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 You and your Medications شما و داروھایتان 

 Introduction   مقدمھ
 شما از ما. دیکن شرکت نھفعاال خود درمان در تا شمارا ترغیب میکنیم ما

 تانیبرا کھ یگرانید و خود یضرور یھامراقبتھمراھان  دعوت میکنیم تا
 سواالتاز  شھیھم ما. سھیم کنید تانیداروھا بارهٴ  در گفتگو دررا اھمیت دارند 

 .میکن یم استقبال ،داده میشود شما بھ کھ ییداروھا مورد درشما 

بھ  کاری با یکدیگرھم با میتوانب ما ھک توضیح میدھد را ییھاراه کتابچھ نیا
 کھ ھم این و شناسیدب مارستانیب در راتان یداروھاکھ ھم  برسیماطمینان این 

 .دیکن مصرف ایمنی با خانھ در را آنھا دیوانبت
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 مراقبت از سالمت شما در بیمارستان 

Keep you safe while in the hospital 
 م،یدھ یم شما بھ را آن چرا ای ستیچ دیدان ینم کھ  ییدارو چیھ از ھرگز
 .دینکن استفاده

 دیباش داشتھ انتظار .میکن یم نیتام را شما ازین مورد یداروھا تمام ما
.بدھد شما بھ مارستانیب در را داروھا نیا پرستار کھ  

 ،یاھیگ یداروھاشامل  د،یکن یم مصرف خانھ در کھ ییداروھا تمام مورددر
برای اطمینان از  .دییبگو ما بھ ھا مکمل و ھا نیتامیو ،یعیطب محصوالت

 یم مصرف خانھ در کھرا  آنچھ دیرا داشتھ باش ازین مورد یداروھا ھمھاینکھ 
 .میکنیم سھیمقا ی کھ بھ شما میدھیم،یداروھا با دیکن

 ھانیتامیو ،یعیطب محصوالت ،یاھیگ یداروھا ،ھر یک از داروھای خود اگر
 یبررسمورد  را آنھا شما با. دییبگو ما بھ د،یاآورده خود ھمراه را ھامکمل و

 مورد کھ یشخص ھب را آنھا کھ میبخواھ شما از است ممکن. ددا میخواھقرار 
  .برگرداند خانھ بھ بسپرید تا  است تان اعتماد

 مصرف کھ ییداروھا باشد الزم است ممکن ،دیھست مارستانیب در کھتا زمانی 
 :باشد ریز موارد شامل تواند یم راتییتغ. دھیم را تغییر دیکن یم

 دارو نوع •
 دارو مقدار •
 دارو مصرف زمان •
 است چگونھ دارو ظاھر •
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 یدارو کھ میشو مطمئن تا دیکن کمک ما بھ تیسواال دنیپرس با دیتوان یم شما
 .دیکن یم افتیدر مناسب زمان در را مناسب

 چرااینکھ  و دیبپرس دیتوان یم کھ سوال چند نجایا در
 .است خوب آنھا دنیپرس

 و دیکن چک مرا یمارستانیب بند بازو دیتوان یم ایآ .1
 د؟یبپرس مرا نام

 کھ میشو مطمئن شودیم باعثکار  نیا ،آنرا چک نکرده باشیم قبالً  اگر
 .میدھیم شخص درستی بھ را دارو

 د؟یا کرده چک مراھای  یآلرژ ایآ .2
 یبد واکنش ای یآلرژ ھرگونھ مورد در تا کند یم سوال بھ ما یادآوری نیا

 یشتریب اطالعات د،یا داشتھ ییغذا مواد ای داروھا نسبت بھ گذشتھ در کھ
 .میکن کسب

 نام این دارو چیست؟ .3
 نام. میدھ یم شما بھ ییدارو چھ دیبدان تا کند یم کمک شما بھ سوال نیا

 راآن  نام میکن یم شنھادیپ. برسند نظر بھھم  ھیشب است ممکن داروھا
 .دیا دهیشن درست کھ دیشو مطمئن تا دیکن تکرار

 برای چھ از این دارو استفاده میکنم؟ .4
را مصرف  دارو نیا چرادر مورد اینکھ  تاادآوری میکند ی مابھ  سوال نیا

 .میدھ حیتوض میکنید بھ شما 
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 این دارو را چگونھ بھ من میدھید؟ .5
 ممکن کھ یروش بھ نسبت یمتفاوت یھاروش بھ را داروھا اوقات یگاھ

 مثال، عنوان بھ. دھیممیکرده باشید، بھ شما  مصرفآنرا  خانھ در است
 در را دارواین  است ممکن. میکن قیتزررا  ییدارو شما بھ است ممکن
داشتھ باشید کھ  اطالع است خوب. دیکن مصرف قرص بصورت خانھ
بھ شما میدھیم. چگونھ را دارواین  مارستانیدرب  

