
 

 

  
  أنت وأدویتك

 من أجل صحتك وسالمتك أثناء التواجد في المستشفى وفي المنزل
You and Your Medications 

For your health and safety in hospital and at home 
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 You and your Medicationsأنت وأدویتك  

 Introductionمقدمة  
نحن نشجعكم على المشاركة بفعالیة في عملیة الرعایة الخاصة بكم. وندعوكم 

من المھمین في حیاتكم في الحوار إلشراك شریك الرعایة األساسي وغیره 
بشأن األدویة التي تحصلون علیھا. ونرحب دائًما بتلقي األسئلة حول األدویة 

 التي نقدمھا لكم.

یوضح ھذا الكتیب الطرق التي یمكننا من خاللھا التعاون معًا للتأكد من معرفة 
إمكانیة األدویة التي تحصلون علیھا أثناء التواجد في المستشفى، والتأكد من 

 تناولھا بأمان أثناء التواجد في المنزل.
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 الحفاظ على سالمتك أثناء التواجد في المستشفى
 Keep you safe while in the hospital 

ال تتناول أبدًا أي أدویة إذا كنت ال تعلم ما ھي أو السبب الذي یدعونا إلى تقدیمھا 
 لك.

من الممرض أن یزودك بتلك نحن نوفر جمیع األدویة التي تحتاجھا. وتوقع 
 األدویة أثناء التواجد في المستشفى.

أخبرنا بشأن كل األدویة التي تتناولھا في المنزل، بما في ذلك العالجات العشبیة،  
والمنتجات الطبیعیة، والفیتامینات، والمكمالت. ونحن نقارن ما تحصل علیھ في 

ك على جمیع األدویة التي المنزل مع األدویة التي نقدمھا لك للتأكد من حصول
 تحتاجھا.

أخبرنا إذا كنت قد أحضرت معك أي من أدویتك الخاصة، والعالجات العشبیة، 
والمنتجات الطبیعیة، والفیتامینات، والمكمالت. وسوف نراجعھا معك. وقد نطلب 

 منك إرجاعھا المنزل مع أحد األشخاص الذین تثق بھم.

نا إجراء بعض التغییرات في األدویة التي أثناء التواجد في المستشفى، قد یلزم
 تحصل علیھا. قد تتضمن التغییرات ما یلي:

 نوع الدواء •
 كمیة الدواء •
 وقت تناول الدواء •
 شكل الدواء •
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 You and your Medicationsأنت وأدویتك  

یمكنك مساعدتنا في التأكد من حصولك على الدواء الصحیح في الوقت الصحیح 
 من خالل طرح بعض األسئلة علینا.

فیما یلي بعض األسئلة التي یمكنك طرحھا وسبب أھمیة  
 طرحھا علینا.

 

 ھل یمكنكم التحقق من شریط رسغي الخاص بالمستشفى والسؤال عن اسمي؟ .1
إذا لم نكن قد تحققنا بالفعل، فھذا سیدعونا إلى التأكد من أننا نقدم الدواء إلى 

 الشخص الصحیح.

 التي أعانیھا؟ (األرجیة) ھل تحققتكم من أنواع الحساسیة .2
سیدعونا ھذا إلى التعرف أكثر على أنواع الحساسیة أو التأثیرات السلبیة التي 

 عانیت منھا في الماضي بسبب أي من األدویة أو األغذیة.

 ما اسم ھذا الدواء؟ .3
سیساعدك ھذا على التعرف على الدواء الذي نقدمھ لك. وقد تبدو أسماء 

ر االسم للتأكد من سماعھ على نحو األدویة متشابھة. فنقترح علیك تكرا
 صحیح.

 لماذا أتناول ھذا الدواء؟ .4
 سیدعونا ذلك إلى توضیح سبب حصولك على ھذا الدواء.
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 كیف سیتم تقدیم ھذا الدواء لي؟ .5
أحیانًا ما نقدم األدویة بطرق تختلف عن الطریقة التي اعتدت علیھا للحصول 

نقدم لك دواء ما عن طریق على الدواء في المنزل. على سبیل المثال، قد 
الحقن. ولكنك في المنزل ربما تتناول الدواء على شكل أقراص. من الجید أن 

 تعرف كیف نقوم بتقدیم الدواء أثناء التواجد في المستشفى.

