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األدويــة سموم..ي
تـــصــــبـح عــــالج إذا:ي 

في الوقت المناسب

بالجرعة المناسبة

أخذها المريض المناسب



تاريخ صالحية األدوية

نشرة الدواء المرفقة

طرق تسهيل عملية
بلع األقراص / الكبسوالت

فهــذا دواُء الداِء من كـل عالم
وهذا دواء الداء من كل جاهل

ســــتقـــــرأ ُهنــــا

أنــــواعـه
أشـــكاله
أسماؤه

في المنزل
أثناء السفر

المرأة الحامل
واألدويــــــــــة

الجـــرعــة الـــزائـــدة

تعــــارض األدويـــة

كــيف تتخـــلص مــن األدويــة
التالفة أو منتهية الصالحية؟

ماهو الدواء؟

كـــســــر
أقراص
تخزين األدويةالــــدواء



      مــــــاهو الدواء؟

أنــواع األدوية:م

عـــالج مـــرض:ي
 مـــثل: المـــضادات الحـــيويـــة

للعدوى البكتيرية.م
تخفيف األعراض:ي

مـــثل: مسكــــنات األلـــم.م
الوقــــــاية:ي

مـــثل: اللقـــــاحــــات.م

 تحــتاج وصــفة لألدويـة الموصـــوفة طــبًيا
للحصول عليها، وإال لن يصرفها لك الصيدلي.م

 بدون وصفة طبية تستطيع الحصول عـلى األدويـة الالوصـفية
 ويمكنك شرائها من أي صيدلية، مثل: مسكنات األلم والفيتامينات

والمكمالت الغذائية.م

الــــدواء:ي
 اســـم.ب

 أي مادة توخــذ أو توضـــع على الجسم
وتقوم بعمل التالي:ي



بــعــض هــذه األدويــة قــد يــكـــون

أســـــرع تــــأثـــــيــــًرا
فـــي شــــكل مــــحدد مـــقـارنه بــــغـــيرهـا.م
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اإلبــــــر:ي
هـــناك عـــدة أنـــواع من اإلبـــر، ومـــنها:م

 ب إبر تحت الجلد: عـــادة تـــســـتخدم فـــي حقن
 األدوية التي يــجب امتــــصاصها في مجرى الدم

بشكل بطيء ومستمر، مثل: األنسولين
 ب إبر تحقن في العضل: تستـخدم في أغلب
 اللقاحات، وتساعد على ضمان امتصاص الجسم

للدواء بسرعة
 ب إبر تحــقن في الـوريد: تــــسـتـــخــــدم فــــي
 الــحاالت الطـارئة، ويتم إعطاء الدواء مباشرة في
الوريد مما يجعله يصل بشكل سريع إلى مجرى الدم

أشـــكال األدويــــة

الشــــــراب:ي
 يتم دمج المادة الفعالة مع سائل ليسهل

تناوله أو امتصاصه بشكل أفــضـــل.م

كبســــوالت:ي
 يتم وضع المادة الـفعالة للـــدواء داخل غالف بالسـتيكي

يتم تحلله ببطء داخل المعدة.م

أقـــــــراص:ي
 تدمج المادة الفعالة مع مادة أخرى
 مـضـغوطـة على شـــكل دائــري أو

بيـــضاوي أو علــــى شــــكـــل آخــــر.م

أدويـــة مـــوضعية:ي
 تندرج تحتها الكريم أو اللوشن أو المرهم

ويتم وضعها مباشرة على الجلد.م

القــــطــــرات:ي
 تستخدم عندما يكون الدواء ذو فاعلية أكثر عند وضعه على

المكان المتضرر مباشرة. مثل: قطرات العين واألذن واألنف.م

التـــحاميل:ي
 تستخدم هذه الطريقة عـندما يكون العــالج
 باألدوية األخرى غير مــمكن بسبب التخــدير
 أو التقــــيؤ أو تــــستخدم لألطــــفال بـسبب

حركتهم المستمرة.م

أجهزة االستنشاق (بخاخ):ي
 يتم إطالق المادة الفعالة مباشـرة للـــــرئتين
 بــعد الــــضــغط، وقـد يحـــتــــاج األطفال إلى
 جـــهاز مساعد (مــــباعد) ليتــــم االســــتنشاق

