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ق بل أن ت ذه ب أب عد من ذل ك ...إق رأ ه ذا!
ملن هو هذا الكتيب؟ ما هو هذا الكتيب؟

يسمى هذا الكتيب مد إد ( )Med Edألنه عبارة عن علم الدواء .مت تصميم هذا الكتيب (مد إد) من أجل
الشخص الذي يتناول أدوية ملعاجلة االضطرابات العقلية أو األعراض النفسية (سيتم استخدام مصطلح األعراض
النفسية يف مد اد للتعبري عن املشاكل يف املشاعر ،املزاج ،التفكري أو السلوك) .وميكن أيضا أن يستخدم الكتيب من
قبل أشخاص آخرين مثل الوالدين ،مقدمي الرعاية ،األوصياء واألشخاص الذين يعملون يف املرافق اليت تقدم خدمات
( مثالً ،دور الرعاية النفسية ،دور الرعاية للمسنني أو برامج العالج اليومية) ،املعلمني ومقدمي اخلدمات الصحية.
إذا كنت تساعد شخصًا يف كيفية استخدام أدوية األعراض النفسية أو االضطرابات العقلية ،ميكنك استعمال مد إد
ملساعدتك يف احلصول على مزيد من املعلومات حول هذه األدوية.
حيتوي كتيب مد إد على العديد من األسئلة اليت جيب عليك أن تطرحها عن األدوية ،ومعلومات حول كيفية معرفة
ما اذا كان دوا ًء معينًا مناسبًا لك أم انه سيكون لديه آثارًا جانبية عليك .وكذالك يوجد العديد من األدوات املهمة
جدًا ملساعدتك يف احلصول على مزيد من املعلومات حول األدوية .من املهم احلصول على أجوبة عن مجيع األسئلة
اليت توجد لديك قبل أن تتناول األدوية .إنه من حقك أن تعرف كل املعلومات عن هذه األدوية و إنك حتتاج أن
تعرفها! هذه األدوية قد مت وصفها ملساعدتك على التعايف و البقاء بصحة جيدة .إذا كنت غري متأكد من هذه األدوية
اخلاصة بك ،أو لديك أسئلة حوهلا ،جيب عليك التحدث حول هذا املوضوع مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني
بك (مثالً ،األطباء ،املمرضني ،الصيادلة ،اخل).
هذا الكتيب هو وسيلة ملساعدتك على التعرف على األدوية اخلاصة بك .لكنه ال حيل حمل املعلومات اخلاصة اليت
حتصل عليها من قبل طبيبك املعاجل ،املمرضني ،الصيادلة أو باقي مقدمي اخلدمات الصحية.

يوجد الكثري من األشياء اليت جيب أن تفكر هبا قبل أن تأخذ القرار حول
أي عاجل .من املهم جدًا أن تأخذ معلومات بقدر املستطاع ألنه عندما
توافق على البدء بعالج معني فهذا يعين بأنك أصبحت شريكا مع طبيبك
املعاجل يف كيفية العمل على جعل صحتك أفضل .أنت حباجة اىل اختاذ قرارات مرتكزًا
على أفضل املعلومات اليت أنت حباجة اليها و على نصائح األشخاص الذين تثق هبم -
أشخاص يعلمون ما هي األشياء اجليدة يف هذا العالج و ما هي املشاكل اليت من احملتمل
أن تنشأ عنه.
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خالل قراءتك هلذا الكتيب سوف ترى بعض الكلمات باللون األزرق .هذا يعين أنه باستطاعتك أن جتد تعريف
قصري هلذه الكلمة يف آخر صفحات هذا الكتيب حتت بند قاموس املصطلحات.

من الذي ساعد يف تصميم هذا الكتيب؟
بالشراكة مع مركز التفوق والصحة العقلية لألطفال يف مستشفى األطفال يف شرق أونتاريو ،مت تصميم املد اد
من قبل فريق مؤلف من اثنني من الصيادلة ،مها د .أندريا موريف و د .ديفيد جاردنر ،وطبيب نفسي هو د .ستان
كوتشر ،الذي عمل لسنوات عديدة يف جمال أدوية االضطرابات العقلية .املؤلفون يتقدمون بالشكر لوزاره االطفال
و الشباب ( )MCYSاليت يعود الفضل اليها يف البدء بتطوير هذه األدوات ودعمها هلذا املشروع .مت تصميم
الرسومات يف هذا الكتيب من قبل شانون أوهالوران من أوهالوران ديزاين .قدمت جانيت برينجل من كاجلاري
مراجعة لإلطار اخلارجي لكتيب املد اد .شكر خاص يذهب إىل أعضاء لينج هاوس و العاملني فيه يف هاليفاكس،
شباب و موظفي مركز عالج املراهقني يف مستشفي اى دبليوكي (يف هاليفاكس) ،وأعضاء فريق قسم الصحة العقلية
يف مستشفى اى دبليوكي (يف هاليفاكس) الذين ساعدوا يف اختبار كتيب املد اد.

األفكار املوجودة يف املد اد هي أفكار املؤلفني هلذا الكتيب .بالرغم من
مراجعة املعلومات املوجودة يف هذا الكتيب من قبل مهنيني مؤهلني
يف هذا اجملال الصحي ،فمن املمكن أن تتغري هذه املعلومات مع مرور
الوقت .لذلك ال جيب أن حتل هذه املعلومات حمل املعلومات املقدمة من قبل الطبيب،
الصيديل أو باقي مقدمي اخلدمات الصحية .وميكن اإلطالع على املزيد من املعلومات
حول األدوية يف ملخص و األدوية و االختصاصات أو يف مراجع األطباء.
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أخذ وإع طاء األدوية  :األس ئلة امل تداولة
 .1ملاذا مت وصف هذا الدواء؟
• هذا الكتيب حيتوي على معلومات عن األدوية اخلاصة باألعراض النفسية و االضطرابات العقلية يف الصفحات
.34-23
• إذا كنت ال تعرف ملاذا يتم وصف الدواء ،جيب عليك أن تسأل واصف الدواء اخلاص بك .فمن حق أي
شخص أن يعرف ذلك .وينبغي على اجلميع أن يفهموا ملاذا يتناولون الدواء.
• يتم وصف األدوية لعالج االضطرابات العقلية أو األعراض النفسية ألن الدماغ يعمل بشكل خمتلف عن الشكل
الطبيعي .إنه هو نفسه عندما يتناول الناس األدوية ملعاجلة باقي أعضاء اجلسد ألهنا ال تعمل بشكل طبيعي .مثالً،
يتناول األشخاص الذين يعانون من الربو األدوية عندما ال تعمل رئتيهم كما ينبغي.
• يعطي الواصفون األدوية للمساعدة يف معاجلة األعراض النامجة عن االضطرابات العقلية أو املتعلقة هبا
وملساعدة الناس ملعاودة أنشطتهم املعتادة.
• إن الشخص الذي يعاين من الربو حيتاج إىل تناول األدوية للمساعدة يف السيطرة على مشاكل التنفس .هذه
األدوية ال تشفي الشخص من الربو .وينطبق هذا الشيء نفسه على األدوية املستخدمة يف عالج األعراض
النفسية أو االضطرابات العقلية .هي تساعد يف معاجلة األعراض و السيطرة عليها ولكنها ليست شفاء تامًا.
• ميكن للعديد من األدوية مبا فيها تلك املستخدمة لعالج االضطرابات العقلية أن يكون هلا استخدامات أخرى.
مثالً ،ميكن استخدام نفس الدواء لعالج اضطراب املزاج أو األعراض النامجة عن الغضب .من الضروري أن
شخص ما ال يعاين من اضطراب عقلي.
تعلم أنه ميكن استخدام الدواء لعالج أعراض معينة لدى
ٍ
• أحيانا يسأل مقدم اخلدمات الصحية ،الصيديل على سبيل املثال« ،ملاذا مت وصف هذا الدواء؟» يتساءلون عن
ذلك عندما يكون للدواء عدة استخدامات .إذا قلت هلم ملاذا تستخدم هذا الدواء سيتمكنون من اعطائك
املزيد من املعلومات حوله وهذا شيء مهم بالنسبة لك.
• جيب ان تأخذ بعني االعتبار أن األدوية املستخدمة يف عالج االضطرابات العقلية أو األعراض النفسية ليست
«ح ً
ال سريعا» وليست الطريقة الوحيدة للتحسن .إن األشخاص الذين يعانون من أعراض االضطرابات
العقلية غالبًا ما يكونون حباجة لوسائل دعم أخرى مثل االستشارات.
• من املهم معرفة أنه يف حال مل يساعد دوا ًء ما يف معاجلة األعراض أو املرض اليت تعاين منه فهنالك عاد ًة أدوي ًة
أخرى من املمكن استخدامها.
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كم من الوقت سيستغرق الدواء ليساعدين حىت أشعر أفضل؟

• إن الوقت الذي يستغرقه الدواء ملساعدة املريض يعتمد على نوع الدواء و األعراض املوجودة لديه.
• إن أدوية االضطرابات العقلية أو األعراض النفسية ال تعمل بسرعة مثلما يعمل التيلينول أو األدفيل لعالج
الصداع أو أمل األسنان.
• إن العديد من األدوية املستخدمة لعالج األعراض النفسية أو االضطرابات العقلية ممكن أن تستغرق أياما
وأسابيعًا يف بعض األحيان حىت يظهر مفعوهلا .فإن بعض األعراض تتحسن بشكل أسرع من غريها.
• جيب أن تتناقش مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك عن املدة اليت ستستغرقها األدوية حىت يبدأ مفعوهلا.
.3

ماذا ميكنين أن أتوقع عند بدء الدواء؟

• ميكنك أن تتوقع أن واصف الدواء اخلاص بك والصيديل سوف حيدثونك عن األشياء اجليدة مثل حتسن
األعراض واألشياء السيئة مثل اآلثار اجلانبية اليت ميكن أن تنتج عن تناول الدواء.
• ظهور مفعول الدواء عندما تتناوله ألول مرة ميكن أن يعتمد على نوعية األعراض املوجودة لديك وحدهتا.
حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك ملعرفة مىت ينبغي أن تتحسن األمور.
• قد تسبب األدوية بظهور آثار جانبية و من املمكن حدوث ذلك قبل حتسن األعراض لديك .ضع يف اعتبارك
أن اآلثار اجلانبية ال تظهرعند مجيع األشخاص .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول اآلثار
اجلانبية وكيفية احلصول على املساعدة يف حال ظهورها.
• توقع احلاجة أكثر لزيارة مقدمي اخلدمات الصحية عند البدء بتناول دواء معني .ذلك يسمح هلم مبعرفة ما إذا
كان الدواء يساعد ،غري فعال أو يسبب حدوث مشاكل لديك.
• إن التعود على تناول األدوية من املمكن أن يكون صعب يف البداية ،خصوصًا عندما يتغري اجلدول الزمين اخلاص
بك من يوم إىل يوم .قد حتتاج إىل تطوير نظام يساعدك على تذكر تناول األدوية اخلاصة بك كما مت وصفها
لك.
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كيف ميكنين معرفة اذا كان الدواء لديه مفعول؟

• قبل أن حتكم وتقول أن الدواء لديه مفعول أم ال من املهم أن تعرف ملاذا مت استخدامه .رمبا هو ملعاجلة
اضطراب عقلي (مثالً ،االكتئاب) أو أعراض نفسية (مثالً ،مشاكل يف النوم) .رمبا هو ملساعدتك على العودة
إىل نشاطاتك املعتادة (مثالً ،ممارسة الرياضة ،اخلروج وقضاء الوقت مع األصدقاء).
• جيب أن تتفق مع واصف الدواء اخلاص بك على إقامة خطة عالجية ملساعدتك على معرفة ما إذا كان الدواء
يناسبك .جيب التوصل هلذه اخلطة قبل البدء بتناول الدواء.
• أنت حباجة للتحدث مع واصف الدواء اخلاص بك عن األنشطة و األعراض اليت حتسنت ،مل تتغري أو أصبحت
أسوأ خالل فترة تناولك للدواء.
• قد يكون من الصعب معرفة من يوم آلخر ما إذا كان الدواء يساعدك .لكن كتابة األشياء باستمرار مثل تلك
على الصفحات  41اىل  52قد تساعدك يف توضيح ما اذا كانت األنشطة واألعراض قد حتسنت ،مل تتغري
أو أصبحت أسوأ مع تناول الدواء.
• بشكل عام ،يكون الدواء لديه مفعوالً إذا حتسنت أو زالت األعراض
و أصبحت قادرًا على العودة ملزاولة نشاطاتك املعتادة .وجيب أن تأخذ بعني االعتبار
أن هذا غالبًا ما حيدث ببطء ،على مدى عدة أسابيع.
.5

كيف ميكنين معرفة اجلرعة املناسبة يل؟

• إن اجلرعة املناسبة لشخص ما قد ال تكون اجلرعة املناسبة لشخص
آخر.
• تغادر األدوية اجلسد بسرعات خمتلفة من شخص آلخر .يؤثرذلك أحيانًا على
كمية الدواء اليت حيتاجها كل شخص.
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• اجلرعة املناسبة هي اليت تؤدي اىل حتسن األعراض و تساعدك على العودة إىل ممارسة نشاطاتك املعتادة.
• اجلرعة املناسبة هي أيضًا اجلرعة اليت تسبب آثارًا جانبية قليلة.
• بصفةٍ عامة ،يقوم العلماء بإجراء دراسات األحباث لكشف اآلثار اجليدة والسلبية ملختلف اجلرعات.
• يوجد عادة عدة جرعات لنفس الدواء ميكن االختيار من بينها.
• إذا استمرت األعراض عند شخص ما بعد تناوله جرعة منوذجية من الدواء لفترة معينة من الزمن ،فقد يعطي
واصف الدواء جرعة أكربلريى ما إذا كان ذلك سيساعد املريض .من املمكن أن يساعد ذلك بعض الناس
لكن ليس اجلميع .تناول جرعات كبرية من الدواء قد يتسبب يف بعض األحيان بظهور املزيد من اآلثار اجلانبية
لذلك من املهم إقامة خطة لتوخي هذه اآلثار
• هذه قائمة قصرية باألشياء اليت ميكن أن تؤثرعلى جرعة الدواء عند شخص معني.
>> حدة األعراض لديه
>> ما هي األشياء اليت يريد الشخص أن يكون قادرًا على القيام هبا أثناء تناول الدواء
>> طريقة تناول الدواء (مثالً ،حبوب ،حقن)
>> اآلثار اجلانبية
.6