 آیا این دارو اثرات جانبی ناخواستھ ای را در بردارد؟ .6
 صورت در تابدانید کھ باید مواظب چھ چیزی باشید شما  کھ میخواھ یم ما

 .بھ ما اطالع دھید فوراً بتوانید  ،یجانب عوارض مشاھده

 در چھ موقع از روز باید این دارو را مصرف کنم؟ .7
 شب ای روز ی ازمناسب زمان در را خود یداروھا دیبا افراد جھ،ینت نیبھتر یبرا

ی در رییتغ اگر کھ است یمعن نیا بھ دارو مصرف زمان دانستن. کنند مصرف
 .بشوید متوجھ ،زمان مصرف آن بوجود بیاید
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 از این دارو با داروھای دیگر استفاده کنم؟ مآیا میتوان .8
 ھا مکمل ای داروھا ریسا باھمزمان  مصرفِ  ھنگام داروھا از یبرخ

 .کنند ینم عمل دیبا کھ آنطور

 شده آورده میبدان آنھا مورد در دیبا کھ ییھا مکمل و داروھا انواع ریز در
 .است

لطفا در صورتیکھ از ھر یک از موارد زیر استفاده میکنید، بھ ما اطالع 
 دھید.

 توسط و شده توصیھ  پزشک توسط کھ شده ای  زیتجو یداروھا •
 یھادارو ،ھا چسب ،ھا  قرص جملھ از ،است گردیده آماده داروساز
 چشم ھای قطره و یقیتزر داروھای ،ھا کرم ،یاستنشاق

 مانند د،یکن یم یداریخر داروخانھ از کھ یا نسخھ بدون یداروھا •
 یداروھا دھا،یاس یآنت ،یسرماخوردگ یداروھا درد، ضد یداروھا

 ھا نیمل و ،یآلرژ
 بھ بھداشت متخصصان ریسا ای پزشک توسط کھ ییدارو یھا نمونھ •

 است شده داده شما
 مواد معدنی ویتامین ھا و •
 نیگلوکزام م،یمر خارگیاه  مانند ،یاھیگ یداروھا و یعیطب یداروھا •

 نکویجو 
 مکمل ھای غذایی یا بھداشتی •
 محصوالت کانیبس •

 ً  کھ یگرید یداروھا ایمخدر  مواد و الکل مصرف مقداردر مورد  حتما
 عملکرد نحوه توانند یم موارد نیز نیا. ھم بھ ما بگویید دیکن یم استفاده
 .دھند رییتغ را داروھا
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  Mistakes happen اشتباه اتفاق میفتد

بکار  اشتباھات از یریجلوگ برای را خود تالش تمام ما
 .با اینحال احتمال دارد کھ این اتفاق بیفتد ،میگیریم

 آمده خطا احتمال کاھش برای ما بھشما  کمک نحوه نجایا در
 .است
  سوال کنیدنیست  آشنا تانیبرا کھ ییدارودر مورد. 

 از متفاوتبھ شما میدھیم کھ  یزمان در را ییدارو چرا در مورد اینکھ 
 .سوال کنیداست،  خانھ درزمان معمول مصرف آن 

 ازنکرده اید  افتیدر را خود معمول یداروھا دیکن یم تصور کھ یزمان 
 سوال کنید. ما

 دیکن اعتراض میدھ یم شما بھ یاشتباھ یدارو دیکن یم فکر کھ یزمان. 

 دییبگو ما بھحال خوبی ندارید  دارو مصرف از بعد اگر. 

متعاقب آن ھمیشھ  ھا راکار نیا داده باشیم، اشتباهرا  ییدارودر صورتیکھ 
 انجام میدھیم.

 بالفاصلھ اشتباه خود را بھ شما اطالع میدھیم. 

  ین اشتباه را درج میکنیم.ادر پرونده بھداشتی شما 

  میکنیم.دلیل این اشتباه را بررسی 

 .از اشتباه خود یاد میگیریم تا جلوی تکرار آنرا بگیریم 
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بھ خانھ برای رفتن ه شدنآماد  
Getting ready to go home 

 ممکن دیکن یم مصرف مارستانیب از مرخص شدن از ھنگام کھ ییداروھا
 متفاوت میکردید مصرف مارستانیب بھ آمدن از پیش کھ ییداروھا با است

 .باشد

 رفتن بھ خانھ باید بپرسید. پیش ازدر اینجا سواالتی کھ 

 ام؟ کرده مصرف یدیجد یداروھا مارستانیب در ایآ .1

 یدیجد یداروھا اگر. شود یم داده شما بھ حیصح یدارو کھ دیشو مطمئن
 بدانید چھ داروھایی ھستند. کھ است مھم م،یاداده شما بھ