 ھل یتسبب ھذا الدواء في أي آثار جانبیة غیر مرغوب فیھا؟ .6
من إخبارنا على نریدك أن تعرف األشیاء التي یجب أن تنتبھ لھا لكي تتمكن 

 الفور إذا الحظت أي آثار جانبیة.

 ما الوقت من الیوم الذي أتناول فیھ ھذا الدواء؟ .7
للحصول على أفضل تأثیر، یجب أن یتناول الشخص أدویتھ في الوقت 

الصحیح من الیوم أو اللیلة. فمعرفة الوقت الصحیح لتناول دوائك یعني أنك 
 ستالحظ أي تغییر في الموعد.
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 نني تناول ھذا الدواء مع أدویة أخرى؟ھل یمك .8
بعض األدویة ال تحقق األثر المطلوب منھا كما ھو منتظر إذا تم تناولھا مع 

 أدویة أو مكمالت أخرى.

 فیما یلي أنواع األدویة والمكمالت التي یجب أن نعلم بشأنھا.

 یرجى إخبارنا إذا كنت تتناول أي مما یلي عند التواجد في المنزل. 
موصوفة أوصى بھا الطبیب وقدمھا الصیدلي، بما في ذلك أدویة  •

األقراص، والرقع، وأجھزة االستنشاق، والكریمات، والحقن، وقطرات 
 العین.

األدویة بال وصفات التي تشتریھا من أي صیدلیة دون وصفة طبیة، مثل  •
أدویة تخفیف األلم، وأدویة البرد، ومضادات الحموضة، وأدویة 

 تالحساسیة، والملینا
عینات األدویة التي حصلت علیھا من طبیب ما أو غیره من األخصائیین  •

 الصحیین
 الفیتامینات والمعادن •
 St. John’sالعالجات الطبیعیة واألدویة العشبیة، مثل نبات " •

Wort"لوكوزامین، والجنكةغ، و 
 المكمالت الغذائیة أو الصحیة  •
 منتجات القنب •

الكحول الذي تتناولھ والمواد أو احرص على إخبارنا كذلك حول مقدار 
المخدرات األخرى التي تستخدمھا. فقد تتسبب كذلك في تغییر كیفیة عمل 

 األدویة.
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 Mistakes happenاألخطاء تحدث 

نحن نبذل أقصى جھدنا لمنع وقوع أي أخطاء، ولكنھا قد 
 تحدث.

فیما یلي الطریقة التي یمكنك من خاللھا مساعدتنا على الحد  
 حدوث أخطاء. من فرص

 .استفسر إذا كان أي دواء ال یبدو مألوفًا لك 

  استفسر عن سبب تقدیمنا ألي دواء في وقت مختلف عن موعد تناولھ المعتاد
 في المنزل.

 .اسألنا إذا كنت تعتقد أنك ال تحصل على دوائك المعتاد 

 .عبر عن رأیك إذا كنت تعتقد أننا سنزودك بدواء خاطئ 

  تشعر أنك على ما یرام بعد تناول أحد األدویة.أخبرنا إذا كنت ال 

 إذا ارتكبنا خطأ بشأن الدواء الذي نقدمھ، فإلیك ما نقوم بھ دائًما.

 .إبالغك بالخطأ على الفور 

 .توثیق الخطأ في سجلك الطبي 

 .مراجعة السبب وراء وقوع الخطأ 

 .التعلم من الخطأ لتفادي وقوعھ مرة أخرى 
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 نزلاالستعداد للذھاب إلى الم
Getting ready to go home 

بھا إلى المنزل مختلفة  لتعودقد تكون األدویة التي تحصل علیھا من المستشفى 
 ھا قبل القدوم إلى المستشفى.عن األدویة التي تناولت

 

إلى  العودة قبلفیما یلي األسئلة التي یجب طرحھا  
 المنزل.