كيف ميكن لواصف الدواء معرفة الدواء املناسب يل؟

• إن اختاذ القرار بوصف دواء معني هو أمر معقد.
• ميكن استخدام أنواع خمتلفة من األدوية لعالج نفس األعراض .مثالً ،هناك العديد من مضادات االكتئاب اليت
لشخص ما أن جيرب أكثر من
ميكن استخدامها لعالج أعراض االكتئاب .وإنه ليس من غري املألوف بالنسبة
ٍ
دواء واحد من أجل التوصل اىل الدواء املناسب له .ليس هناك طريقة حمددة ملعرفة الدواء الفعال لشخص معني.
• من املمكن أن يشترك عدة أشخاص يف اختاذ القرار حول األدوية املناسبة لك .أنت هو الشخص األهم .إنه
خيارك لذلك عليك أن تعرف املعلومات عن األدوية لكي تستطيع االختيار حبكمة .انظر يف الصفحة رقم 36
اىل قائمة األسئلة اليت عليك طرحها على واصف الدواء حول الدواء اخلاص بك وخيارات العالج.
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• ميكن لبعض األشخاض مثل أعضاء األسرة ومقدمي الرعاية أن يشاركوا يف اختاذ القرارات حول األدوية
املناسبة لشخص معني.
• قبل وصف الدواء جيب أن يطلع واصف الدواء اخلاص بك على خمتلف دراسات األحباث اليت أجريت عند
فئات عمرية خمتلفة (مث ً
ال الشباب) و على أعراض خمتلفة (مثالً ،الشعور باحلزن ،اهللوسات) أو أمراض خمتلفة
(مثالً ،االكتئاب ،انفصام الشخصية) .سيكون عندها على اطالع و علم بفعالية هذه األدوية و مدى سالمة
استعماهلا عند األشخاص املشاهبني لك.
• هذه قائمة قصرية بأشياء أخرى جيب أن يطلع عليها واصف الدواء اخلاص بك قبل أن يعطيك دوا ًء معينًا.
هذه القائمة ال حتتوي على كل األشياء .للحصول على معلومات أكثر ،حتدث مع طبيب ،صيديل ،ممرض ،أو
باقي مقدمي اخلدمات الصحية.
>>
>>
>>
>>

		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

>>
>>
>>
>>
>>
>>

					
احلساسيات
خربة سابقة مع تناول األدوية (مثالً ،اآلثار اجليدة و السلبية)
ردة فعل أحد أفراد األسرة بعد تناول نفس الدواء
اآلثار اجلانبية
كلفة الدواء و إذا كنت متلك تأمينًا صحيًا
األدوية األخرى اليت تتناوهلا
مشاكل أخرى تعاين منها (مثالً ،الربو ،تشنجات ،مشاكل يف النوم)
كيف كان مفعول الدواء عند أشخاص أخرى مت وصفه هلم من قبل
شكل الدواء (مثالً ،سائل ،حبوب)
كيف تشعر حول فكرة تناول الدواء

بعض الصيدليات لديها غرف لالستشارات حيث ميكنك التحدث مع
			
اخلاصة بك يف مكان هادئ و خاص .إذا كان
الصيديل عن األدوية
الصيديل ال ميتلك غرفة خاصة وأنت حباجة اىل احملافظة على اخلصوصية
أثناء التحدث معه ،أخربه بأنك ستقوم باالتصال به ملناقشة األدوية اخلاصة بك عرب اهلاتف.
med
ed

.7

كم من الوقت أحتاج لتناول هذا الدواء؟

• املدة اليت ميكنك أن تتناول فيها الدواء قد تعتمد على عدة أشياء مثل نوع األعراض أو املرض الذي تعاين منه.
إذا كانت األعراض قد تسببت بكثري من املشاكل يف حياتك ومنعتك عن أشياء حتب القيام هبا عاد ًة فقد
حتتاج لتناول الدواء على املدى الطويل
• إن العديد من أدوية عالج األعراض النفسية أو األمراض يتم تناوهلا لعدة أشهر أو سنوات.

7

• يستطيع الشخص أحيانًا أن يتوقف عن تناول األدوية اخلاص به مبساعدة مقدمي اخلدمات الصحية عندما
ال تظهر لديه أية عوارض لفترة معينة من الزمن .لكن سيبقى هذا الشخص على اتصال وثيق مع مقدمي
اخلدمات الصحية لكي خيربهم كيف يشعربعد التوقف عن تناول الدواء .فإذا شعر الشخص بأنه أسوأ أو
أن األعراض ظهرت من جديد لديه بعد التوقف عن تناول الدواء ،فقد يعيدونه إىل تناوله مرة أخرى .وقد
يكون ذلك أفضل بكثري له من التوقف عن تناول الدواء والعودة اىل املعاناة من األعراض من جديد.
• من املمكن أن تعيش حيا ًة طويل ًة و صحية بينما تتناول أدوية عالج األعراض النفسية واالضطرابات العقلية.

إن الوصفة الطبية حتتوي على معلومات مثل اسم الدواء ،اجلرعة ،كيفية
تناوله وعدد العبوات .عادة ال يتم كتابة سبب وصف الدواء يف الوصفة
الطبية .إن إخبار الصيديل عن سبب وصف الدواء لك سيساعده حىت
يزودك مبعلومات أكثرحول فعالية الدواء إلخفاء العوارض و اآلثار اجلانبية اليت قد
ترافق العالج.
med
ed

.8

هل تناويل للدواء يؤثرعلى عالقيت بصديقي/صديقيت؟

• إن األعراض النفسية واألمراض قد تُصعب عليك إقامة عالقات مع أصدقاء جدد أو البقاء مُقربًا من
أصدقائك القدماء .من األسهل بناء عالقات جيدة عندما تكون بصحة أفضل .إن األدوية تساعدك على حتسن
صحتك ،البقاء بصحة جيدة وبناء عالقات جيدة.
• قد يكون من الصعب عليك إخبار أصدقائك و صديقاتك و خصوصًا احلميمني واجلدد منهم عن األدوية اليت
تتناوهلا .إذا قررت إخبار أحدٍ عن ذلك فيجب أن يكون من األشخاص الذين تثق هبم .إن القرار يعود لك باختيار
األشخاص الذين تريد إخبارهم عن األدوية اليت تتناوهلا والوقت املناسب لذلك.
• بعض األدوية املوجودة يف املد اد قد تتسبب ببعض املشاكل اجلنسية أو اآلثاراجلانبية اجلنسية .ال تظهر هذه
اآلثار عند معظم الناس .إذا كنت من الناشطني جنسيًا فيجب عليك إخبار مقدم اخلدمات الصحية اخلاص بك
بذلك .وإذا أصبحتِ حام ً
ال فيجب أن تتناقشي خبصوصية مع مقدمي اخلدمات الصحية حىت تعلمي ما الذي ميكنك
فعله باألدوية اليت تتناولينها.
> انظر أيضًا :اجلميع يتكلمون عن اآلثار اجلانبية ,ما هي؟ صفحه 9
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.9

اجلميع يتكلمون عن اآلثار اجلانبية ,ما هي؟

• تُعرف اآلثاراجلانبية أيضًا بردود الفعل العكسية .ميكن تعريف ردود الفعل العكسية أيضًا باآلثار غري املرغوب
هبا لدواء معني .ليس كل من يتناول دوا ًء ما تظهر لديه آثارًا جانبية ناجتة عنه.
• من املهم أن نسأل بعض األشياء األساسية حول اآلثار اجلانبية للدواء.
وتلك تشمل:
مىت حتدث هذه اآلثار ؟
>>
ماذا سأالحظ ؟
>>
ماذا جيب أن أفعل إذا حدثت هذه اآلثار؟
>>
ما مدى خطورة اآلثار اجلانبية ؟
>>
هل تزول بعد التوقف عن تناول الدواء؟
>>
• عندما يُخرب مقدمي اخلدمات الصحية األشخاص عن اآلثار اجلانبية لألدوية قد يستخدمون كلمات مثل،
نادر ،غري شائع و شائع.
• قد يستخدم مقدمي اخلدمات الصحية بعض الصور لتفسري املخاطر .هذه بعض األمثلة من الصور اليت ميكن
استخدامها لشرح نسبة حدوث اآلثار اجلانبية.
خطر حدوث اآلثار اجلانبية هو  1من :10
• لكل عشرة أشخاص يتناولون الدواء ،ستظهر اآلثار اجلانبية عند شخص واحد و لن تظهر عند التسعة
اآلخرين.
خطر حدوث اآلثار اجلانبية هو  1من 100

• لكل مئة شخص يتناولون الدواء ،ستظهر اآلثار اجلانبية عند شخص واحد و لن تظهر عند التسعة والتسعون
اآلخرين.
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خطر حدوث اآلثار اجلانبية هو  1من :1000

• لكل ألف شخص يتناولون الدواء ،ستظهر اآلثار اجلانبية عند شخص واحد و لن تظهر عند التسع مئة و
تسع وتسعون اآلخرين.
• قد تتشابه اآلثار اجلانبية لبعض األدوية أو قد تكون مماثلة إن كانت تلك األدوية من الفئة أو اجملموعة نفسها,
ولكن ذلك ال ينطبق دائمًا.
• إذا ظهرت لديك آثارًا جانبي ًة معينة بعد تناول دوا ٍء ما فليس من الضروري أن تظهر لديك نفس اآلثار بعد
تناول دوا ٍء آخر مشابه له.
• بعض اآلثار اجلانبية ممكن أن تزول وحدها حىت لو استمريت بتناول الدواء .ولكن بعض هذه اآلثار قد تزداد
سوءًا عند االستمرار يف تناول الدواء .جيب أن تتناقش مع واصف الدواء اخلاص بك والصيديل حول هذا
املوضوع ملعرفة كيفية التعامل مع خمتلف اآلثار اجلانبية.
• لن تعطيك ورقة االرشادات املتوفرة يف الصيدلية حول اآلثار اجلانبية لدواء معني كل املعلومات اليت حتتاجها.
ستحتوي هذه االرشاداث على معلومات عن نوع اآلثار اجلانبية اليت تظهر عند تناول الدواء و لكنها ال حتتوي
على معلومات عن نسبة حدوثها ومدى خطورهتا .حتدث مع الصيديل عن الدواء الذي ستتناوله و جتنب
االعتماد فقط على املعلومات املوجودة يف ورقة االرشادات املطبوعة.
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• أخرب واصف الدواء اخلاص بك و الصيديل إذا ظهرت لديك بعض اآلثاراجلانبية .هؤالء األشخاص سيعلمون
إذا كان األثراجلانيب ناتج عن تأثري الدواء وإذا كان يشكل خطرًا عليك .و باستطاعتهم أيضًا مساعدتك يف
توخي ظهور هذه اآلثار الناجتة عن الدواء ومعاجلتها .أحيانًا ميكن معاجلة أحد اآلثار اجلانبية مبجرد تغيري اجلرعة
أو تغيري الدواء .يوجد غالبًا عدة خيارات من األدوية ملعاجلة االضطرابات العقلية و األعراض النفسية.

 .10هل من املمكن أن أتناول أدوية أخرى ال حتتاج لوصفة طبية مع أدوييت اخلاصة؟ ماذا عن
الكحول ،الكافيني ،أو املخدرات ؟
• إن العديد من األدوية اليت ال حتتاج لوصفة طبية قد تسبب بعض املشاكل إذا مت تناوهلا مع األدوية اليت حتتاج
لوصفة طبية .بعض اآلثار اخلطرية وحىت املميتة نادرًا ما حتدث و لكن حدوثها يظل ممكنًا.
• يقوم بعض الناس باستخدام الكافيني ملساعدهتم على التعامل مع النعاس الذي يعترب من اآلثار اجلانبية لبعض
األدوية .إن الكافيني ال يؤثر غالبًا على الدواء نفسه و لكنه قد يؤثر عليك شخصيًا .فأنت حباجة إىل النوم
الكايف لكي يبقي جسدك و عقلك سليمني .وإن تناول الكثري من الكافيني قد مينعك من النوم وبالتايل فقد
يؤثرعلى صحتك العقلية.
• بعض الناس يعتربون أن منتجات األعشاب الطبيعية أو العالجات العشبية آمنة ألهنا “طبيعية” أو “مُستخرجة
من النباتات” و لكن احلقيقة أن هذه املنتجات حتتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على جسم االنسان أو على
باقي األدوية .مثالً ،أرسلت وزارة الصحة الكندية حتذيرًا حول األخطار النامجة عن استخدام نبتة سانت جون
مع بعض األدوية اليت حتتاج لوصفة طبية .كما مت حتظري استعمال عالج باألعشاب الطبيعية آخر يف كندا يتم
استخدامه ملعاجلة القلق وذلك بسب خروج تقارير تفيد حبصول مشاكل خطرية يف الكبد ناجتة عن استعماله.
• إن تناول املخدرات القانونية (مثالً ،الكحول) أو غريالقانونية (مثالً ،املاريوانا ،الكوكايني) قد تسبب بعض
املشاكل لك يف حال تناولتها مع األدوية .إن تناول هذه املواد مبفردها أو ممزوجة قد تتسبب أحيانًا بظهور
أعراض االضطرابات العقلية أو قد تزيدها سوءًا.
• ال حيتفظ الصيديل مبعلومات عن األدوية اليت ال حتتاج لوصفة طبية اليت تتناوهلا إال إذا طلبت منه تسجيلها.
جيب أن يكون الصيديل على علم جبميع األدوية اليت تتناوهلا .فمن مسؤوليته أن يتحرى عن تفاعالت األدوية
مجيعها مبا فيها األدوية اخلاصة باالضطرابات العقلية.
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• جيب عليك أن تتحدث مع واصف الدواء اخلاص بك أو الصيديل قبل تناوُل دوا ٍء ما ،كحول أو أي مادة
أخرى مع الدواء املوجود على الوصفة الطبية اخلاصة بك .من الضروري جدًا أن يكون مقدمي اخلدمات
الصحية اخلاصني بك على علم بكل األشياء اليت تتناوهلا.
• كل األدوية اليت تتناوهلا مبا فيها األدوية اليت”ال حتتاج لوصفة طبية” جيب أن تُكتب على القائمة املُتجددة
لألدوية املوجودة على الصفحات  59اىل .64

 .11مراقبة وضعي أثناء تناول الدواء  -من املسؤول عن ذلك؟
• أنت أفضل شخص بإمكانه معرفة ما إذا كان الدواء الذي تتناوله يساعدك ،ليس لديه مفعول ،أو أنه يسبب
لك مشاكل معينة.