بطريقة صحيحة.م

مـــلصق أو زرع:ي
 تندرج الملصقات تحت األدوية وتمتص المادة الفعالة من
 خــــالل الجلد، ولها عدة أشكال، مـثل: لصقات النيكـــوتين

للمساعدة في اإلقالع عن التدخين أو مانع الحمل المزروع.م



اســـم الـــعالمة التـــجارية:
اسم ُأطلق من قبل الشركة المصنعة

للدواء، ويكون األكثر شيوًعا وتكلفة

االسم العلمي:
اسم المادة الفعالة (النشطة) في الدواء

أسمــــاء األدويــــة:ي

 تحـــصل الشـــركات الـمصــنعة عـلــى حــقـوق
 حصرية للـــدواء عـند حصــولـهم علـــى بــــراءة

     اخـــتراع دواء جديـــد يتم اكــتشافه.
 ويـــمــــكن للـشــــركة تســــويقـهـا تحـت اسـم عالمــتـهم

التـــجاريـة حصرًيا وبمجرد حصولهم على الترخيص.ذ

 بمــــجرد انـــــتهاء صــــالحية بــــراءة االخــــتراع، يمــــكن
 للــشركات األخـــرى التـــسويق للـــدواء تحـــت اســـمه

العلمي الذي يحتوي على نفس المكونات النشطة.ي

ماذا تفعل إذا مر عــليك الـــــدواء نفــــسه لكن باسم مختلف؟
قد قام الطبيب بوصف دواء مختلف لنفس حالتك السـابقة؟



كــــسر األدويــــة:م
 يعني بها تقسيم قرص الدواء لنصفين،

ويتم ذلك لعدة أسباب منها:م

 حجــم قـرص الـــدواء كـــبيـر
ويـصـعب بلـعه.ي

 الجـرعـة الموصــى بهـا غيـر
موجوده في الصيدلية.ي

 ولكن بعـض األدويـة يجب عدم
تقســيمها، مــثل:م

 الـــكبــسـوالت التي تحتـوي على
مسحوق أو مواد سائلة.ي

 أقــراص مــغــلفــة بغالف يحمي
المــــعــــدة (الغالف المعوي).ي

 قد يكون كسر األقراص خطر ألن إذا تـم تقسيم الــقرص بطــريقة غير
 متساوية مما قـد يؤثر ذلك في الجــرعة الموصى بها، ولالبتعاد عن

ذلك استــخدم قـــاطـع أقـراص الــدواء الــذي يتوفــر بالصــيدليات.ي
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قــد تــجد تعــليمات الحف

لمـاذا نـلتزم بتـعليمات الحفظ؟
من أجل الحفاظ على فعالية الدواء وسالمته



 كيف يمكنك تخزين األدوية
بالشكل الصحيح؟

التأكــد من تاريخ صالحية الــدواء.م

أقل من 25 درجة مئوية:ي
 بعـض األدويـة تحـتــاج للـتخزين فـي الثـالجــة (أقـل مـن 25
 درجة مئوية) ما لم يـــكن التبريد المــــطـلـوب يــــتـراوح بــين

2 درجة مئوية و8 درجات مئوية.م

حفظ الدواء في عبوته األصلية:ي
 يحــفظ غــالًبا في عـبــوته األصــليـة في مــكان بــارد وجــاف
 وبـــعـيـًدا عـن أشـــعـة الـشـــمـس (الــــتأكد مـــن تـعـــلـيـمـات

التخـزين مـن خـالل نشـرة الـدواء المـرفـقـة).م

االلتزام بأماكـــن التخزين السليمة:ي
 تخزين األدويـة في خـــزانة الحــــمام أو الـــسيارة يعــــرضـها
 لـدرجـات عاليـة من الحـرارة والــــرطـوبـة مــــما يــــؤثر عــــلـى

فاعليتها وقد تتلف قبل تاريخ انتهاء الصالحية.م

تخزين األدوية أثناء السفر:م

 تأكد من أنــك تحــمــل أدويــتك في ظروف درجة
الحرارة الموصى بها وفي العبوة األصلية.ي

 تأكـــد من تخـزين أدويتك في أمتعة قريبة منك،
بحيث يسهل تناولها أثناء حاالت الطوارئ.ي

