
 

 

إلستخدام االّمن للعالجاتلكبار السن حول ا نصائح  

 

 : الِكٍ رضي هللا عنھ قَالَ نِ مَ نْ أَنَسِ بْ   عَ

ھُ  مُ رِ كْ نْ یُ ھِ إِالَّ قَیَّضَ هللاَُّ لَھُ مَ نِّ ا لِسِ خً یْ ابٌّ شَ مَ شَ رَ ا أَكْ ولُ هللاَِّ صلى هللا علیھ وسلم: "مَ سُ ".قَالَ رَ ھِ نِّ دَ سِ نْ  عِ

   

 !!!مرضى من كبار السن یدخلون المستشفى بسبب االّثار الجانبیة للعالجات 10بأنھ على أقل تقدیر یوجد واحد من كل ھل تعلم 
 الكثیر من كبار السن یتناولون العدید من األدویة في الوقت نفسھ قد یكونو معرضین أكثر من غیرھم لالّثار الجانبیة لألدویة.

التوازن، و النوم، و القدرة فقد تكون تغیرات في الرؤیة، والسمع، و ، من شخص الّخرلف وتخت تتفاوت ھذه األعراض الجانبیة 
 على الھضم واإلخراج وغیرھا من االّثار الجانبیة.

 

:  ھنالك مجموعة من النصائح والخطوات لتناول الدواء بطریقة اّمنة لمنع المشاكل الخطیرة التي قد تؤثر علیھم  

التي صرفت لك سابقاً ومن ضمنھا الفیتامینات والتحضیرات  لعالجاتقم بتجمیع كل ا : راجع تاریخك العالجي •
ودع طبیبك یتطلع علیھا في كل أو قم بعمل قائمة بكل عالجاتك العشبیة وتلك التي تصرف بدون وصفة طبیة ، 

 لھ.زیارة تقوم بھا 
 

فال یمكنك إضافة أي عالج ألدویتك ( حتى األدویة التي تصرف عادةً :  تحدث مع طبیبك أو الصیدالني أوالً  •
بدون وصفة طبیة) إال بعد إستشارة الطبیب أو الصیدالني. فالكثیر من تلك العالجات التي تشمل مسكنات اّالالم و 



أو قد تتداخل أدویة الرشح ومضادات الحموضة و الفیتامینات والمعادن المختلفة قد تتسبب في حدوث اّثار جانبیة 
 دوائیاً مع عالجاتك األخرى.

  
 

اضطراب المعدة و حال حدوث أي من المشكالت او االّثار الجانبیة بعد تناول عالجاتك مثل ( :  ال تنتظر •
یجب إخبار طبیبك فوراً عن تلك اإلسھال و صعوبة التبول و اإلمساك و حساسیة الجلد و الدوار وغیر ذلك)، 

 وخصوصاً تلك التي تظھر بعد تناول عالج جدید.االّثار الجانبیة 
 

كن متأكداً بأنك على علم بجمیع التعلیمات المتعلقة بتناول عالجاتك ، الكمیة التي یجب  : التزم بالتعلیمات بدقة •
، والوقت األمثل لتناول العالج، و ھل یجب أخذ العالج قبل أو بعد األكل، و طرق التخزین األمثل تناولھا 

 و االّثار الجانبیة  المحتملة وكیفیة عالجھا.للعالج، 
 

 
أجزاء من وسائل التذكیر بعالجاتك استخدام صندوق خاص مقسم إلى استخدم وسائل مختلفة لتذكر العالج :  •

 صغیرة لحفظ  حبات األدویة، أو رزنامة أو مخطط خاص یذكرك بتناول عالجاتك بطریقة صحیحة.
  

  
 

بعض العالجات تؤخذ فقط عند اللزوم ولفترة قصیرة لعالج بعض  : عند الضرورةبالنسبة للعالجات التي تؤخذ  •
 األعراض المؤقتھ . إذا استمرت تلك األعراض استشر طبیبك فوراً.

 
اقرأ التعلیمات المكتوبة على عالجاتك والتزم بھا، عادةً تكون ھذه التعلیمات مكتوبة على ملصق خاص تحذیر! :  •

 على علبة الدواء.
 

 



تأكد بان جمیع األطباء الذین تراجعھم على معرفة  : جمیع األطباء الذین تراجعھم عن جمیع عالجاتك أخبر •
 بجمیع العالجات التي كتبھا لك األطباء االّخرین.

 
عالجاتك من نفس الصیدلیة قدر اإلمكان یعني تعرضك لعدد صرف :  التعامل مع نفس الصیدلیة قدر اإلمكان •

 التداخالت الدوائیة و موانع اإلستخدام واالّثار الجانبیة لعالجاتك.أقل من المشكالت مثل 
 

 

 
 

التعریف بتاریخك المرضي و بعالجاتك عن الدخول أو كن حریصاً على  : نفسككن حریصاً على التعریف ب •
 الخروج من المستشفى وعند زیارة أي طبیب أو صیدالني.

 
العالجات قد تتسبب في النعاس وبالتالي قد تزید فرصة بعض  :تبھ للعالجات التي قد تسبب "النعاس" ان •

 السقوط ، لذا یفضل أن یكتب لك طبیبك عالج بدیل ال یعرضك لتلك المشكلة إن أمكن.
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