• جيب على واصف الدواء أن يتابع النتائج اإلجيابية و السلبية لألدوية
اليت يتناوهلا املريض.
• جيب على كل األشخاص الذين يتابعون حالتك و يهتمون بك أن
يُراقبوا العالمات اليت تدل على أن الدواء يساعد يف حتسن حالتك,
ال يُغري شيئًا أبدًا أو أنه يسبب لك مشاكل.
• بإمكان الصيادلة أيضًا مساعدتك .فهم يستطيعون أن يراقبوا
ويتابعوا كيف يتفاعل شخص ما مع دوا ٍء يتناوله .لذلك إحبث عن
الصيديل الذي يُعجبك و الذي يستطيع أن يعطيك اإلجابات اليت
حتتاجها عن مجيع أسئلتك .من املهم أن تتناقش باستمرار مع الصيديل
اخلاص بك عن األدوية اليت تتناوهلا.
• ميكن ألشخاص آخرين مثل املعلمني ,املدربني واألصدقاء  ،معرفة
بشكل جيد (مثالً ،يساعد يف التركيز يف
ما إذا كان الدواء فعا ٌل
ٍ
املدرسة) أو لديه نتائج سيئة (مثالً ،يُسبب النعاس يف املدرسة).
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.12

أشعربتحسن ،هل جيب ان أتوقف عن تناول الدواء اخلاص يب؟

• من الطبيعي أن ترغب يف التوقف عن تناول الدواء عندما تشعر بتحسن ،ولكنه ليس الوقت املناسب لذلك.
فقد يكون شعورك هذا ناتج عن املفعول اجليد للدواء و يف حال التوقف عن تناوله قد تعود األعراض لتظهر
من جديد.
• جيب أن تتحدث مع مقدم اخلدمات الصحية قبل أن تتوقف عن تناول أي دوا ٍء ما .فالقرار بتحديد الوقت
املناسب للتوقف عن تناول الدواء يعتمد على عدة عوامل.
> انظر أيضًا :كم من الوقت أحتاج لتناول هذا الدواء؟ صفحة 7
بشكل بطيئٍ جدًا جدًا وذلك بتخفيف اجلرعة بشكل تدرجيي مع
• جيب أن يتم التوقف عن تناول الدواء
ٍ
مرورالوقت (هذا ما يسمى بالتنقيص التدرجيي).
• هناك عدد قليل جدًا من األدوية لعالج االضطرابات العقلية اليت ميكن التوقف عن تناوهلا بسرعة دون حدوث
آثار جانبية .أحيانًا يتم إيقاف األدوية بسرعة يف حاالت الطوارئ.
• ميكن أن ميرض الشخص من جديد إذا توقف عن تناول الدواء بسرعة .و حيدث ذلك عاد ًة بسبب ظهور
األعراض من جديد أو إنسحاب الدواء من اجلسد.
• غالبًا ما تظهراألعراض من جديد بسبب التوقف عن تناول الدواء .فقد يظهر بعضها يف خالل أيام أو أسابيع
أو حىت أشهر .جيب على واصف الدواء اخلاص بك أن يعطيك املعلومات حول كيفية و نسبة ظهور األعراض
من جديد.
• حتدث ردود الفعل االنسحابية أحيانًا حىت لو مت التوقف عن تناول الدواء مبساعدة مقدمي اخلدمات الصحية
اخلاصني بك .فردود الفعل هذه ممكن أن تكون مشاهبة أو غري مشاهبة لآلثار اجلانبية الناجتة عن الدواء .أنت
حباجة أن يكون لديك خطة ملعرفة كيفية التعامل مع ردود الفعل االنسحابية يف حال حدوثها.

 .13ماذا حيدث إذا مل آخذ أو نسيت أن آخذ جرعة من الدواء اخلاص يب؟
• من املمكن أن حتدث آثارًا جانبية عند الشخص نتيجة نسيان أوعدم أخذ جرعة أو أكثر من جرعات الدواء.
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• إن األشخاص الذين ينسون أخذ العديد من اجلرعات ممكن أن ينتهي هبم املطاف بالتوقف الكامل عن تناول
الدواء .و قد يؤدي ذلك اىل ظهور األعراض لديهم من جديد.
• بإمكان واصفي الدواء والصيادلة وضع خطة يشرحون فيها ماذا جيب أن يفعل املريض يف حال مت نسيان أخذ
جرعة من الدواء.
• حتدث مع واصف الدواء اخلاص بك أو الصيديل عن األسباب احملتملة (مثالً ،اآلثار اجلانبية ،عدم التذكر) اليت
جتعلك تنسى أخذ جرعات الدواء .بعض الناس حباجة لبعض املساعدة من أجل معرفة األسباب اليت تؤدي إىل
نسيان أخذ اجلرعات وكيفية جتنب ذلك يف املستقبل.
• إذا كنت ال تستطيع تناول الدواء اخلاص بك يف األوقات احملددة بشكل منتظم (مث ً
ال إذا عدت للبيت متأخرًا)
فليس هنالك مشكلة عاد ًة إذا أخذت جرعة الدواء بعد ساعات قليلة من الوقت املفترض أخذها .ولكن ال
جيب أبدًا “مضاعفة” اجلرعة أي أنه ال جيب أخذ اجلرعة اليت مت نسياهنا يف نفس الوقت مع اجلرعة التالية .فقد
يتسبب ذلك يف ظهور آثار جانبية.

 .14ملاذا توجد أدوية يتم تناوهلا “فقط عند احلاجة”؟
• أغلب األدوية يتم تناوهلا بانتظام يوميًا لعالج األعراض أو ملنع ظهورها من جديد.
• بعض األدوية قد يتم تناوهلا فقط عند احلاجة إليها للمساعدة يف التخلص من األعراض بشكل سريع .فمثالً،
ميكن تناول بعض األدوية لعالج نوبة من اهللع أو اخلوف عند بدء الشعور هبا أو ملساعدة الشخص يف حال
عدم التمكن من النوم.
• إذا مت وصف دواء لك لالستعمال فقط “عند احلاجة” ولكنك تتناوله بشكل يومي أو عدة مرات يف اليوم
فمن املهم أن تتحدث عن ذلك مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك .إن أخذ املزيد من جرعات الدواء
املوصوفة لك قد يعين بأن األعراض تزداد سوءًا عندك .وقد يشكل خطرًا عليك ألنه يف حال توقفت عن
تناول الدواء بعد أخذه لفترة طويلة و منتظمة من املمكن ظهور ردود الفعل االنسحابية للدواء عندك.

األشخاص الذين يتناولون أدوية لعالج االضطرابات العقلية أو األعراض النفسية ممكن
أن يعيشوا حيا ًة طويلة ,صحية و سعيدة.
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 .15من هو الشخص الذي حيق له وصف أدوية عالج االضطرابات العقلية؟
• أي شخص خمول قانونيًا أن يصف الدواء يطلق عليه اسم “واصف الدواء”.
• أدوية عالج االضطرابات العقلية غالبًا ما يتم وصفها من قبل األطباء (مثالً ،األطباء النفسيني ،أطباء العائلة،
أطباء األطفال).
• يف بعض املناطق ،حيق للممرضني و الصيادلة أن يكتبوا وصفات طبية .كما حيق يف بعض البلدان لباقي مقدمي
اخلدمات الصحية أن يصفوا األدوية للمرضى.
• ال تأيت األدوية اليت حتتاج لوصفة طبية دائمًا من الصيدلية .ففي بعض األحيان قد يعطي واصف الدواء عينة
من الدواء للمريض.
> انظر أيضًا :عينات الدواء – ما هي ومىت يتم استخدامها؟ صفحة 19
• على الرغم من أن واصف الدواء هو الشخص الذي يكتب الوصفة الطبية للدواء ،فمن املمكن أن يطلب منك
أو من باقي مقدمي اخلدمات الصحية بعض املعلومات اليت من شأهنا أن تؤثرعلى حتديد نوع األدوية اليت يصفها
لك .لذلك من املهم بالنسبة لك أن تكون لديك معلومات عن الدواء الذي تتناوله ،مثل أثر الدواء عليك و
كيف تشعر عندما تتناوله و ما هي األدوية اليت قمت بتجريبها من قبل.
> انظر أيضًا :االحتفاظ بقائمة مُتجددة لألدوية ،ما هي أمهية ذلك؟ صفحة 18

 .16ملاذا بعض األدوية يتم تناوهلا عن طريق الفم وأخرى بواسطة احلقن؟
• يتناول معظم الناس األدوية على شكل حبوب ولكن البعض يتناولوهنا بواسطة احلقن .مثالً ،بالنسبة لبعض
مضاضات االضطرابات الذهنية توجد حبوب و حقن حتتوي على نفس املكونات.
• يتم إعطاء أغلب احلقن عاد ًة عن طريق املمرضني أواألطباء.
• بعض األشخاص يتم إعطاءهم حقن من مضاضات االضطرابات الذهنية تسمى “مستودع احلقن” .مستودع
يعين أنه ميكن للدواء أن يبقى لفترة طويلة من أسبوعني اىل  4أسابيع مثالً .إهنا عبارة عن عملية حقن الدواء
يف العضل مث يبدأ الدواء باخلروج منه تدرجييًا و ببطء للوصول اىل جمرى الدم.
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• ميكن تناول األدوية بواسطة احلقن لعدة أسباب .مث ً
ال مستودع احلقن يستمر مفعوله لعدة أسابيع فلن يكون
الشخص حباجة عندها لتذكر تناول حبة الدواء يوميًا .وأحيانًا يتم استعمال مستودع احلقن يف حال عدم
فعالية احلبوب عن طريق الفم للتخلص من األعراض.
• قد ال يرغب الشخص أن يتناول الدواء سواء عن طريق الفم أو بواسطة احلقن حىت لو كان قد مت وصفه له
هبذه الطريقة من قبل مقدمي اخلدمات الصحية .يف هذه احلالة ،جيب أن يتم التناقش مع هذا الشخص حول
مجيع اخليارات املوجودة لطرق تناول الدواء.
• ومن املمكن تغيري طريقة تناول الدواء من شكل إىل آخر .فإذا كنت تتناول الدواء عن طريق الفم أو بواسطة
احلقن و تريد أن تغري الطريقة املعتمدة فعليك التحدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك عن ذلك.

 .17ماهو الفرق يف االمساء؟ أمساء عامة ،أمساء جتارية ،فئات أوجمموعات من االدوية؟
• قد يكون لألدوية عدة أمساء .وقد يساعد الشخص معرفة االسم العام و االسم التجاري للدواء الذي يتناوله.
• عندما خيرج الدواء ألول مرة يف األسواق يكون لديه غالبًا اسم “جتاري” .وهو عبارة عن االسم الذي تطلقه
عليه الشركة املنتجة هلذا الدواء.
• االسم العام للدواء هو عبارة عن اسم املُكون األساسي هلذا الدواء .فمثالً ،تيلنول هو اسم جتاري و االسم
العام له هو اسيتامينوفني.
• الدواء الذي يتم بيعه باالسم العام له يكون عاد ًة أرخص من الدواء الذي يتم بيعه باالسم التجاري.
• يتم تصنيع األدوية ذات األمساء العامة بنفس طريقة تصنيع األدوية ذات األمساء التجارية لنفس الدواء.
• غالبًا ما يكون شكل الدواء باالسم العام مماث ً
ال لشكله باالسم التجاري .و لكن هذا ال ينطبق على مجيع
األدوية باألمساء العامة .فإذا الحظت أن الدواء الذي تتناوله خمتلف يف احلجم ،الشكل أو اللون عن باقي
العبوات ،فعليك أن تسأل الصيديل عن السبب.
• يتم تصنيف مجيع األدوية ضمن فئات أو جمموعات .مثالً ،ميكن تصنيف تيينول واسبريين على أهنا من األدوية
املسكنة لآلالم و لكن توجد هلا استعماالت أخرى ،فاالسبريين مث ً
ال يستخدم للوقاية من النوبات القلبية.
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• ميكن تصنيف أدوية عالج االضطرابات العقلية و األعراض النفسية ضمن جمموعات حسب طريقة عملها و
أسباب استخدامها (مثالً ،مضادات االكتئاب ،مضادات االضطرابات الذهنية)
> انظر أيضًا :أدوية عالج األعراض النفسية واالضطرابات العقلية ،الصفحات  23اىل 34
• إن أدوية عالج االضطرابات العقلية هلا عدة استخدامات .ال يدل دائمًا اسم الدواء على طريقة استعماله.
مثالً ،إن “مضادات االضطرابات الذهنية” قد يتم وصفها لألشخاص الذين يعانون من االضطراب الثنائي
القطب أو من االنفصام يف الشخصية ولكن ألسباب خمتلفة .كذالك ميكن استخدامها ملعاجلة العدوانية عند
بعض األشخاص الذين ال يعانون من االظطراب الثنائي القطب أو االنفصام يف الشخصية.