 تأكد من حــمل نــســــخــة من الـــوصفة الـــطـبية؛
لـتسهيل الحصول على بديل في حال فقدانك لألدوية.ي
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احفظ األدوية بعيًدا عن األطفال:م

 ضـــع األدويـــة بـــعــيـًدا عـــن نـــظر
 ووصــــــــول األطــــفــــــال وفـــــــي

منطــقة مــرتفــعة.ي

األدوية ليست حلوى!
 ال تــغـــري طــفــلـــك أبــًدا بــأخــذ الــدواء أو المــكمـالت الغــذائـية
 بتـسمـيتها "حــلوى"، قد يسهل هذا النهج الحـصول عـلى جرعة

واحــدة، ولــــكـــنــه قــد يــؤدي أيــًضــا إلــى الـتــســـمم الحــًقا.م

علم أطفالك عن خــطورة األدويــة.م

كن مـستعًدا للطــوارئ وتـــصرف.م



تاريخ صالحية األدوية بعد الفتح:م

 األقـــــراص
والكبسوالت

 األقـــــراص
والكبسوالت

 تاريخ الصــالحية
المذكور بالعبوة

 تاريخ الصالحية
المذكور بالعبوة

 تاريخ الصالحية
المذكور بالعبوة

 تاريخ الصالحية
المذكور بالعبوة

 يحفـظ دون فـــتحه فـي
 الـــثـالجـــة حـــتى تاريـــخ
 انتهـــاء صالحيتــه. أمـــا
 عند الفتح فيحفظ لمدة

28 يوم فقط

 سائـــل /
شــــــراب

 مرهــم /
كريــــم

 قطـرات / بخاخ
األذن واألن

 أجــــهــــزة
االستنشاق

 التـــحامـــيل
األنسوليناإلبـــــروالملصقـات

في العبوة األصلية
شهــــريـــــن

في علب تنظيم األدوية

بعد شهر من الفتح

ت6 شهور من الفتح

إال إذا كان موصى بأقل من ذلك

 ت3-6 شهور من الفتح
إال إذا كان موصى بأقل من ذلك

ت3 شهور من الفتح

إال إذا كان موصى بأقل من ذلك

 قطـــــرات
العــــيون
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عــــــنـــــد تـــــغّيـــــــر...ي

لـــــــــون الدواء

طـــــعم الدواء

شـــــــــكــــــل أو
رائــــــحة الدواء



 كيف تتخلص من الدواء منتهي
الصالحية أو التالف؟

ضـــعه في سلة المهمالت:ي
التخلص من الكيس أو العلبة في سلة المهمالت.مال

ضــعه في كيــس تخزيــن:ي
أو علبة فارغة لمنع الدواء من التسرب أو االنسكاب.م

امزجه بشيء غير مرغوب به:ي
مثـــل بقايــا القهـــوة المطحـــونة.م

تخلص منها في المرحاض لألدوية المقيدة:ي
 مثل: األدوية المخدرة، لكـــن تـــأكد أوًال من نشـــرة
 الـدواء المـــرفقة إذا كـــان يسمح لك بذلك مع هذا

النوع من الدواء.م
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60%

89%

كيف يمكن بلع الدواء بسهولة؟
هناك طريقتين فعالة لتسهيل عملية بلع األقراص والكبسوالت:م

طريــقة عبــوة الــماء:ي
ب ملئ عبوة أو كأس بالماء  

             ب ضع القرص على اللسان وأغلق الشفاه بإحكام
حول فتحة العبوة

 ب اشرب الماء وابدأ بعملية البلع وال تجعل الهواء
يدخل في العبوة

طريــقة االنحناء لألمام:ي
ب ضع القرص على اللسان  

ب خذ رشفة من الماء لكن ال تقم بالبلع
ب قرب الذقن لألمام قليًال بالقرب من الصدر

ب ابتلع القرص أثناء انحناء الرأس لألمام

 هـــذه الــطريقة أثبـتت فعاليتها بنسبة
 %60 مقارنة بالطريقة االعتيادية فـي

شرب رشفة من الماء مع القرص.م

 هــذه الطريقة أثبــتت فعاليتها بنسـبة
 %89 مقارنة بالطريقة االعتيادية في

شرب رشـفة من الماء مع القرص.م



المرأة الحامـل واألدوية:م
 هـــنالك أدوية لــم تثبت مــأمونيتها على المــرأة
 الحامــل واألجـنة وقـد تســــبب مـــشــــاكل مــــنها
 التـشوهات للجنين، لذلك عـند استخـدام أي دواء
 خالل هــــذه الفــــترة أو فترة الــــتخطيط لــلـــحــمل

