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من المهم ان نستخدم الدواء ونتناوله بشكل صحٌح لضمان االستفادة منه وتجنب

حدوث بعض المشاكل أو اآلثار الجانبٌة ؼٌر المرؼوب فٌها ،لذلك ٌجب اتباع
ٌجب ابالغ الطبٌب او
الصٌدلً اذا كانت المرأة
حامال أو تخطط للحمل

التعلٌمات الخاصة بالدواء

ٌجب إبالغ الصٌدلً عند
استخدامك أدوٌة أو
مكمالت ؼذائٌة مثل
المسكنات؛ المسهالت
ومضادات الحموضة
عدم حفظ الكبسوالت
والحبوب فً الحمام أو
المطبخ أو األماكن
الرطبة؛ إذ إن الحرارة
والرطوبة قد تسببان فً
تلؾ الدواء

ٌجب ابالغ المختص عند
وجود حساسٌة مفرطة أو
تفاعالت ؼٌر عادٌة من
الدواء
ٌجب ابالغ الصٌدلً عندما
تعانً من أي مشكالت صحٌة
ؼٌر التً وصفت من أجلها
األدوٌة التً تتناولها

ٌجب ان تحفظ بعٌدا عن
الحرارة وأشعة الضوء
المباشرة و عدم تجمٌد األدوٌة
السائلة

ٌجب أن تحفظ األدوٌة بعٌدا
عن متناول األطفال و فً
عبواتها األصلٌة .وإذا أزٌلت
عنها العبوات الخارجٌة ٌكتب
علٌها تارٌخ االنتهاء واسم
الدواء والمرٌض والجرعة
الدوائٌة الموصوفة

استخدم الدواء حسب
اإلرشادات وفً الوقت
المناسب وأكمل المدة
الالزمة والمحددة
الستخدامه وال توقفه
عند الشعور بتحسن
األعراض.

اتبع إرشادات االستخدام
لتجنب األخطاء وال تأخذ
الدواء فً الظالم
ال تمم بتؽٌر كٌفٌة تناول
الدواء أو عدم أخذه بدون
االستشارة المسبمة لطبٌبك
وإعالمه إن حدث أي تؽٌر

احرص على تناول
الدواء فً موعد ثابت

احرص على اخذ الجرعة
ألمسجله لك .فان تناول
جرعه اكبر أو اصؽر من
الجرعة المالئمة لك قد
ٌؤثر علً نجاح العالج
عندما تشعر أن الدواء ال
ٌعمل بالشكل المطلوب ،أبلػ
الطبٌب أو الصٌدلً بذلك

ٌجب علٌك أال تخلط
األدوٌة مع بعضها بعضا
فً علبة واحدة.
استفسر عن األعراض
الجانبٌة لدوائك.

التأكد من توافق الجرعة مع
سن المرٌض

احرص على التأكد من
صالحٌة الدواء ,و ال
تتناول دواء بعد تارٌخ
انتهاء صالحٌته

المعرفة أفضل وسائلك الدفاعٌة
عندما تبدأ فً تناول دواء جدٌد ،احرص على معرفتك إجابات األسئلة
التالٌة
ما
االسم التجاري أو االسم العلمً
للدواء؟
ما الذي ٌفترض بالدواء فعله؟ كم
سٌمر قبل أن ألمس النتائج؟

ما الجرعة؟ و كٌفٌة تناولها؟

متً ٌنبؽً التوقؾ عن تناوله؟

ما الذي ٌنبؽً فعله إذا فاتتنً
الجرعة؟
قدرا
ما الذي ٌنبؽً فعله إذا تناولت ً
أكبر من الجرعة الموصوفة عن
طرٌق الخطأ؟

هل توجد أي أطعمة أو مشروبات أو
أدوٌة أخرى أو أنشطة ٌنبؽً تجنبها
أثناء تناولً هذا الدواء؟

ما اآلثار الجانبٌة المحتملة؟ ما الذي ٌنبؽً
فعله إذا ما تعرضت لها؟