 .18ملاذا تأيت بعض األدوية بأشكال وأحجام خمتلفة؟
• تأيت األدوية بأشكال خمتلفة مثل احلبوب ،الرقائق ،السوائل ،و احلقن.
• إن طريقة تصنيع األدوية تعتمد على عدة أشياء مثل مكونات الدواء وملن يتم تصنيعها (مثالً ،غالبًا ما يُفضل
األوالد الصغار األدوية اليت تأيت على شكل سوائل).
• احلبوب املصنوعة من الدواء نفسه قد تأيت بأشكال و أحجام خمتلفة حسب اجلرعات املختلفة.
• تكون احلبوب أحيانًا (حبة أو كبسولة) كبرية احلجم جدًا بالنسبة لبعض األشخاص حبيث تكون صعبة
االبتالع .حتدث مع واصف الدواء اخلاص بك أو الصيديل يف حال واجهت مثل هذه الصعوبات .من املمكن
طحن حبوب الدواء يف بعض األحيان وخلطها بسائل معني أو حىت وصفها على شكل سائل.
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 .19مباذا جيب علي أن أفكر إذا كنت أتناول أكثرمن دواء واحد؟
• إذا كنت تتناول أكثر من دوا ٍء واحد فسيتحقق واصف الدواء اخلاص بك والصيديل من تفاعالت األدوية
احملتملة قبل أن تبدأ بتناول دوا ٍء جديد.
• أحيانًا يُطلب من األشخاص الذين يتناولون أكثر من دوا ٍء واحد أن يُراقبوا ويدونوا التغريات يف األعراض
لديهم أو اآلثاراجلانبية .هذا مهم جدًا عند البدء بتناول دوا ٍء جديد أو تغيري اجلرعة.
• إذا مت تناول دوائني أو أكثر يف نفس الوقت هلما نفس اآلثار اجلانبية ،فقد يؤدي ذلك اىل ازدياد حدة هذه
اآلثار .مثالً ،فإن تناول دوائني يسببان النعاس يف نفس الوقت قد يؤدي اىل مضاعفة حدة النعاس أكثر.
ال مع األكل) و مىت (مث ً
• إذا كنت تتناول أكثر من دوا ٍء واحد ،فقد يصعب عليك أن تتذكر كيف (مث ً
ال مرتني
خالل النهار و مرة عند النوم) جيب عليك تناول كل واحد منها .من املمكن أن يساعدك مقدمي اخلدمات
الصحية إذا كنت تعاين من هذه املشكلة.

 .20االحتفاظ بقائمة مُتجددة لألدوية ،ما هي أمهية ذلك؟
• قد تتغري األدوية اليت يتناوهلا األشخاص باستمرار .فوجود قائمة مُتجددة لألدوية قد تساعد مقدمي اخلدمات
الصحية ملعرفة التغيريات احلديثة يف األدوية اليت يتناوهلا شخص معني.
• إحتفظ دائمًا بقائمة مُتجددة لألدوية حتتوي على األمساء ،اجلرعات ،و التعليمات حول كيفية تناوهلا يف مكان
آمن (مثالً ،احملفظة) .أي نوع من احلساسية على االدوية جيب تدوينه يف هذه القائمة أيضًا .جتد مثل هذا النوع
من قائمة األدوية يف الصفحات  59اىل .64
• إن عبوات أو قوارير األدوية اليت حتتاج لوصفة طبية ال تُعترب مُتجددة دائمًا وال جيب استخدامها كوسيلة
وحيدة لتعبئة قائمة األدوية اليت يتناوهلا الشخص .قد يطلب منك واصفي الدواء يف بعض األحيان أن تُغري
جرعة الدواء الذي تتناوله دون أن يكتبوا لك وصفة جديدة لذلك .فمثالً ،أثناء موعد ما أو عرب اهلاتف،
قد يقول لك واصف الدواء أن “تُخفف جرعة الدواء من حبتني عند وقت النوم اىل حبة واحدة عند وقت
النوم”.
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• قد يكون لدى واصف الدواء اخلاص بك سجالت طبية على الكمبيوتر أو ال ،فهي تُسهل عليه االطالع على
تاريخ األدوية اليت تناولتها أو الئحة األدوية احلالية اخلاصة بك.
• ال يتم تبادل الئحة األدوية اخلاصة بك دائمًا من واصف دواء اىل آخر .وال تعتربها أبدا من املُسلمات بأن
أحد واصفي الدواء يعرف ما هي األدوية اليت مت وصفها لك من قبل اآلخرين.
• إن أنظمة الكمبيوتر اخلاصة بالصيدليات ليست دائمًا مرتبطة من صيدلية اىل أخرى .إذا كان لديك وصفات
طبية يف أكثر من صيدلية واحدة ،فقد ال يكون الصيديل على علم بالقائمة الكاملة لألدوية اليت تتناوهلا.
• جيب أن تُربز قائمة األدوية اخلاصة بك جلميع واصفي الدواء والصيادلة كلما تغريت هذه األدوية أو بدأت
يف تناول دواء جديد.
• إذا مل تكن قادرًا على إخبار اآلخرين عن األدوية اليت تتناوهلا ٍ
لسبب معني ،مث ً
ال بعد التعرض حلادثٍ ما ،فرمبا
يتم إخضاعك لعالجات قد تُسبب لك بعض املشاكل مع الدواء الذي تتناوله.

 .21عينات الدواء – ما هي ومىت يتم استخدامها؟
• عينات الدواء هي مُجرد  -عينات من األدوية
• حيتفظ العديد من واصفي الدواء بعينات الدواء يف مكاتبهم .تُعطى غالبًا هذه العينات لواصفي الدواء من قبل
الشركات املُصنعة لألدوية.
• العينات هي عبارة عن كميات صغرية من الدواء توضع يف عبوات (مثالً ،علبة) وتكون صاحلة لفترة قصرية.
• ال يوجد عينات جلميع األدوية.
• ميكن لواصف الدواء إعطاء عينات منه لكي يقوم الشخص بتجربة الدواء قبل أن يصف له كمية أكرب .هذا
يكون مبثابة “اختبار القيادة” بالنسبة للدواء اجلديد .وبذلك تستطيع أنت وواصف الدواء معرفة ما إذا كان
هلذه العينة آثارًا جيدة أو سيئة عليك.
• ال يتم تدوين عينات الدواء عاد ًة يف امللف اخلاص بك يف الصيدلية وقد ال يعلم واصفي الدواء اآلخرين بأنك
تتناول هذه العينات .جيب إخبار مجيع واصفي الدواء والصيادلة الذين تتعامل معهم عن العينات اليت تتناوهلا
لكي يكون لديهم قائمة كاملة لألدوية اخلاصة بك .وهبذه الطريقة ميكنهم التأكد من عدم حصول أية مشاكل
حمتملة.
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• جيب تدوين عينات الدواء اليت تتناوهلا يف القائمة املتجددة لألدوية اخلاصة بك يف الصفحات  59إىل.64

 .22كيف يتم دفع مثن األدوية اخلاصة يب؟
• بعض الناس لديهم تأمني خاص يقوم بدفع جزء معني أو الثمن الكامل لألدوية اخلاصة هبم.
• بعض الناس لديهم ورقة أو بطاقة بالستيكية تابعة جلهة عملهم أو للحكومة (مثالً ،البطاقة الصحية) حتتوي
على معلومات حول التغطية اليت يتمتعون هبا لتكاليف األدوية.
• جيب مناقشة التكاليف املُحتملة للدواء قبل أن يتم وصفه إذا مل تكن متلك تأمينًا خاصًا أو أن ذلك التأمني ال
يُغطي بعض األنواع من األدوية.
• يُمكن للصيديل أيضًا مساعدتك وإعطاءك املعلومات حول تغطية التكاليف لألدوية.
• إذا كنت ال تعرف إن كان لديك تغطية لتكاليف الدواء أم ال ،حتدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول
ذلك قبل الذهاب اىل الصيدلية.

“ .23االستخدامات املعتمدة” و “ االستعمال الغري مذكور” – ماذا تعين هذه
العبارات؟
•		 إن “ االستخدام املعتمد “ يشرح لواصف الدواء ما هي املشكلة الصحية اليت من املمكن استعمال الدواء
ملعاجلتها .ان قائمة االستخدامات ألي دواء تشمل األمراض اليت مت البحث يف كيفية عالجها بواسطة هذا
الدواء واملوافقة عليها من قبل احلكومة.
• “االستعمال الغري مذكور” لألدوية تعين بأن احلكومة مل تُوافق على استخدام الدواء لعالج احلالة أو املرض.
من املمكن أن تعين أيضًا أنه ال يوجد موافقة على استخدام هذا الدواء عند بعض األشخاص (مثالً ،عمر أقل
من  18سنة ،نساء حوامل).

20

•		 ميكن استخدام العديد من أدوية “االستعمال الغري مذكور” بشكل فعال وآمن ولكن جيب أن تكون قد
خضعت ألحباث كاملة ودقيقة .إذا كان واصف الدواء اخلاص بك يستخدم الدواء حلالة غري مذكورة فمن
األفضل أن تسأل عن الدراسات اليت أُجريت حول استخدامه يف مثل هذه احلاالت.
>		 انظر أيضًا :كيف ميكن لواصف الدواء معرفة الدواء املناسب يل؟ صفحة 6

 .24ما هو”املُربع األسود” للتحذير؟
• “املربع األسود” للتحذير هو عبارة عن املعلومات حول سالمة استعمال الدواء .توجد هذه املربعات على
عبوات األدوية أو يف ورقة املعلومات اليت تُعطى لواصفي الدواء.
• مت إضافة مربعات التحذير اىل بعض مضادات االكتئاب واألدوية املنشطة يف السنوات األخرية.
• من املهم مناقشة هذه املربعات مع واصف الدواء والصيديل إذا كانت هناك أي تساؤالت حول سالمة
استعمال الدواء.
• من املهم أن ال نتحدث فقط عن املربع األسود للتحذير وإمنا أيضا عن مجيع منافع وخماطراألدوية.

 .25ماذا عن األدوية والسفر؟
• حىت إذا كنت مسافر داخل بلدك ،اسأل الصيديل اخلاص بك قبل املغادرة إذا كان هناك أي شيء بالنسبة
لألدوية اخلاصة بك.
• إذا كنت مسافرًا أو أنك ستقود مطوالً عرب احلدود ،فتحدث مع واصف الدواء اخلاص بك و الصيديل حىت
يتمكنوا من إعطاءك املعلومات حول أشياء حمددة جيب االنتباه هلا (مثالً ،كيفية ختزين الدواء ،أو رسائل من
واصفي الدواء اخلاص بك جيب أن تأخذها معك).
• قد ال تتمكن دائما من احلصول على األدوية نفسها اليت تتناوهلا يف بالدك عندما تسافر اىل بلدان أخرى.
لذلك جيب التحدث قبل السفر مع واصف الدواء اخلاص بك والصيديل.
• إذا بدأت تناول دوا ٍء ما خالل فترة سفرك ،فيجب أن تتحدث مع واصف الدواء اخلاص بك و الصيديل مبجرد
العودة اىل املنزل لترى إذا كان بإمكانك احلصول على نفس الدواء حمليًا.
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• ميكن أن تكون تكاليف األدوية خمتلفة من بلد اىل آخر ،أو حىت عندما تسافر من منطقة اىل أخرى يف نفس
البلد .حتدث إىل صيديل أو واصف دواء ما حول تكلفة الدواء قبل السفر.
• تأكد من وجود كمية كافية لديك من األدوية لرحلتك.
> انظر أيضا :ماذا حيدث إذا مل آخذ أو نسيت أخذ جرعة من الدواء اخلاص يب؟ صفحة 13

 .26هل ميكنين أن أثق باملعلومات اخلاصة باألدوية املوجودة على االنترنت؟
• يستخدم الكثري من الناس االنترنت للحصول على معلومات عن الصحة ،مبا يف ذلك معلومات عن األدوية.
ولكن ليست كل املعلومات املتوفرة على “املوقع” دقيقة أو موثوق هبا.
• أنت حباجة ملعرفة ما إذا كان بإمكانك أن تثق باملعلومات املتوفرة على موق ٍع ما قبل استخدامها.
• عندما يشعر شخص بتوعك ما بسبب املرض ،فإن الوعود “بالشفاء” املتوفرة على شبكة االنترنت تبدو
وكأهنا اإلجابة ملشاكله الصحية .هذه الوعود عن “الشفاء” غالبًا ما تكون مُبالغة وغري صحيحة.
• اسأل مقدمي اخلدمات الصحية عن املواقع املوثوق هبا على شبكة االنترنت اليت حتتوي على معلومات عن
األدوية.
• أطلب من الصيديل أو واصف الدواء تفحُص املواقع اليت عثرت عليها على االنترنت عند البحث عن األدوية
اليت مت وصفها لك.
• شبكة الصحة الكندية ( )http://www.canadian-health-network.caحتتوي على نصائح
مفيدة حول كيفية معرفة ما إذا كان ميكنك الوثوق مبوقع ما على شبكة االنترنت.

إن أدوية عالج االضطرابات العقلية واألعراض النفسية ال تسبب االدمان .إهنا ال
تُسيطرعلى األشخاص الذين يتناولوهنا ،ال جتعلهم يبدون و كأهنم ليسوا هم ،ال
تُضعفهم ،أو ال تُسبب تلفا للعقل .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية إذا كان
لديك قلق حول هذه األساطري أو غريها بالنسبة لألدوية.
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أدوية ع

الج األع راض النف سية واالضط رابات ال عق لية

هذا اجلدول يعطي نظرة “بالصورة الكبرية” على فئات أو جمموعات من األدوية وأمثلة عن كل جمموعة .هذه القائمة ليست
كاملة .كل جمموعة هلا لون معني يرمز اليها .حتدث مع واصف الدواء اخلاص بك أو الصيديل للحصول على مزيد من
املعلومات حول األدوية اليت ال توجد يف القائمة.