ينصح بأن تكـون تحت إشـراف الطبيب.م

 أمثلة على أعراض تناول الجرعة الزائدة
التي تستدعي الذهاب للطوارئ:م

ضيق في التنفس.ي

 ازرقـاق الـشـفاه أو
أطـــراف األصــابع.ي

 الـشـــعور بالنـــعاس
أو فـــقدان الوعــي.ي

ألــم فـي المـعدة.ي



 نشرة الدواء المرفقة والمعلومات
التي يجب قراءتها:م

اسم العالمة التجارية.م

المكون الرئيسي في الدواء (العنصر النشط)ب
مكونات الدواء األخرى واسم الشركة المصنعة.م

دواعـــي استخـــدام الـــدواء
ن الجرعة الموصى بها للدواء

ن ماذا يجب فعله في حال تناول جرعة زائدة
ن ماذا يجب فعله في حال نسيان الجرعة

قبل استخـــدام الدواء
ن المعـــــلـومات الـــــتي يجـــــب مــراعـــــاتــــهــــا

قـبل االستخدام
ن الـــتفاعـــــالت الــــمحتمــــلة مـــع األدويــــة أو

المــــواد األخـرى

قبل استخـــدام الدواء
 عـــلى سبيل المثال: ال ينــصح ببعض األدوية

للحوامل واألطفال

اآلثــــار الجانبية للدواء

طريقة التخزين والتخلص اآلمــــن

شرة إخبارية ال تهمك
ت ن

س
شرة الدواء لي

ن

اء
دو

 ال
ل

حو
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ت ه

ه!بل نشرة تتضمن معلوما
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تنــــب



تعـــــارض األدويــــة:م
 قــد تتــعارض األدوية مع  بعض المــواد األخرى مما يساهم في تقليل
 فعالية الدواء أو الـزيادة في تأثيره؛ وذلك غالًبا يكون عن طريق تحفيز أو
 تثــبيط إنتاج أنزيمات معينة في الكبد أو األمعاء، التي تلعب دوًرا مهًما
 في عملية امتــصاص األدوية، وقد تحــدث هــذه الــتفاعالت عــن طريق

أحــدى الــطرق التــاليـة:م

التفاعالت مع األدوية األخرى:ي
 الجمع بين أدوية مختلفة لها نفس التأثير دون استشارة طبية،

قد يعرض الشخص إلى تناول جرعة زائدة.م
 مثل: تناول أدوية مسيالت الدم مع مسكنات األلم التي لها

تأثير على تخثر الدم، ذلك قد يؤدي إلى نزيف حاد.م

تفاعل األدوية مع حاالت صحية معينة:ي
 تقل عملية امتصـاص األدويـــة مـــع التقدم في العمر أو في
 حـــاالت أمراض الكلى والكبد، لذلـــك مـن المــهم مــراقــبة أي

أعراض اتجاه أي دواء جديد تتناوله واستشارة طبيبك.م

تفاعل األدوية مع األطعمة:ي
 الكثير من األطعمة أيًضا تمنع أو تحفز األنزيمات التي تساعد

في امتصاص األدوية.م
 مثل: الــعديد من األطعمة يمـكن أن تــأثر على فـــاعلية الدواء
 المستخدم لعالج خمول الغدة الدرقية، لـذلك يـــوصـى بأخـذه
 عـلى معـدة فارغة وعدم أكـل أو شـرب شـيء بعد تناوله بـ 30

إلى 60 دقيقة، باستثناء الماء.م



نشــــــــكــــــر

على مساهمتهم في مراجعة
محــــــــتــــوى هـــــذا الـــــــدلــــيل



       لمعلومات أكثر،
قــم بزيارة حساباتنا

لمشاركة هذا الدليل

https://www.youtube.com/channel/UCrKbHYpmpC_OrAfZ5P_qZXA
https://twitter.com/GHC_GCC
https://www.instagram.com/ghc_gcc/
https://www.facebook.com/GHCouncil/
https://bit.ly/3g0JEEE
https://bit.ly/3G33ARV

