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  نصائح وإرشادات عن كیفیة إعطاء الدواء لطفلك

فغالبا مایكره الطفل ـ خاصة الرضیع ـ   ، اإلطالق إعطاء الدواء للطفل الصغیرعلى من المعروف أنھ لیس من السھل 
ومن ھنا نجد أن العدید من أدویة الطفل تأتي علي شكل سائل أو شراب   .. یرفض بلعھأو   ، فیلفظھ للخارج  ، طعم الدواء

    . نواع األخري للدواء مثل الحبوبألنھا أسھل في البلع بالمقارنة مع األ

  :الدواء  لألم عند إعطاء الطفلوھناك عدة نقاط ونصائح اقدمھا 

ومالعق الشاي ألنھا لیست   ، تستخدم أدوات المائدة العادیة عند إعطاء الطفل الدواء السائل ینبغي علي األم أال  •
حیث تساعد   ، والتي غالبا ماتكون مع أدویة األطفال  ، ویفضل استخدام أدوات القیاس المناسبة  ، مقاییس دقیقة

   : ومن ھذه األدوات نذكر  ، الطفل علي تناول الكمیة المناسبة للدواء
 
ü وعلي األم أن تقوم بسكب الدواء مابین لسان   ، الطفل الرضیع في تناول الدواءلمساعدة   : الحقن والقطارات

ولفظ   ، حیث یسھل بلعھ وتجنب سكبھ إلي الخلف في حلق الطفل مما قد یعرضھ للقيء  ، الطفل وزاویة فمھ
   . الدواء خارج الفم

ü علي شرب الدواء دون أدني قدرتھم تكون ھذه األدویة مفیدة لألطفال ممن ھم أكبر في السن ل : مالعق الجرعة
 مشاكل.

ü وھذه غالبا ماتأتي علي شكل أكواب مصاحبة لألدویة السائلة   : فناجین الدواء. 
 

حیث إن ھذا العمل الروتیني   ، وقبل أن تعطي طفلك الجرعة الدوائیة  ، اقرئي التعلیمات قبل فتح علبة الدواء    •
   . الدوائیةیجعل طفلك في مأمن من األخطار 

   . حیث إن الظالم یزید من خطر تناول دواء بالخطأ  ، استخدمي إضاءة جیدة في حالة إعطائھ الدواء    •
ولكن التخلطي   ، إذا رفض طفلك طعم الدواء فیمكنك إضافة القلیل من السكر أو العصیر لجعل طعمھ أفضل    •

  . أو قد یستقر الدواء في القاع فالیستفید منھ  ، لھ كامالالدواء مع الحلیب أو مع طعام طفلك حیث إنھ قد الیتناو
وقبل   ، والتدعیھم یتناولونھ بمفردھم  ، راقبي أطفالك إذا كانوا كبارآ بما یكفي لكیال یتناولوا الدواء بأنفسھم   •

   . استخدام أي دواء تأكدي دائما من سالمة علبة الدواء وعدم وجود أي خلل فیھا
    . بأن طفلك یتناول أكثر من دواء في المرة الواحدةلدیك ألطفال طبیب اأخبري     •
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تجنبي القیام بتحویالت حسابیة   . .. والتقومي بزیادة الجرعة ألن طفلك یبدو أكثر إرھاقا  ، التلعبي دور الطبیب •
  ، التستخدمیھفإذا ذكرت اإلرشادات ملعقتي شاي من الدواء ولدیك فنجان خاص للجرعات الدوائیة ف  ، للمقاییس

  . والتزمي بأدوات القیاس المناسبة
: إسألیھ مثالً إذا أدویة طفللك  یعطیك أكبر قدر ممكن من المعلومات عنالطبیب أو الصیدلي أن طلبي من أ •

كان لھا أیة آثار جانبیة، أو إذا كان یجب االمتناع عن تناول بعض األطعمة، أو إذا كان ثمة تدابیر خاصة 
 .ي فترة تناول الدواءیجب اتخاذھا ف

في أغلب األحیان یتعاون طفلك معك، ولكن قد تواجھك مواقف یتوجب فیھا إعطاء الدواء لطفل یرفض أخذه.  •
ومن الضروري أن یتناول الطفل الدواء عندما یكون مریضاً. كوني صارمة دون أن تبدي قسوة أو خشونة 

 وال تعاقبي أبداً طفلك إذا تمنع عن أخذ الدواء. 
الصعب إعطاء الدواء لألطفال الصغار ألنھم كثیرو الحركة لذا فقد یكون علیك طلب المساعدة من أحد من  •

البالغین. ضعي طفلك بحیث یكون رأسھ مرتفعاً قلیالً ـ ال تبقي الطفل أبداً ممدداً عندما تعطیھ الدواء ألنھ قد 
 .یتنشقھ داخل رئتیھ

د فیبرد وھكذا ال یشعر الطفل بطعمھ الغیر جید بسبب البروده من الوسائل المفیدة ھى وضع الدواء فى البرا •
 .. ویفضل بعد استشاره الصیدلى اوال

 إحملي طفلك على باطن ذراعك. فإذا لم یفتح فمھ افتحیھ بلطف بالضغط قلیالً على ذقنھ.  •
ن كان الطفل قد ال تضیفي الدواء السائل إلى الشراب حتى ال یعلق في قعر الكأس أو في جوانبھ فال تعرفي إ  •

 .ابتلع الجرعة المطلوبة
 .ساعدي طفلك في تنظیف أسنانھ بعد تناول الدواء حتى ال یعلق فیھا شيء منھ •
. دون ان تعرفى  ا بنفسھفھذا قد یدفع الطفل ألن یقرر تناولھعلى الدواء إطالق لقب حلوي  أن تتجنب علي األم  •

 .انتى بذلك