فئات
األدوية

األمساء الشائعة للمجموعات

أمثلة شائعة
االسم العام
ألربازوالم
كلونازيبام
ديازيبام
لورازيبام
اوكزا زيبام
تيمازيبام
ديفينيدرامني
ترازودون
ميالتونني
زوبيكلون

االسم التجاري

كزانكس
ريفوتريل
فاليومCommonly
used for:
أتيفان
سرياكس
ريستوريل
بينادريل
ديزيرال
ميالتونني
اميوفان

مضادات القلق و األدوية
املنومة

البانزوديازيبني
مضادات اهليستامني
مضادات االكتئاب
منتجات األعشاب الطبيعية
غريها

مضادات االكتئاب

مانعي امتصاص السريوتونني االنتقائيني سيتالوبرام
اسيتالوبرام
(اس اس اراي اس)
مضادات االكتئاب ثالثية احللقات (ت فليوكزيتني
فلوفوكزامني
س اي اس)
بارواكزيتني
غريها
سريترالني
أميتريبتيلني
كلوميربامني
إمييربامني
بوبروبيون
دوليكزيتني
فينالفاكزين
مريتازابني

سيلكسا
سيرباليكس
بروزاك
لوفوكس
باكسيل
زولوفت
ايالفيل
انافرانيل
توفرانيل
ويلبوترن
سيمبالتا
ايفكسور
رميريون

مضادات االضطرابات
الذهنية

مضادات االضطرابات الذهنية التقليدية كلوربرومازين
فلوبانتيكسول
(النموذجية)
مضادات االضطرابات الذهنية احلديثة الوبرييدول
لوكزابني
(الغري منوذجية)
بريفينازين
بيموزيد
زوكلوبانتيكزول
كلوزابني
اوالنزابني
باليبرييدون
كيتيابني
ريسبرييدون
زيربازيدون

الرجكتيل
فلويانكزول
الدول
لوكزاباك
تريالفون
اوراب
كلوبيكزول
كلوزاريل
زيربكسا
اينفيجا
سريوكيل
ريسبريدال
زيلدوكس
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جدول األدوية تابع
فئات
األدوية

األمساء الشائعة
للمجموعات

االسم العام

مُثبتات املزاج

مضادات االختالج
غريها

كاربامازيبيم
الموترجيني
اوكزكاربازبني
توبريامات
فالربوات
ديفالربواكس
فالربويك اسيد
ليثيوم

املنشطات واألدوية املُتعلقة
هبا

املنشطات
غريها

دكستروامفيتامني/
امفيتامني سولتس
ميتيلفينيديات
مودافينيل
اتوموكزيتني
كلونيدين

تذكر انه يتم استخدام األدوية
ملساعدتك كي تتحسن .جيب أن
تعرف كيف ميكن هلذه األدوية
أن تُساعد وما هي املشاكل اليت قد تُسببها.
إنه جسدك و عقلك !
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أمثلة شائعة
االسم التجاري
تيجريتول
الميكتال
تريليبتال
توباماكس
ديباكني
ايبيفال
كاربوليت
ديوراليث
ديكسيدرين /اديرال
ريتالني,كونسرتا ,بيفانتني,
الريتيك
ستراتريا
كاتابريس

مضادات القلق واألدوية املنومة
تُستخدم عادة من أجل:

مشاكل يف النوم ،القلق واإلثارة .ميكن أن تستخدم هذه األدوية أيضًا لعالج بعض اآلثار اجلانبية الناجتة عن مضادات
االضطرابات الذهنية.

كيف تعمل هذه األدوية؟

لقد اكتُشِف أن مضادات القلق و األدوية املنومة تعمل على العديد من املواد الكيميائية (أو “الناقالت العصبية”)
و أهدافها (أو “مُستقبِالهتا”) يف الدماغ .املادة الكيميائية الرئيسية اليت تستهدفها معظم هذه األدوية يُطلق عليها
اسم جابا .إن جابا لديها تأثري “مُهدئ” ويزداد هذه التأثري بعد تناول دواء البانزوديازيبني ودواء مماثل آخر يُسمى
زوبيكلون

كيف ميكنين معرفة إذا كان الدواء لديه مفعول؟

قبل البدء بتناول مضادات القلق أو الدواء املنوم جيب أن تتحدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول األعراض
اليت ظهرت لديك (مثالً ،العصبية ،قلة النوم ،ومشاعر اهللع) ومىت جيب هلذه األعراض أن تبدأ بالتحسن .ينبغي
على واصف الدواء اخلاص بك و باقي مقدمي اخلدمات الصحية أن يتوصلوا معك اىل وضع خطة لتعقب و مراقبة
األعراض اليت تعاين منها (انظر اىل الصفحات  41اىل  .)46إهنا فكرة جيدة أن تقوم بكتابة األعراض اليت تظهر
لديك واألنشطة اليت تقوم هبا حىت يتسىن لك وملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك معرفة ما إذا كان الدواء
يساعد يف حتسني حالتك.

اآلثار اجلانبية:

الشائعة :إن الصورة يف الصفحة التالية تظهر بعض اآلثار اجلانبية الشائعة اليت قد تظهر بعد تناول مضادات القلق
واألدوية املنومة .أُعرض هذه الصورة على واصف الدواء اخلاص بك وحتدث معه عن اآلثار اجلانبية اليت قد تنطبق
على الدواء الذي مت وصفه لك .اسأل واصف الدواء اخلاص بك عن أي آثار جانبية غري شائعة ولكن ضارة من
املمكن ظهورها .حتدث معه عن مىت وكيف جيب عليك ترقُب هذه اآلثار اجلانبية وما الذي عليك القيام به يف
حال ظهورها.

الغري شائعة ولكن اليت ميكن أن تكون خطرية أو ضارة:

قد حتدث ردود الفعل االنسحابية للدواء إذا كنت تتناول مضادات القلق أو الدواء املنوم بانتظام مث تقوم بالتوقف
عن تناوهلا فجأة.
ظهور تشنجات و ارتباك يف التفكري هي من املشاكل النادرة اليت قد تنجم عن التوقف املُفاجئ لتناول الدواء بعد
استخدامه لفترة طويلة.
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م ضادات القلق واألدوية املنومة
كيف ومِمن يتم طلب املساعدة:
جيب عليك أن تطلب املساعدة يف أي وقت إذا كان لديك
سؤال حول املرض الذي تعاين منه ،األعراض ،أو الدواء الذي
تتناوله .من املهم جدًا أن تطلب املساعدة إذا كنت تعتقد أنك
تعاين من اآلثار اجلانبية أوأنك تشعر بأن األدوية اليت تتناوهلا
غري فعالة .إذا كنت تتناول مضاد القلق أو الدواء املنوم،
جيب أن تطلب من مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
وضع برنامج منتظم للمواعيد لرصد ومراقبة مفعول الدواء
اخلاص بك .جيب عليك أن تسأل أيضًا عن اجلهات اليت ميكن
استدعاءها يف حاالت الطوارئ.

•دوخة
•نعاس
•مشاكل يف التركيز
•أرق
•تعب
•ضعف
•مشكلة مع الذاكرة
•تعرق
•اضطراب يف املعدة
•إسهال
•إمساك

أشياء مهمة حول هذه األدوية جيب أخذها بعني
االعتبار:
إذا مت تناول هذه األدوية بشكل منتظم ,قد ينتج عنها
بعض اآلثار اجلانبية ,أو حىت ظهور ردة فعل انسحابية عند
التوقف املُفاجئ عن تناوهلا.
إن تناول هذه االدوية مع الكحول قد يؤدي إىل مشاكل
خطرية منها البطء يف نشاط العقل و اجلسد ,التسمم،
وصعوبة يف احلس و التفكري السليم.
إن بعض النشاطات اليت حتتاج فيها للتفكري والتصرف بسرعة
(مثالً ،قيادة السيارة ،ركوب الدراجة ،التزجل على الثلج،
التزجل على اجلليد ،اخل) قد تكون ممارستها خطرية جدًا
خالل فترة تناول هذه األدوية.
حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني
بك حول األنشطة اليت حتتاج اىل ردود فعل
عقلية و جسدية سريعة .سيخربونك إن
كنت قادرًا على القيام هبا ومىت تستطيع
ممارستها.
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م ضادات االكتئ اب
تُستخدم عادة من أجل:

مشاكل يف املزاج (مثالً ،االكتئاب) ،اضطرابات القلق (مثالً ،اضطراب القلق العام ،الوسواس القهري ،اضطراب
اهللع ،التوترما بعد الصدمة) ،اضطرابات األكل ،ومشاكل النوم .هذه األدوية هلا أيضًا عدة استخدامات
أخرى .يُرجى التحدث مع واصف الدواء اخلاص بك أو الصيديل للحصول على مزيد من املعلومات حول
االستخدامات األخرى.

كيف تعمل هذه األدوية:

لقد أُثبِت أن مضادات االكتئاب تزيد من تأثري العديد من املواد الكيميائية (أو“الناقالت العصبية”) واألهداف
(أو“املستقبالت”) يف الدماغ .السريوتونني والنورادرينالني هي أمثلة لبعض هذه املواد الكيميائية.

كيف ميكنين معرفة إذا كان الدواء لديه مفعول؟

قبل البدء بتناول مضاد االكتئاب ،جيب عليك التحدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول األعراض اليت ظهرت
لديك ومىت جيب هلا أن تبدأ بالتحسن .ينبغي على واصف الدواء اخلاص بك و باقي مقدمي اخلدمات الصحية أن
يتوصلوا معك اىل وضع خطة لتعقب و مراقبة األعراض اليت تعاين منها (انظر اىل الصفحات  41اىل  .)46إهنا فكرة
جيدة أن تقوم بكتابة األعراض اليت تظهر لديك واألنشطة اليت تقوم هبا حىت يتسىن لك وملقدمي اخلدمات الصحية
اخلاصني بك معرفة ما إذا كان الدواء يساعد يف حتسينها.
من املهم أن تعرف أن مضادات االكتئاب قد تسبب لك بعض اآلثار اجلانبية قبل أن تُالحظ حتسنًا يف األعراض
لديك .هذه الصورة تُظهِر أنه بعد البدء بتناول مضاد االكتئاب من األرجح أن تظهر اآلثار اجلانبية له (اخلط األمحر)
عند البداية و أن تتناقص هذه اآلثار يف هناية املطاف مع مرور الوقت .أما فوائد (اخلط األخضر) الدواء فتزداد مع
مرور الوقت أيضًا (مثالً ،حتسُن املزاج ،النوم ،الطاقة ،واحلد من الغضب).

اآلثار اجلانبية:

الشائعة :إن الصورة يف الصفحة
التالية تظهر بعض اآلثار اجلانبية
الشائعة اليت قد تنتج عن تناول
بعض مضادات االكتئاب .إن
اجملموعات املختلفة ملضادات
االكتئاب هلا آثار جانبية خمتلفة.
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مضادات االكتئاب
أُعرض هذه الصورة على واصف الدواء اخلاص بك وحتدث معه
عن اآلثار اجلانبية اليت قد تنطبق على الدواء الذي مت وصفه لك.
اسأل واصف الدواء اخلاص بك عن أي آثار جانبية غري شائعة
ولكن ضارة من املمكن ظهورها .حتدث معه عن مىت وكيف
جيب عليك ترقُب هذه اآلثار اجلانبية وما الذي عليك القيام به يف
حال ظهورها .ميكنك تدوين مالحظات حول هذه املعلومات
على الصفحات  69اىل .74

الغري شائعة ولكن اليت ميكن أن تكون خطرية أو
ضارة:

• وجع رأس
• دوخة
• جفاف الفم
• رؤية مُغبشة
• مشاكل يف النوم
• شعور بالتعب
• تعرق
• اضطراب يف املعدة
• اسهال
• امساك
• صعوبة يف التبوُل
• مشاكل جنسية

تغريات يف املزاج مبا يف ذالك السعادة الغري عادية ،الشعور بأنك
سريع الغضب ،غريب األطوار ،أو الشعور باإلثارة.
توارد أفكار لديك حول إيذاء النفس أو االنتحار.
النزيف الغري طبيعي.
عارض السريوتونني الذي قد يكون له أعراض مثل احلمى ،التعرُق ،مشاكل يف ردود الفعل ،االرتعاش ،مشاكل يف
التوازن والتحركات ،واالرتباك.

كيف ومِمن يتم طلب املساعدة:

جيب عليك أن تطلب املساعدة يف أي وقت إذا كان لديك سؤال حول املرض الذي تعاين منه ،األعراض  ،أو الدواء
الذي تتناوله .من املهم جدًا أن تطلب املساعدة إذا كنت تعتقد أنك تعاين من اآلثار اجلانبية أوأنك تشعر بأن األدوية
اليت تتناوهلا غري فعالة .إذا كنت تتناول مضاد االكتئاب ،جيب أن تطلب من مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
وضع برنامج منتظم للمواعيد لرصد ومراقبة مفعول الدواء اخلاص بك .جيب عليك أن تسأل أيضًا عن اجلهات اليت
ميكن استدعاءها يف حاالت الطوارئ.

أشياء مهمة حول هذه األدوية جيب أخذها بعني االعتبار:

ظهرت يف السنوات األخرية العديد من األخبار واملعلومات عن اآلثار اجلانبية واملخاطر النامجة عن مضادات االكتئاب.
إذا كانت تتوارد لديك أفكار حول ايذاء النفس قبل البدء بتناول مضاد االكتئاب أوخالل فترة العالج ،فمن املهم أن
خترب مقدمي اخلدمات الصحية ،و ال سيما واصف الدواء اخلاص بك عن ذلك .هذه األدوية قد تساعد على انتشال
هذه األفكارعند معظم األشخاص .استثنائيًا ،قد تصبح هذه املشاعر أقوى أو أكثر حدة يف وقت مبكر من العالج
عند البعض.
من املهم التحدث مع مقدمي اخلدمات الصحية حول فوائد وخماطر العالج.
ال تتوقف عن تناوُل هذه األدوية بسرعة أو “توقُف فوري” فقد تظهر عندها اآلثاراجلانبية أو ردود الفعل االنسحابية.
على الرغم من أن ردود الفعل هذه ليست خطرية و لكنها قد جتعل الشخص يشعر بتوعك شديد.
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م ضادات االضط راب ات
تُستخدم عادة من أجل:

أعراض اهلوس مثل اهللوسات واألوهام ،وأمراض اهلوس مثل انفصام الشخصية ،االضطرابات الومهية ،االكتئاب
الذهين ،اهلوس ،وأعراض توريت .كما أهنا تُستخدم لعالج بعض أشكال العنف.

