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ﻗﺘﺎ ﻟﺘﺄﻣني اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺧﺼﺺ و ً
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إن ﻧﺤﻮ  ٪٣٠إﱃ  ٪٥٠ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷدوﻳﺔ ﻻ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت .ﻣام ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﺮار زﻳﺎرة
اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ وإﻫﺪار اﻷﻣﻮال وﺗﻐﻴري اﻟﻮﺻﻔﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ .وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻜﻠﻒ اﻷﻣريﻛﻴني أﻛرث ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

أُﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﻮﺛ ﻴ ﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻞ ﻣﻜ ﺘﺐ ﺻﺤ ﺔ اﳌ ﺮأة اﻟ ﺘﺎﺑ ﻊ ﻹدارة
اﻟ ﻐﺬاء واﻟﺪواء ) (OWHواﻟ ﺮاﺑﻄ ﺔ اﻟﻮﻃ ﻨ ﻴ ﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠ ﺔ ﻣ ﺘﺎﺟ ﺮ
اﻷدوﻳ ﺔ ).(NACDS

ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺑﺎﻷدوﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﴎة وﻛﺬﻟﻚ
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺮاءة اﳌﻠﺼﻖ وﺗﺠﻨﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ
وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ.
 .١اﻗﺮأ اﳌﻠﺼﻖ
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول أي دواء ،اﻗﺮأ اﳌﻠﺼﻖ .إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻈﻬﺮ اﳌﻠﺼﻖ:
ﻗﺎمئﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت  -ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﻋﲆ دراﻳﺔ أن ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﻳًﺎ
ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪواء ،ﻓﻼ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ .واﺳﺄل ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ ﻋﻦ
دواء ﻣﺨﺘﻠﻒ.
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ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة
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اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات  -اﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ  -ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪواء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺪون
ﻓﻌﺎل.
ﻋﲆ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ .ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ّ
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أدوﻳﺘﻚ اﺳﺄل اﻟﺼﻴﺪﱄ.
 .٢ﺗﺠﻨﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ
ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻷدوﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ أو آﺛﺎ ًرا ﺟﺎ ﻧﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻌﺎ س
أو اﻟﻘﻲء أو اﻟﻨﺰﻳ ﻒ أو اﻟﺼ ﺪاع أو اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي .اﺳﺄل ﻋﻦ
اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻸ دوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ  .ﺗﺤﺪ ث ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو
اﻟﺼﻴﺪ ﱄ أو اﳌﻤﺮﺿﺔ .
ﻧﻈﻢ أدوﻳﺘﻚ.
ﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻨﺎول أدوﻳﺘﻚ.
ﻻ ﺗﺘﺸﺎرك اﻷدوﻳﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺪواء ﰲ اﻟﻈﻼم.

 .٣اﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ
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•
•
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ﻣﺎ اﺳﻢ اﻟﺪواء؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﺪﻳﻞ ﻋﺎم ُﻣﺘﺎح؟
ﳌﺎذا أﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء؟
ﻣﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺗﻨﺎوﻟﻪ؟
ﻫﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻋﲆ ﻣﻌﺪة ﻓﺎرﻏﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻄﻌﺎم ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ اﻵﻣﻦ ﴍب اﻟﻜﺤﻮل ﻣﻌﻪ؟
ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ إذا ﻧﺴﻴﺖ أن أﺗﻨﺎوﻟﻪ؟
ﻣﺎ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ؟
ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲇ أن آﺧﺬه؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﲇ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ؟

وﰲ ﺣﺎل ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼً أو ﻣﺮﺿﻌﺔ ،ﻓﺎﻃﻠﺒﻲ ﻧﺼﻴﺤﺔ أﺧﺼﺎيئ
اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول أي دواء أو ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬايئ .ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺒﻚ
أو اﻟﺼﻴﺪﱄ أو اﳌﻤﺮﺿﺔ .ﺳﻴﻜﻮﻧﻮا ﺳﻌﺪاء مبﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
اﺻﻨﻊ ﻗﺎمئﺔ ﺑﺄي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺐ
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

 .٤اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞ ﻟﻸدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺣﺪد ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ:
اﻷﺳﱪﻳﻦ أو اﻷدوﻳﺔ اﻷﺧﺮى
ﻟﻸمل  /اﻟﺼﺪاع  /اﻟﺤﻤﻰ
ﻣﻀﺎدات اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ
أدوﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
أدوﻳﺔ اﻟﱪد

اﻻ ﺳﻢ:
ﻗﺎمئﺔ اﻷدوﻳﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﺳﻢ اﻟﺪواء

اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن أﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ

ﻣﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ

ﺳﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام

إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ

ﻣﺜﺎل

XXXX

 ١ﻗﺮص
 ٤٠٠ﻣﺠﻢ

 ٣ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﺒﺎت

اﻟﺘﻬﺎب اﳌﻔﺎﺻﻞ

٢

أدوﻳﺔ اﻟﺴﻌﺎل
ﺣﺒﻮب اﻟﺤﻤﻴﺔ  /اﳌﻜﻤﻼت
اﳌﻠﻴﻨﺎت
اﻟﺤﺒﻮب اﳌﻨﻮﻣﺔ
اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
اﳌﻌﺎدن
أﻋﺸﺎب
أﺧ ﺮى
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﺘﻚ أو ﺟﻴﺒﻚ واﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ أو اﳌﻤﺮﺿﺔ.
اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ أو اﳌﻤﺮﺿﺔ إﺑﻼغ إدارة اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء ) (FDAمبﺸﺎﻛﻞ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺨﻄرية ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ .1-800-FDA-1088

