geïrriteerd, moeg, sweet
baie, bewerig of verward
– eet soet kos/drankie, as
dit nie beter word nie, kry
hulp.

Glimepiride
(Neem saam met
ontbyt)

Diabetes

Verlaag die suiker in
die bloed.

Geïrriteerd, moeg, sweet
baie, bewerig of verward
– eet soet kos/drankie, as
dit nie beter word nie, kry
hulp.
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Newe-effekte

Medikasie

Toestand

Hoe dit werk

Newe-effekte

Hydrochlorothiazide Hoë
(HCTZ)
bloeddruk

Help die niere om
ontslae te raak van
oortollige soute en
water, wat dus die
bloeddruk verlaag.

Hoofpyn, naarheid,
opgeswelde pynlike
gewrig(te)

Ibuprofen

Pyn

Behandel pyn
geassosieer met
inflammasie of
swelling, en koors.

Maagprobleme; as dit vir
’n lang tyd geneem word,
nier- of hartsiekte.

Insulien

Diabetes

Verlaag die suiker in
die bloed.

Geïrriteerd, moeg, sweet
baie, bewerig of verward
– eet soet kos/drankie, as
dit nie beter word nie,
kry hulp.

Isoniazid (INH)

MIV

Help om TB te
voorkom.

Pyn/gevoelloosheid in
voete, geel vel en oë,
veluitslag

Lamotrigine

Epilepsie

Voorkom
stuiptrekkings

Veluitslag, naarheid,
sukkel om te slaap, dowwe
sig, lomerigheid

Metformin

Diabetes

Verlaag die suiker in
die bloed.

Naarheid, diarree,
maagpyn

Natriumvalproaat

Epilepsie

Voorkom
stuiptrekkings.

Naarheid, braking,
slegte spysvertering,
gewigstoename, geel vel
en oë

Parasetamol

Artritis
Behandel pyn en
en ander
koors.
pyntoestande

Ongewoon. As dit gereeld
vir langer as ’n paar
maande gebruik word, kan
dit hoofpyne veroorsaak.

Phenytoin

Epilepsie

Voorkom
stuiptrekkings.

Lomerigheid, groot
tandvleis, veluitslag,
onvas op voete, dowwe
of dubbelsig

Prednisone

Asma, COLS

Help op die bors oop Sukkel om te slaap,
te maak.
gemoedsveranderinge

Pyridoxine –
vitamien B6

TB

Beskerm teen
senuweeskade in
die bene veroorsaak
deur isoniazid.

Ongewoon
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Medikasie

Toestand

Hoe dit werk

Newe-effekte

Rifafour e-275®
(rifampicin,
isoniazid,
pyrazinamide,
ethambutol)

TB

Kombinasie van
vier geneesmiddels
wat op verskillende
maniere werk om TBkieme dood te maak
(sluit isoniazid in).

Oranje urine, naarheid,
pyn of gevoelloosheid in
die voete, gewrigspyn,
veluitslag, geel vel en oë

Rifinah®
(rifampicin,
isoniazid)

TB

Kombinasie van
twee geneesmiddels
wat op verskillende
maniere werk om TBkieme dood te maak
(sluit isoniazid in).

Oranje urine, naarheid,
pyn of gevoelloosheid in
die voete, veluitslag, geel
vel en oë

Salbutamolinhaleerder
(verligter)

Asma, COLS

Help om die bors
Bewerasie, angs, hoofpyn
oop te maak. Gebruik
wanneer bors
benoud is.

Salmeterol/
fluticasoneinhaleerder
(voorkomer)

Asma, COLS

Help om ’n benoude Hoofpyn, seer mond –
bors te voorkom.
spoel mond uit na gebruik
Gebruik selfs as bors om dit te voorkom.
nie benoud is nie.

Simvastatin

Hoë
bloeddruk,
diabetes

Verlaag cholesterol
Maagpyn, hardlywigheid,
in die bloed om
naarheid
hartaanvalle,
beroertes te voorkom.

Tenofovir/
emtricitabine/
efavirenz

MIV

Drie geneesmiddels
in een tablet werk
saam om MIV-vlak
in die liggaam te
verlaag.

Tenofovir/
lamivudine/
dolutegravir

MIV

Drie geneesmiddels
Hoofpyn, naarheid, diarree,
in een tablet werk
sukkel om te slaap (neem
saam om MIV-vlak
soggens)
in die liggaam te
verlaag. Kan skadelike
uitwerking op fetus
hê as dit in die
eerste 6 weke van
swangerskap geneem
word.
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Hoofpyn, naarheid,
duiseligheid,
slaapprobleme – behoort
binne ses weke beter te
wees. Veluitslag, geel vel
en oë.

Hulplyne en webtuistes
Koronavirus – COVID-19
Nasionale Koronavirus
(COVID-19)-hulplyn vir die
algemene publiek

Nuutste inligting oor
koronavirus (COVID-19)

0800 029 999
WhatsApp “Hi” na 0600 123 456

Wes-Kaapse Regering se
Inbelsentrum

Vir gesondheidsprobleme
verwant aan COVID-19

080 928 4102 (tolvry)

Foontoepassing vir Nasionale Om te registreer om teen
EVDS-selfregistrasie
COVID-19 ingeënt te word

https://vaccine.enroll.health.gov.za

Kry hulp
Kospakkiediens –
Wes-Kaap

Kospakkies

021 469 0235

Lyn vir Regshulp-raad

Inligting en leiding oor enige
regsaangeleentheid

0800 110 110
(07:00–19:00 Maandag tot
Vrydag)

Medic Alert

Hulp met aansoek vir Medic
Alert-skyfie of armband

021 425 7328 (09:00–16:00)
021 461 0000 (24-uur-noodlyn)

SASSA

Vir inligting oor maatskaplike
toelae.