 

 المستشفى؟ھل حصلت على أي أدویة جدیدة أثناء تواجدي في  .1
تأكد من أنك تحصل على الدواء الصحیح. وإذا كنا قدمنا لك أدویة جدیدة، 

 فمن المھم أن تعرف ما ھي.

 تذكر أن تسأل:
 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ •
 ھل یمكنني تناولھ مع الطعام؟  •
 كیف سیساعدني ھذا الدواء الجدید؟ •
 ما المدة التي سأتناول خاللھا ھذا الدواء الجدید؟ •
 ما أفضل مكان لحفظ ھذا الدواء؟ •

 إلى المنزل؟ العودةما األدویة التي أستمر في تناولھا عند  .2
 یتم تقدیم بعض األدویة إلیك فقط أثناء تعافیك في المستشفى.

 إلى المنزل؟ العودةما األدویة التي أتوقف عن تناولھا عند  .3
عن تناول أدویة بعد انتھاء فترة إقامتك في المستشفى، قد تحتاج إلى التوقف 

 معینة.
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 أتناول أدویتي بطریقة مختلفة؟یجب علّي أن ھل  .4
بعد انتھاء فترة إقامتك في المستشفى، قد نقوم بتغییر طریقة تناول أدویتك 

 وأوقات تناولھا.

اطلب الحصول على قائمة بجمیع أدویتك، بما في ذلك أي أدویة جدیدة. واقرأ 
 لسبب تناول كل دواء إذا كنت غیر متأكد. القائمة بعنایة. واطلب منا توضیًحا

أخبرنا إذا كان لدیك أي استفسارات بشأن رعایة المتابعة، بما في ذلك الموعد 
 الذي یجب أن تراجع فیھ طبیب العائلة أو غیره من األخصائیین.
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 Managing your medications at homeتناول أدویتك في المنزل 
تناول أدویتك عند الرجوع إلى المنزل. فإلیك بعض قد یصعب علیك تذكر مواعید 

 الطرق لمتابعة األدویة التي یجب تناولھا ومواعید تناولھا.

  اطلب من الصیدلي المجتمعي المساعدة في تنظیم
أدویتك التي تتناولھا في المنزل. ویمكنك 

بالتعاون معھ التوصل إلى أفضل خیار یناسبك. 
 وقد تتضمن الخیارات:

 راص أو أشرطة الحبوبعلب األق •
 تقویم األدویة •
 موزع األقراص األوتوماتیكي •

  استخدم ھاتفك المحمول أو جھاًزا آخر لضبط التذكیرات اإللكترونیة لتذكیرك
 بموعد تناول األدویة.

 :تحدث دائًما مع طبیبك أو الصیدلي قبل القیام بأي شيء من األشیاء التالیة 
 قبل تغییر طریقة تناول أدویتك •
بدء تناول أي دواء جدید دون وصفة طبیة، أو عالج عشبي، أو قبل  •

 مكمل
 قبل التوقف عن تناول أي دواء •
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 تناول فقط األدویة الموصوفة لك، وتجنب األدویة الموصوفة لغیرك. وال
تسمح ألي أحد بتناول أدویتك كذلك. فھذه السلوكیات خطیرة للغایة. فتناول 

 ردود أفعال خطیرة.أدویة غیر مخصصة لك قد یؤدي إلى 

 أرجع كل األدویة التي لم تعد تتناولھا إلى الصیدلیة لكي یتم التخلص منھا
بأمان. ساعد في حمایة البیئة. وال ترمي األدویة في المرحاض أو تضعھا في 

 النفایات.

 اطلب من الصیدلي مراجعة أدویتك كل عام وعند إضافة دواء جدید إلى
 أدویتك.

 .احمل قائمة بأدویتك معك 
 للمساعدة في ذلك، قم بتنزیل "بطاقة أدویتي".

امسح رمز االستجابة السریعة للتنزیل. وھي متاحة بعدد  •
 من اللغات.

امألھا إما إلكترونیًا أو اطبعھا واكتب •
 فیھا أدویتك.
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