 کنید:بخاطر بسپارید کھ در این باره سوال 
 کنم؟ مصرف را دارو نیا چگونھ •
 کنم؟ مصرف غذا با را آن توانم یم ایآ •
 کرد؟ خواھد کمک من بھ چگونھ دیجد یدارو نیا •
 کنم؟ مصرف را دیجد یدارو نیا مدت چھ •
 کجاست؟ دارو نیا ینگھدار یبرا مکان نیبھتر •

 دھم؟ ادامھ خانھ در را داروھا کدام مصرف . 2
 بھ دیھستیافتن  یبھبود حال در مارستانیب در وقتیکھ فقط داروھا از یبرخ
 .دنشو یم داده شما

 کنم؟ قطع را داروھا کدام مصرف ھستم خانھ در یوقت . 3
 اقامت خود در از پس را داروھا یبرخ مصرف باشد الزم است ممکن

 .دیکن متوقف مارستان،یب
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 کنم؟ مصرف بھ روش دیگری را میداروھا ایآ 4 .
در شدن  بستری از پس را تانیداروھا مصرف زمان و نحوه است ممکن

 .میدھ رییتغ مارستانیب
 
. در خواست کنید را دیجد یداروھا جملھ از خود، یداروھا تمام از یستیل
 میدھ حیتوض تا دیبخواھ ما از دیستین مطمئن اگر. دیبخوان دقت با را ستیل

 .ستیچ یبرا دارو ھر کھ

 چھ نکھیا جملھ از د،یدار یسؤال خود یبعد یھا مراقبت مورد در اگر
 ما بھ د،یکن مراجعھ متخصصان ریسا ای خانواده پزشک بھ دیبا یزمان

 .دیدھ اطالع
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 مدیریت داروھایتان در خانھ
 Managing your medications at home 

امکان دارد زمانی کھ در خانھ ھستید، بیاد آوردن 
 نجایا در. باشد مشکلبرایتان  زمان مصرف داروھا

 یداروھا آگاھی بیشتر در مورد یبرا راه چند
  بینید. می آنھا مصرف زمان و یمصرف

 ترتیبات یبرا خود محل داروساز از 
 ھم با شما. دیبخواھ کمک خانھ در خود یداروھا

 تر مناسب شما یبرا نھیگز کدام کھ دیریگ یم میتصم
 :باشد ریز موارد شامل تواند یم ھا نھیگز. است

 حبابی یھا بستھ ای قرص یھا جعبھ •
 ییدارو میتقو •
  قرص کننده خودکار عیتوز •

 یبرا یکیالکترون یادآورھای میتنظ یبرا یگرید دستگاه ای ھمراه تلفن از 
 .دیکن استفاده خود یداروھا مصرف

 خود داروساز ای پزشک با کارھا نیا از کی ھر انجام از قبل شھیھم 
 :دیکن صحبت

 خود یداروھا مصرف روش رییتغ از قبل •
 مکمل ای یاھیگ یدارو نسخھ، بدون دیجد یدارو ھر شروع از قبل •
 ییدارو ھر قطع از قبل •
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 نھ است، شده زیتجو شما یبرا کھ دیکن مصرف را ییداروھا فقط 
 اجازه یکس بھ ھرگز. است شده زیتجو یگرید شخص یبرا کھ ییداروھا

 اریبس ھاکار نیا یدو ھر. کند مصرف را شما یداروھا کھ دیندھ
 است نشده گرفتھ نظر در شما یبرا کھ ییدارو مصرف. ھستند خطرناک

 .شود یجد واکنشیک  بھ منجر تواند یم

 ھ ب تا دیبرگردان داروخانھ بھ دیکن ینم مصرف گرید کھ را ییداروھا تمام
. کنید کمک ستیز طیمح از حفاظت بھ. از بین برده شوند یطریق صحیح

 .یندازیدن زبالھ داخل را آنھا و دیزینر توالت داخل را داروھا ھرگز

 یزمان در ھر و سال ھر را شما یداروھا کھ دیبخواھ خود داروساز از 
 .کند یبررس شود یم اضافھ یدیجد یدارو کھ

 دیباش داشتھ ھمراه را خود یداروھا از یستیل. 
 را »من ییدارو کارت« کار، نیا بھ کمک یبرا 

 .دیکن دانلود
 کد نیا QR دانلود یبرا را 

 ھا زبان تعدادی ازبھ . دیکن اسکن
 .قابل دسترسی است

 یداروھا و دیکن چاپ ایتکمیل و  یکیالکترون صورت بھ را آن 
 .دیسیبنو را روی آن خود
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