كيف تعمل هذه االدوية:

لقد أُثبِت أن مضادات االضطرابات الذهنية تعمل على العديد من املواد الكيميائية (أو“الناقالت العصبية”)
واألهداف (أو “املستقبالت”) يف الدماغ .املادة الكيميائية األكثر شيوعًا اليت تُؤثرعليها مضادات االضطرابات
الذهنية هى الدوبامني .هذه األدوية تُخفف من تأثريالدوبامني.

كيف ميكنين معرفة إذا كان الدواء لديه مفعول؟

قبل البدء بتناول مضاد االضطرابات الذهنية ،جيب عليك التحدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول األعراض
اليت ظهرت لديك ومىت جيب هلا أن تبدأ بالتحسن .ينبغي على واصف الدواء اخلاص بك و باقي مقدمي اخلدمات
الصحية أن يتوصلوا معك اىل وضع خطة لتعقب و مراقبة األعراض اليت تعاين منها (انظر اىل الصفحات  41اىل
 .)46إهنا فكرة جيدة أن تقوم بكتابة األعراض اليت تظهر لديك واألنشطة اليت تقوم هبا حىت يتسىن لك وملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك معرفة ما إذا كان الدواء يساعد يف حتسينها.
قد يكون عالج بعض األعراض أصعب من غريها .مثالً ،مساع أصوات ،رؤية أشياء ،التمتع مبزاج “عايل”
وجنون ،عظمة األفكار غالبًا ما يتم عالجها بشكل جيد بواسطة مضادات االضطرابات الذهنية .قد يكون
من الصعب معاجلة أعراض أخرى مثل عدم االهتمام باملدرسة أو باألصدقاء و الصعوبة يف التركيز .عندما تبدأ
مضادات االضطرابات الذهنية بالعمل ،فإن بعض األعراض مثل مساع أصوات تقُل على مدى األيام واألسابيع
تقريبًا مثل “االخنفاض التدرجتي للصوت” .ال ختتفي األعراض مباشر ًة مثل اختفاء الضوء عند الضغط على الزر.
فبعض األعراض ،مثل عدم االهتمام باحلياة ،قد تتطلب شهورًا عديدة ملعاجلتها.

األثار اجلانبية:

الشائعة :إن الصورة يف الصفحة التالية تظهر بعض اآلثار اجلانبية الشائعة اليت قد تنتج عن تناول بعض مضادات
االضطرابات الذهنية .إن اجملموعات املختلفة ملضادات االضطرابات الذهنية هلا آثار جانبية خمتلفة .أُعرض هذه
الصورة على واصف الدواء اخلاص بك وحتدث معه عن اآلثار اجلانبية اليت قد تنطبق على الدواء الذي مت وصفه
لك .اسأل واصف الدواء اخلاص بك عن أي آثار جانبية غري شائعة ولكن ضارة من املمكن ظهورها .حتدث
معه عن مىت وكيف جيب عليك ترقُب هذه اآلثار اجلانبية وما الذي عليك القيام به يف حال ظهورها .ميكنك
تدوين مالحظات حول هذه املعلومات على الصفحات  69اىل .74

29

مضادات االضط رابات
الغري شائعة ولكن اليت ميكن أن تكون خطرية أو
ضارة:

• دوخة
• نعاس
• جفاف الفم
• رؤية مُغبشة

تشنجات مفاجئة للعضالت تُسمى ردود فعل الرفض قد
تنجُم عن تناول هذه األدوية .إن عالمات ردة فعل الرفض
• تدفق سائل من
الثدي
تشمل تشنجات أو تقلصات حادة للعضل يف الرقبة أو
الفك واليت تظهرعاد ًة بعد وقت قصري من البدء بتناول
• زيادة يف الوزن
• إمساك
الدواء .قد تكون ردة الفعل هذه مُرعبة جدًا للشخص
الذي حتدث معه .حتتاج للمساعدة على الفور عند حصوهلا
• صعوبة يف التبوُل
• مشاكل جنسية
معك .وهناك عالجًا ميكنه إيقافها .مبجرد توقُفها ،ال تبقى
• مشاكل يف احليض
املشاكل على األمد الطويل .هناك أثر جانيب آخر نادر
• رجفة ,ارتعاش,
ولكن خطر جدًا يُسمى األعراض الذهنية اخلبيثة (أو
تصلب
• حركات غري
.)NMS
طبيعية
قد يعاين الشخص من تصلب يف العضالت ،ارتباك
مفاجئ ،ارتفاع يف احلرارة ،ومشاكل يف ضغط الدم و
معدل دقات القلب .اطلب املساعدة على الفور إذا ظهرت لديك إحدى هذه األعراض أو مجيعها ألنك ستحتاج
لعالج معني يف املستشفى.
إن بعض مضادات االضطرابات الذهنية قد تؤدي اىل زيادة يف الشهية و الوزن إضاف ًة اىل مشاكل يف كمية السكر يف
الدم اليت قد تُسبب داء السكر .يظهر عند بعض األشخاص ارتفاع يف كمية الكولسترول عند تناول أحد مضادات
االضطرابات الذهنية .عليك أن تتناقش مع واصف الدواء اخلاص بك عن مىت وكيف جيب ترقب هذه اآلثار اجلانبية.

كيف ومِمن يتم طلب املساعدة:

جيب عليك أن تطلب املساعدة يف أي وقت إذا كان لديك سؤال حول املرض الذي تعاين منه ،األعراض ،أو الدواء
الذي تتناوله .من املهم جدًا أن تطلب املساعدة إذا كنت تعتقد أنك تعاين من اآلثار اجلانبية أوأنك تشعر بأن األدوية
اليت تتناوهلا غري فعالة .إذا كنت تتناول مضاد االضطرابات الذهنية ،جيب أن تطلب من مقدمي اخلدمات الصحية
اخلاصني بك وضع برنامج منتظم للمواعيد لرصد ومراقبة مفعول الدواء اخلاص بك .جيب عليك أن تسأل أيضًا عن
اجلهات اليت ميكن استدعاءها يف حاالت الطوارئ.

أشياء مهمة حول هذه األدوية جيب أخذها بعني االعتبار:

قد تأيت هذه األدوية على شكل حبوب عادية ،سائل ،أو رقائق تذوب على لسانك .قد يتم اعطاءها أيضًا بواسطة
احلقن يف العضل .هذه احلقن ،املعروفة مبستودع احلقن ،يتم اعطاءها عاد ًة عن طريق ممرض أو طبيب كل أسبوعني
اىل  4أسابيع.
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مث بتات امل زاج
تُستخدم عادة من أجل:

االضطراب الثنائي القطب (االكتئاب اهلوسي) ،اهلوس ،االكتئاب ،التغريات السريعة والغري مرغوبة يف املزاج،
اإلثارة ،والعنف.

كيف تعمل هذه األدوية:

تعمل مثبتات املزاج على الكثري من املواد الكيميائية (أو“الناقالت العصبية”)واألهداف (أو“املستقبالت”)
يف الدماغ .بعض هذه املواد الكيميائية هي الغلوتامات و االينوزيتول.

كيف ميكنين معرفة إذا كان الدواء لديه مفعول؟

قبل البدء بتناول أحد مثبتات املزاج ،جيب عليك التحدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول األعراض اليت
ظهرت لديك ومىت جيب هلا أن تبدأ بالتحسن .ينبغي على واصف الدواء اخلاص بك و باقي مقدمي اخلدمات
الصحية أن يتوصلوا معك اىل وضع خطة لتعقب و مراقبة األعراض اليت تعاين منها (انظر اىل الصفحات 41
اىل  .)46إهنا فكرة جيدة أن تقوم بكتابة األعراض اليت تظهر لديك واألنشطة اليت تقوم هبا حىت يتسىن لك
وملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك معرفة ما إذا كان الدواء يساعد يف حتسينها.
إن الوقت الذي تستغرقه مثبتات املزاج ليظهر مفعوهلا يعتمد على الشخص واألعراض املوجودة لديه .حيث
أن هذه األدوية قد تتطلب أيامًا وأسابيع حىت يبدأ مفعوهلا.

اآلثار اجلانبية:

الشائعة :إن الصورة يف الصفحة التالية تظهر بعض اآلثار اجلانبية الشائعة اليت قد تنتج عن تناول بعض مثبتات
املزاج .إن خمتلف مثبتات املزاج هلا آثار جانبية خمتلفة .أُعرض هذه الصورة على واصف الدواء اخلاص بك
وحتدث معه عن اآلثار اجلانبية اليت قد تنطبق على الدواء الذي مت وصفه لك .اسأل واصف الدواء اخلاص
بك عن أي آثار جانبية غري شائعة ولكن ضارة من املمكن ظهورها .حتدث معه عن مىت وكيف جيب عليك
ترقُب هذه اآلثار اجلانبية وما الذي عليك القيام به يف حال ظهورها .ميكنك تدوين مالحظات حول هذه
املعلومات على الصفحات  69اىل .74

الغري شائعة ولكن اليت ميكن أن تكون خطرية أو ضارة:

قد تُسبب بعض مثبتات املزاج آثارًا جانبي ًة نادرة ولكن خطرية .من املمكن أن يُسبب دواء فالربوات
مشاكل يف الدم وجيب أن يتم اطالع األشخاص الذين يتناولون هذا الدواء على ضرورة االنتباه لبعض األشياء
مثل النزيف أو الكدمات .من املمكن حدوث بعض املشاكل يف الدم عند تناول دواء كاربامازيبني أيضًا .قد
يُسبب تناول كارمازيبني ،اوكزكاربازيبني ،و الموترجيني طفحًا جلديًا حادًا مع محى وتوقف لعمل العضل.
قد حيتاج الشخص للذهاب اىل املستشفى لتلقي العالج لذلك .يف بعض احلاالت النادرة قد يكون ذلك مميتًا.
إذا ظهرت لديك محى أثناء تناول أحد مثبتات املزاج ،اتصل فورًا بواصف الدواء اخلاص بك.
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مثبتات امل زاج
كيف ومِمن يتم طلب املساعدة :
جيب عليك أن تطلب املساعدة يف أي وقت إذا كان
لديك سؤال حول املرض الذي تعاين منه ،األعراض ،أو
الدواء الذي تتناوله .من املهم جدًا أن تطلب املساعدة
إذا كنت تعتقد أنك تعاين من اآلثار اجلانبية أوأنك تشعر
بأن األدوية اليت تتناوهلا غري فعالة .إذا كنت تتناول أحد
مثبتات املزاج ،جيب أن تطلب من مقدمي اخلدمات
الصحية اخلاصني بك وضع برنامج منتظم للمواعيد
لرصد ومراقبة مفعول الدواء اخلاص بك .جيب عليك
أن تسأل أيضًا عن اجلهات اليت ميكن استدعاءها يف
حاالت الطوارئ.

• دوخة
• نعاس
• رؤية مُزدوجة
• حب الشباب
• ضعف الشعر
• مشاكل يف الذاكرة
• جفاف الفم
• تعب
• مشاكل يف النوم
• اخنفاض افرازات
الغدة الدرقية
• زيادة العطش
• اضطراب يف املعدة
• اسهال
• تقيؤ
• فقدان الشهية
• زيادة يف الوزن
• زيادة يف التبوُل
• رجفة
• عدم الرشاقة
• تشنجات يف العضل
• تعرُق
• طفح جلدي

أشياء مهمة حول هذه األدوية جيب أخذها بعني االعتبار:
ميكن لبعض مثبتات املزاج مثل الليتيوم أن تتفاعل مع األدوية األخرى
اليت ال حتتاج لوصفة طبية (مثالً ،املسكنات مثل اإليبوبروفني -
أدفيل®) .قد تكون هذه التفاعالت خطرية وقد جتعل الشخص مريضًا
جدًا .من املهم أن تسأل واصفي الدواء أو الصيادلة عن امكانية تناول
أدوية أخرى مع مثبتات املزاج.
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امل نش طات واألدوية املت عل قة هبا
تُستخدم عادة من أجل:

اضطراب نقص االنتباه و النشاط الزائد ( ،)ADHDالعنف ،واملشاكل يف التفاعالت االجتماعية.

كيف تعمل هذه االدوية :

لقد أُثبِت أن أدوية عالج اضطراب نقص االنتباه و النشاط الزائد ( )ADHDتعمل على العديد من املواد
الكيميائية (أو“الناقالت العصبية”) و األهداف (أو “املستقبالت”) يف الدماغ .أمثلة عن أمساء بعض هذه املواد
الكيميائية هي النورادرينالني ،السريوتونني ،والدوبامني.

كيف ميكنين معرفة إذا كان الدواء لديه مفعول؟

قبل البدء بتناول دواء منشط ،جيب عليك التحدث مع واصف الدواء اخلاص بك حول األعراض
اليت ظهرت لديك ومىت جيب هلا أن تبدأ بالتحسن .ينبغي على واصف الدواء اخلاص بك و باقي
مقدمي اخلدمات الصحية أن يتوصلوا معك اىل وضع خطة لتعقب و مراقبة األعراض اليت تعاين
منها (انظر اىل الصفحات  41اىل  .)46إهنا فكرة جيدة أن تقوم بكتابة األعراض اليت تظهر لديك
واألنشطة اليت تقوم هبا حىت يتسىن لك وملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك معرفة ما إذا كان
الدواء يساعد يف حتسينها.