0800 60 10 11 (tolvry)
GrantEnquiries@sassa.gov.za
021 469 0200
GrantsEnquiriesWC@sassa.gov.za

Diabetes Suid-Afrika

Inligting, raad oor
eetgewoontes en
ondersteuningswerkswinkels

WhatsApp lyn: 081 578 6636

Epilepsie Suid-Afrika

Inligting, berading en
ondersteuningsgroepe

0860 37 45 37 (08:00–16:30
Maandag tot Donderdag,
08:00–14:00 Vrydag)

Hart-en-Beroerte-stigting

Inligting en
ondersteuningsgroepe as jy
’n beroerte gehad het of aan
enige harttoestand ly

021 422 1586 (08:00–16:00)

Nasionale VIGS-hulplyn

Berading en inligting as jy MIV
het of toetse oorweeg

0800 012 322 (24 uur)

Mense wat met Kankerleef

Kankerverwante navrae en
ondersteuning

0800 033 337

Chroniese toestande
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Berading en krisisondersteuning
Lifeline Nasionale
Beradingslyn

Berading vir enige
lewenskrisis en verwysing vir
ondersteuningsdienste

0861 322 322 (24 uur)
065989 9238 (berading deur
middel van WhatsApp-oproep)

Childline Suid-Afrika
(ouderdom 0–16 jaar)

Vir kinders en jong adolessente 0800 055 555 (24 uur)
wat in krisis is, mishandel word
of in gevaar is vir mishandeling
en geweld

Bevelsentrum vir
Bystand in die geval van
Geslagsgebaseerde Geweld gesinsgeweld, seksuele
aanranding of mishandeling

0800 428 428 of *120*7867#
vanaf enige selfoon

National Shelter Movement Hulplyn vir slagoffers van
SA (NSMSA)
mishandeling of huishoudelike
geweld om ‘n maatskaplike
werker te bel en te praat.

0800 001 005
(24 hours; tolvry)

TEARS-stigting

SMS-hulplyn vir gevalle
van gesinsgeweld, seksuele
aanranding en seksuele
misbruik van kinders

*134*7355#
www.tears.co.za

Nasionale Hulplyn vir
Mensehandel

Rapporteer mensehandel

0800 222 777

Rape Crisis

Berading en hofondersteuning
vir verkragtingslagoffers >13
jaar

021 447 9762 (24 uur): Engels
021 361 9085: Xhosa
021 633 9229: Afrikaans
WhatsApp-lyn: 083 222 5164

MobieG

Direkte kletslyn vir berading vir
tieners

www.mobieg.co.za
(Sondag vanaf 18:00, Maandag
tot Donderdag vanaf 19:00)

Safeline

Berading vir mishandeling en
hofvoorbereiding

0800 035 553 (24 uur)

Suid-Afrikaanse Polisiediens Rapporteer ’n misdaad
Kinderwelsyn Suid-Afrika

08600 10111

Rapporteer kindermishandeling 0861 452 4110
of -verwaarlosing

Kinderbeskermingseenheid Rapporteer kindermishandeling 10111
van die Polisie
of -verwaarlosing
childprotect@saps.org.za
FAMSA – Familie-enHuweliksvereniging van
Suid-Afrika
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Ondersteuning en opvoeding 011 975 7106/7
gedurende hierdie stresvolle tye national@famsa.org.za

Alkohol, dwelms en rook
Alkoholiste Anoniem

Berading, opvoeding en
ondersteuningsgroepe as
jy bystand nodig het met
alkoholmisbruik

0861 435 722 (09:30–17:00
Maandag tot Donderdag,
09:30–15:00 Vrydag)

Suid-Afrikaanse Nasionale
Raad vir Alkoholisme en
Dwelmafhanklikehid

Ondersteuning en hulp vir
mense wat aan dwelms en
alkohol verslaaf is asook vir hul
families

0800 456 789
SMS 31393

Narkotika Anoniem (NA)

Inligting en ondersteuning vir
dwelmsverslaafdes

0861 006 962

Nasionale Raad Teen Rook
se Stop-hulplyn

Inligting en ondersteuning om
op te hou rook

011 720 3145
082 840 3548

Geestesgesondheid
Suid-Afrikaanse
Depressie-en-Angsgroep

Berading en ondersteuning as jy 0800 456 789
depressie of angs het
SMS 31393

Selfmoord-krisislyn

Vir enige selfmoordverwante
ondersteuning

0800 567 567 (08:00–20:00)
SMS 31393 en ’n berader sal
terugskakel

Cape Mental Health

Berading, ondersteuning,
rehabilitasie, opleiding en
herintegrasie-programme

021 447 9040 (08:00–16:30 Maandag
tot Vrydag)

Geestesgesondheidhulplyn

Berading en ondersteuning as jy 0800 12 13 14 (24 uur)
’n geestessiekte het
SMS 31393 en ’n berader sal
terugskakel

CIPLA 24-uurGeestesgesondheidhulplyn

Hulplyn vir geestesversteurings,
angs, depressie en selfmoord

0800 456 789
WhatsApp: 076 88 22 77 5

Dementia SA

Vir ondersteuning,
bewusmaking, opleiding en
inligting oor demensie

0860 636 679 (24 uur)
021 421 0078
www.dementiasa.org
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