اآلثار اجلانبية:

الشائعة :إن الصورة يف الصفحة التالية تظهر بعض اآلثار اجلانبية الشائعة اليت قد تنتج عن
تناول بعض األدوية املُنشطة .أُعرض هذه الصورة على واصف الدواء اخلاص بك وحتدث
معه عن اآلثار اجلانبية اليت قد تنطبق على الدواء الذي مت وصفه لك .اسأل واصف الدواء
اخلاص بك عن أي آثار جانبية غري شائعة ولكن ضارة من املمكن ظهورها .حتدث معه عن
مىت وكيف جيب عليك ترقُب هذه اآلثار اجلانبية وما الذي عليك القيام به يف حال
ظهورها .ميكنك تدوين مالحظات حول هذه املعلومات على الصفحات  69اىل .74

الغري شائعة ولكن اليت ميكن أن تكون خطرية أو ضارة:

ميكن أن تُسبب األدوية املنشطة سرعة يف دقات القلب عند بعض األشخاص.
قد تُسبب املنشطات أيضًا نقصًا يف الوزن وبطء يف النموعند بعض الناس .ميكن لنقص الوزن
والنمو أن يعودا إىل وضعهما الطبيعي مبجرد التوقف عن تناول الدواء .حتدث مع واصف الدواء
اخلاص بك وباقي مقدمي اخلدمات الصحية حول كيفية تعقُب هذه األعراض.

املنشطات واألدوية املتعلقة هبا
كيف ومِمن يتم طلب املساعدة:

جيب عليك أن تطلب املساعدة يف أي وقت إذا كان لديك
سؤال حول املرض الذي تعاين منه ،األعراض  ،أو الدواء
الذي تتناوله .من املهم جدًا أن تطلب املساعدة إذا كنت
تعتقد أنك تعاين من اآلثار اجلانبية أوأنك تشعر بأن األدوية
اليت تتناوهلا غري فعالة .إذا كنت تتناول أحد املنشطات،
جيب أن تطلب من مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
وضع برنامج منتظم للمواعيد لرصد ومراقبة مفعول الدواء
اخلاص بك .جيب عليك أن تسأل أيضًا عن اجلهات اليت
ميكن استدعاءها يف حاالت الطوارئ.

• دوخة
• نعاس
• تعب
• مشاكل يف النوم
• مشاكل يف السلوك
• اضطراب يف املعدة
• اسهال
• تقيؤ
• فقدان الشهية
• زيادة يف الوزن
• تعرق
• تشنجات ال إرادية
يف العضل

أشياء أخرى مهمة حول هذه األدوية جيب أخذها بعني االعتبار:

حتدث ردود فعل انسحابية بني اجلرعات عند بعض الناس الذين يتناولون املنشطات.
هناك العديد من اجلرعات املختلفة لألدوية املنشطة لذلك من املهم التحقق من اإلرشادات حول كيفية تناول األدوية
مع واصف الدواء اخلاص بك و الصيديل.
ظهرت يف السنوات األخرية الكثري من األخبار عن خماطر املنشطات عند الشباب .لذلك من املهم أن تتحدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية حول فوائد و خماطر العالج .هناك أيضًا الكثري من املعلومات اخلاطئة عن املنشطات املوجودة
على االنترنت .جيب عليك مناقشة هذه املعلومات مع مقدمي اخلدمات الصحية إذا شعرت بأي ٍ
قلق حياهلا.
إذا كان لديك سؤال عن الدواء اخلاص بك بعد ساعات العمل العادية لواصف
الدواء أو الصيديل ،فهناك يف معظم اجملتمعات واملدن صيدلية أو أكثر تعمل خالل
 24ساعة يف اليوم .بإمكان الصيادلة املساعدة بإعطاء أجوبة عن األسئلة املطروحة
الصيدليات إذا كان لديك أي سؤال.
باالتصال هبذه
على تتردد
للمرض .ال
اخلاص بك
واصف الدواء
نصيحة طرحها
وإعطاءاليت جيب
األدويةواألسئلة
حولاألدوية
قائمة
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قائ مة ال وثائق
قائمة األدوية واألسئلة اليت جيب طرحها على واصف الدواء اخلاص بك
ملاذا يتم استخدام هذه القائمة؟
• للحصول من واصفي الدواء على معلومات مهمة حول األدوية .
• للمساعدة يف اعطاء شرح عن األدوية إىل أشخاص آخرين مثل املعلمني أو باقي مقدمي اخلدمات الصحية
(مثالً ،املمرضني ،املعاجلني) ألن األدوية قد تُؤثر على العديد من جوانب احلياة.

ما هي األشياء اليت حتتويها واألشياء اليت ال حتتويها هذه القائمة:
• حتتوي على :أسئلة حول االستخدامات املُعتمدة للدواء ،اآلثار اجلانبية اليت من املمكن أن تنتُج عنه ،وكيفية
تناوله.
• ال حتتوي على :كل ما ميكن أن يكون معروفًا عن األدوية .مثالً ،قد ال يعرف الطبيب إذا كان لديك تأمني
صحي يُغطي تكلفة الدواء .يف حال كانت كلفة الدواء تُشكل مصدر قلق لك جيب التحدث مع واصف
الدواء اخلاص بك والصيديل.

مىت أستخدم هذه القائمة؟
• استخدم هذه القائمة عند كل زيارة للطبيب .تذكر أن الدواء يُشكل جزءًا مهمًا جدًا من العالج .أنت
حباجة ملعرفة أكرب قدر ممكن من املعلومات عنه.
• أطلع واصف الدواء اخلاص بك عن هذه القائمة عند بداية الزيارة وبأنك قد حتتاج ملساعدته يف تعبئتها .إهنا
وسيلة جيدة ملساعدتك أنت و واصف الدواء يف التحدث عن الدواء اخلاص بك.
إهنا فكرة جيدة جدا أن حتتفظ معك دائمًا بقائمة مُتجددة لألدوية اليت تتناوهلا يف مكان
آمن مثل حمفظتك أو حمفظة والديك .أنظراىل الصفحات  59اىل 64
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قائمة الوثائق
قائمة األدوية واألسئلة اليت جيب طرحها على واصف الدواء اخلاص بك
سؤال
ما هو اسم الدواء؟
ملاذا يتم استخدام هذا الدواء ؟
أخربين عن األعراض اليت من املمكن هلذا الدواء أن يساعد
يف عالجها
ما هي املدة اليت سيستغرقها الدواء حىت يبدأ مفعوله؟
ما هي اآلثار اجلانبية األكثرشيوعًا هلذا الدواء؟ مىت تظهر؟
أخربين عن أي آثار جانبية خطرية من املمكن أن تظهر.
ماذا جيب أن أفعل يف حال ظهورآثار جانبية ؟
هل هناك سبب يستدعي وقف تناول الدواء؟
هل جيب أن أجتنب تناول أي نوع من األطعمة أو الكحول؟
هل سيؤثر هذا الدواء على أي أدوية أخرى أتناوهلا؟
هل سيؤثر هذا الدواء على األمراض األخرى اليت أعاين منها؟
هل أنا حباجة الجراء فحوصات دم خمربية أثناء تناويل هلذا
الدواء؟ (إذا كان اجلواب نعم ،انتقل إىل الصفحة  40حول
األسئلة عن فحوصات الدم املخربية).
كم ستكون تكلفة هذا الدواء؟
هل ميكنين أن أتناول هذا الدواء إذا كنتُ حامالً؟
ما هي خيارايت األخرى للعالج؟
ماذا ميكن أن حيدث إذا مل أتناول هذا العالج؟
مىت سيكون موعدي القادم معك؟
من سيجدد يل وصفة الدواء إذا كنت حباجة لذلك؟
ماذا أفعل يف حال تعرضت حلالة طارئة؟ مبن جيب أن أتصل؟
ما هو رقم اهلاتف؟

أسئلة أخرى
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مالحظات ومهام جيب القيام هبا

مع
متابعة
الصيديل

قائ مة األدوية امل وص وفة
قائمة األدوية واألسئلة اليت جيب طرحها على الصيديل اخلاص بك
ملاذا يتم استخدام هذه القائمة؟
• للحصول على معلومات مهمة حول األدوية من الصيديل اخلاص بك الذي يعطيك الدواء و يفحص تفاعل
جسدك مع الدواء.

ما هي األشياء اليت حتتويها واألشياء اليت ال حتتويها هذه القائمة:
• حتتوي على :أسئلة حول االستخدامات املُعتمدة للدواء ،اآلثار اجلانبية اليت من املمكن أن تنتُج عنه ،وكيفية
تناوله.
• ال حتتوي على :كل ما ميكن أن تريد معرفته عن األدوية .كل شخص سرييد معرفة أشياء خمتلفة .مثالً ،الصيديل
شخص ما بعد تناوله لدوا ٍء معني .من أجل التأكد بأنه على
قد يكون على علم أو ال بظهور أثر جانيب عند
ٍ
اطالع هبذه املعلومات ،ميكنك أن تطلب أن يتم تدوين ذلك يف ملفك اخلاص املوجود يف الصيدلية.

مىت أستخدم هذه القائمة؟
• عند كل زيارة إىل الصيديل .تذكر أن الدواء يُشكل جزءًا مهمًا جدًا من العالج .أنت حباجة ملعرفة أكرب
قدر ممكن من املعلومات عنه.
• أطلع الصيديل اخلاص بك عن هذه القائمة عند بداية الزيارة أو عند استالم الدواء املوجود يف الوصفة الطبية
اخلاصة بك .قُم بإخبار الصيديل إذا كنت حباجة اىل مساعدة من أجل تعبئتها .إن إخبار الصيديل بوجود هذه
القائمة يف وقت مُبكر مينحك املزيد من الوقت ملناقشة أسئلة مهمة حول هذه األدوية معه.
• إن كان ممكنًا ,استخدم غرفة االستشارات اخلاصة حيث ميكنك التحدث مع الصيديل عن األدوية اخلاصة بك
يف مكان هادئ.
من األفضل أن تتعامل مع صيديل واحد يعرفك و يعرف األدوية اليت تتناوهلا بشكل
جيد .إذا كنت ال تستطيع دائمًا رؤية نفس الصيديل ،فمن املهم أن تقوم بشراء كل
األدوية اخلاصة بك من نفس الصيدلية لكي يستطيع الصيادلة معرفة كل األدوية اليت
تتناوهلا ،كيف يتفاعل جسدك معها ،وإذا كنت مُعرضًا خلطرحدوث تفاعالت لألدوية.
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قائمة األدوية املوصوفة
قائمة األدوية واألسئلة اليت جيب طرحها على الصيديل اخلاص بك
سؤال
ما هو اسم الدواء؟
كيف (مثالً ،مع أو بدون طعام) ومىت (مثالً ،عدد املرات أو
أفضل وقت يف اليوم) جيب علي أن أتناول الدواء؟
هل ميكن أن ختربين عن األعراض اليت من املُفترض أن يعاجلها
هذا الدواء؟
من فضلك أخربين كم من الوقت سيستغرق الدواء حىت
يبدأ مفعوله؟
ما هي اآلثار اجلانبية األكثر شيوعًا هلذا الدواء؟ ومىت حتدث؟
أخربين عن أي آثار جانبية خطرية من املمكن أن تظهر.
ماذا جيب أن أفعل يف حال ظهور آثار جانبية ؟
هل هناك سبب يستدعي وقف تناول الدواء؟
هل جيب أن أجتنب تناول أي نوع من األطعمة أو الكحول؟
هل سيؤثر هذا الدواء علي أي أدوية أخرى أتناوهلا؟
هل سيؤثر هذا الدواء على األمراض األخرى اليت أعاين منها؟
هل يُغطي التأمني اخلاص يب تكاليف هذا الدواء؟ ما هو
سعره؟
مىت جيب جتديد الوصفة؟
ما هو رقم اهلاتف الذي ميكنين االتصال به يف حال كان
لدي سؤال أريد طرحه عليك؟ ما هي ساعات العمل يف
صيدليتك؟

أسئلة اخرى
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مالحظات ومهام جيب القيام هبا

مع
متابعة
الصيديل

قائ مة فح ص ال دم املخ ربي
استخدم هذه القائمة إذا كانت إجابتك “نعم” على السؤال“ :هل أنا حباجة الجراء فحوصات دم خمربية أثناء تناويل هلذا الدواء؟”
املوجود يف قائمة الوثائق

يتُم إجراء فحوصات دم خمربية أثناء تناول بعض األدوية.

إن أسباب اجراء فحوصات الدم املخربية تتضمن:
•
•
•
•

التحقق من أي آثار جانبية (مثالً ،هل يسبب الدواء مشاكل يف الدم أو يف
األعضاء األخرى للجسد)
التحقق من كمية الدواء املوجودة يف اجلسد
التحقق ملعرفة إن كان هناك حاجة لتغيري جرعة الدواء
التحقق من تفاعالت األدوية

ملاذا يتم استخدام هذه القائمة؟
• للحصول من واصفي الدواء على معلومات مهمة حول فحوصات الدم
املخربية اخلاصة باألدوية
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قائمة فحص الدم املخربي
سؤال
ما هي احلاجة لفحوصات الدم املخربية؟
اىل ماذا ينظرالفحص؟ (مث ً
ال كمية الدواء ،اخلاليا)؟
يف أي وقت من النهار يتم إجراء فحص الدم املخربي؟
كم مرة جيب علي إجراء فحص الدم املخربي؟
هل ميكنين أن أتناول الدواء يف اليوم املقرر لفحص الدم
املخربي؟
هل جيب أن أجتنب أي شئ يف اليوم املُقررلفحص الدم
املخربي؟ (مثالً ،أطعمة ،أدوية أخرى)
كيف ميكنين معرفة النتائج؟
هل جيب أن أُتابع نتائج فحوصايت؟
هل هناك أعراض جيب ترقبها ألعرف إن كنت حباجة إلجراء
فحص دم خمربي؟ (مثالً ،إذا ظهر لدي أي أثر جانيب)؟
يف حال عدم استطاعيت إجراء فحوصات الدم املخربية يف
الوقت املطلوب مبن جيب أن أتصل؟
اىل أين جيب الذهاب من أجل إجراء فحوصات الدم
املخربية؟ هل هناك قائمة باألماكن املوجودة يف هذا اجملتمع
حيث يتم إجراء فحوصات الدم املخربية؟
إذا سألين األشخاص الذين يقومون بإجراء فحص الدم اىل
أين جيب إرسال النتائج ،ماذا أقول هلم؟

أسئلة أخرى
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مالحظات ومهام جيب القيام هبا

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

41

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

42

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

43

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

44

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

45

م تاب عة األع راض

أكتب ثالثة أعراض تزعجك .قُم بتقييم كل عارض مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع
مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول كم مرة جيب القيام بذلك (مث ً
ال مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا
اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
العارض األول :
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العارض الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

العرض الثالث:
التواريخ

46

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة األنش طة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

47

متابعة األنشطة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

48

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة األنش طة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

49

متابعة األنشطة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

50

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة األنش طة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

51

متابعة األنشطة

أكتب ثالثة أشياء أو أنشطة حتب ممارستها بشكل أفضل و لكنك ال تستطيع ألنك تشعر بتوعُك .هذه األشياء قد
تكون مثل العالمات يف املدرسة ،اخلروج مع األصدقاء ،عزف املوسيقى ،أو ممارسة رياضة كرة القدم .قُم بتقييم
كل نشاط مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك
حول كم مرة جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي
اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
النشاط األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

النشاط الثالث:
التواريخ

52

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة اآل ثار اجلان بية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

53

مت ابعة اآلثار اجلانبية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ

54

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة اآل ثار اجلان بية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

55

مت ابعة اآلثار اجلانبية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ

56

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

م تاب عة اآل ثار اجلان بية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

57

مت ابعة اآلثار اجلانبية
أكتب أكثر مخسة آثار جانبية للدواء تُزعجك .قُم بتقييم هذه اآلثار مُستخدمًا مقياس الوجه السعيد و الوجه
احلزين .حتدث مع مقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك حول مىت جيب القيام بذلك (مثالً ،مرة واحدة يف
األسبوع) .خذ هذا اجلدول معك عند كل زيارة ملقدمي اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
األمساء و اجلرعات احلالية لألدوية:
األثر اجلانيب األول:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثاين:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الثالث:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب الرابع:
التواريخ

أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

األثر اجلانيب اخلامس:
التواريخ
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أسوأ

اليوجد تغيري

أفضل

قائمة األدوية
أكتب كل األدوية .هناك بعض األمثلة يف اجلدول.
حساسيات أعاين منها:
اسم الدواء

ملاذا يتم استخدامه

الكمية\اجلرعة

كيف و مىت أتناول هذا الدواء

59

تاريخ البدء بتناوله

60

تاريخ التوقف عن
تناوله

إذا مت توقيف الدواء،
فلماذا؟

اآلثاراجلانبية
نعم
ال

مالحظات أخرى (مثالً ،معلومات حول اآلثار
اجلانبية)

قائمة األدوية
أكتب كل األدوية .هناك بعض األمثلة يف اجلدول.
حساسيات أعاين منها:
اسم الدواء

ملاذا يتم استخدامه

الكمية\اجلرعة

كيف و مىت أتناول هذا الدواء

61

تاريخ البدء بتناوله

62

تاريخ التوقف عن
تناوله

إذا مت توقيف الدواء،
فلماذا؟

اآلثاراجلانبية
نعم
ال

مالحظات أخرى (مثالً ،معلومات حول اآلثار
اجلانبية)

قائمة األدوية
أكتب كل األدوية .هناك بعض األمثلة يف اجلدول.
حساسيات أعاين منها:
اسم الدواء

ملاذا يتم استخدامه

الكمية\اجلرعة

كيف و مىت أتناول هذا الدواء

63

تاريخ البدء بتناوله

64

تاريخ التوقف عن
تناوله

إذا مت توقيف الدواء،
فلماذا؟

اآلثاراجلانبية
نعم
ال

مالحظات أخرى (مثالً ،معلومات حول اآلثار
اجلانبية)

امل واع ي د
استخدم هذه الصفحة لتدوين املواعيد املهمة
مع مقدمي اخلدمات الصحية.
موعد مع

رقم اهلاتف

التاريخ؟

الزمان؟

املكان؟

د .فييلغود

5309-867

 12شباط

11:30

 5شارع فييلبيتر

مالحظات:
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موعد مع

66

رقم اهلاتف

التاريخ؟

الزمان؟

املكان؟

مالحظات:

املواعيد

استخدم هذه الصفحة لتدوين املواعيد املهمة مع مقدمي اخلدمات الصحية.
موعد مع

رقم اهلاتف

التاريخ؟

الزمان؟

املكان؟

مالحظات:

67

موعد مع

68

رقم اهلاتف

التاريخ؟

الزمان؟

املكان؟

مالحظات:

مالح ظات

69

70

71

72

73

74

ا مل

قا مو س
صطلحا ت

med
ed
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إن املعلومات املوجودة يف قاموس املصطلحات موجزة وعامة .للحصول على املزيد من املعلومات حول أي مصطلح
يف القاموس ،الرجاء التحدث مع مقدم اخلدمات الصحية اخلاصني بك.
كلمة أو مجلة:

معروفة أيضًا ب:

صفحة

أ
أثر جانيب

أثر غري مرغوب به لدوا ٍء معني .هذه اآلثار قد حتدث للجسد أو العقل

ادمان

كلمة تستخدم غالبًا للقول بأن الدواء أصبح يُشكل عاد ًة لدى الشخص أو أنه
أصبح “مُتعودًا” أو مُعتمدًا عليه .هناك فرق بني الشخص الذي يشعر عقليًا بأنه
ال يستطيع العيش بدون الدواء (االعتماد النفسي) وشخص آخر قد اعتاد جسده
على وجود الدواء (االعتماد اجلسدي) .قد ال يكون لدى الشخص أي نوع من
االعتماد على الدواء ،أو يكون لديه نوع واحد أو كالمها ،ذلك حسب نوع الدواء
و الشخص نفسه .تظهر ردود الفعل االنسحابية للدواء عندما يكون اجلسد قد اعتاد
على وجود الدواء .هذا ال يعين أن الشخص أصبح مدمنًا على الدواء.

استشارات

شكل من أشكال العالج يتضمن مناقشات مع اجملموعات أو األفراد الذين
يُعانون من مشاكل شخصية ،أعراض نفسية ،أو اضطراب عقلي.

اضطرابات األكل

اضطرابات يف طريقة تفكري األشخاص حول وزهنم وشكل جسدهم .ممكن أن
يكون لدى هؤالء األشخاص أفكار غري سليمة حول الطعام ،الوزن ،وكيف يبدوا
جسدهم لآلخرين.
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رد فعل عكسي

11-6 ,4 ,1
,17 ,14 ,13
,40-25 ,18
58-53

مدمن

22

العالج بالكالم ،العالج
النفسي

29

فقدان الشهية العصيب،
الشره املرضي العصيب،
فاقد للشهية ،بوليميك.

27

كلمة أو مجلة:
اضطراب الثنائي القطب

اضطرا ب يؤثر على املزاج .يكون لدى األشخاص األطراف القُصوى للمزاج .هذه
تشمل فترات من االكتئاب واهلوس.

معروفة أيضًا ب:
االكتئاب اهلوسي ،اهلوس

اضطراب عقلي

اضطراب املزاج

اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد

اكتئاب ،اكتئاب ثنائي
القطب ،هوس ،اضطراب
ثنائي القطب

3

ADHD, ADD

33

تشنجات ال ارادية،
توريت

29

نوع من االضطراب يبدأ يف مرحلة الطفولة .تتضمن األعراض أشياء مثل مشاكل يف
ابداء االهتمام ،مشاكل يف البقاء مُركِزًا ،العصبية و القلق.

أعراض توريت

اضطراب يُسبب عند األشخاص تشجات ال ارادية سريعة و متكررة .هذه
التشنجات قد تكون عبارة عن حركات أو عادات مثل رفة متكررة للعني ،سُعال،
افضاء احلنجرة ،أو حركات يف الوجه مثل االبتسامة املُتكلفة .هذه التشنجات قد
تكون أيضًا عبارة عن أصوات شخري أو تلفظ بكلمات يرددها األشخاص مرارًا
وتكرارًا.

31 ,17

,5-3 ,1
,11 ,8
,13-15
22 ,17

حاالت أو اضطرابات عقلية قد تؤثرعلى املشاعر ،األنشطة اليومية ،االهتمامات،
كيفية تصرف الشخص ،األشياء اليت يُفكر فيها ،والطريقة اليت يُفكر هبا.

هناك العديد من اظطرابات املزاج .اكثرها شيوعًا هي االكتئاب و االضطراب
الثنائي القطب .هذه االضطرابات تؤثر على مشاعر و عواطف الشخص.

صفحة
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كلمة أو مجلة:

معروفة أيضًا ب:

,5-3 ,1
,11 ,8-7
22 ,17 ,14

أعراض نفسية

مشاكل يف املشاعر ،املزاج ،التفكري ،أو السلوك.

,7 ,5
31 ,27

اكتئاب

حالة من املزاج تستمر ملدة طويلة قد يشعر الشخص فيها بأنه حزين ،فارغ ،وحيد،
مُحبط ،غاضب ،سريع االنفعال ،مُذنب ،عدمي القيمة ،وقد يُعاين من نقص يف الطاقة.
ال يستمتع األشخاص غالبًا باألشياء اليت تعودوا ممارستها من قبل ويعانون من مشاكل
يف النوم واألكل.

انفصام الشخصية

اضطراب يؤثرعلى أفكار الشخص (كيف يفكر و مباذا يفكر) ،املشاعر وكيفية
تصرفه .األشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية يكون لديهم عاد ًة أوهام و
هلوسات إضاف ًة اىل صعوبات يف االختالط االجتماعي مع اآلخرين.

صفحة

اهلوس

29 ,17 ,7

ت
تفاعالت األدوية

من املمكن لألدوية أن تتفاعل مع بعضها أو أن تؤثر على بعضها .هذا يعين بأن أحد
األدوية قد يزيد أو يُنقِص مفعول دوا ٍء آخر .وميكن أيضًا لبعض األدوية أن تتأثر
مباذا تأكل أو تشرب .هذه تعرف بتفاعالت األدوية واألغذية.

تفاعالت

,18 ,11 ,7
,37 ,32 ,29
39

ج
جرعة

إن كمية الدواء اليت يتناوهلا الشخص يف وقت واحد هي اجلرعة اخلاصة به .هناك
عاد ًة رقم (مثالً )10،و وحدة (مثال ،مليغرامات) للدواء .فهي تساعد على معرفة
قوة الدواء و ختتلف من دواء آلخر .مثالً ،إذا كان شخص ما يتناول 1ملغجم من
الدواء (أ) و  100ملغجم من الدواء (ب) ,فذلك ال يعين أن الدواء (ب) أقوى مبئة
مرة من الدواء (أ).
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كمية

,8 ,7 ,5 ,6
,14 ,13 ,11
,34 ,18 ,17
39

كلمة أو مجلة:

معروفة أيضًا ب:

صفحة

د
داء السكر

مرض زيادة نسبة السكر يف الدم الذي ينجم عن فقدان قدرة اجلسد على إنتاج
األنسولني أو االستجابة له .قد يُصيب األطفال أو الراشدين .يتم مُعاجلة مرضى
السكر بواسطة حقن من األنسولني أو أدوية يتم تناوهلا عن طريق الفم.

دراسات األحباث

ملرض ما ،يقوم الباحثني بالتتحقق من
عندما يكون هناك سؤال حول أفضل عالج ٍ
التأثريات (اجليدة و السلبية) للدواء على األشخاص الذين يعانون من املرض نفسه.

دواء

مصطلح عام يُستخدم لوصف عالج قد جيعلك تشعر بتحسن.

دواء ال حيتاج لوصفة طبية

األدوية املوجودة عاد ًة يف الصيدلية واليت تستطيع شراءها بدون وصفة طبية.

النوع األول من داء
السكر ،النوع الثاين
من داء السكر ،داء
السكري ،داء السكر
املعتمد على األنسولني،
داء السكر الغري معتمد
على األنسولني

30

طبيب ،طبيب نفسي
(أحيانًا ممرض مُمارس
أو صيديل)

7 ,6

دواء ،عالج

يباع بدون وصفة طبية

كل الصفحات

11

12 ,11

دواء يُباع بدون وصفة طبية

أنظر دواء ال حيتاج لوصفة طبية.

ر
رد الفعل العكسي
أنظر اآلثار اجلانبية

األثر(اآلثار) اجلانيب
(اجلانبية)

9
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كلمة أو مجلة:
ردة الفعل االنسحايية

حتدث ردود الفعل االنسحابية عندما يتم التوقف بسرعة عن تناول دواء معني بعد
استخدامه لفترة طويلة .هذه الردود قد تتراوح بني البسيطة جدًا و احلادة جدًا .قد
يشعر الشخص بتوعك عندما تظهر ردة الفعل االنسحابية .إن الدواء الذي يتسبب
بظهور ردة فعل انسحابية ال يعين بأنه من األدوية اليت تسبب ادمانًا عليها عند
االنسان.

معروفة أيضًا ب:
أعراض التوقف

صفحة
,25 ,14 ,13
34 ,28 ,26

م
30 ,28 ,8

مشاكل جنسية

مشاكل مُتعلقة بتحفيز األجهزة اجلنسية عند الذكور و اإلناث .ميكن للذكور أن
يواجهوا صعوبات يف االنتصاب واحملافظة عليه أو يف بلوغ النشوة .ميكن أن يواجه
االناث مشاكل يف حتفيز البظر ،الترطيب ،وبلوغ النشوة.

مقدم اخلدمات الصحية

هم األشخاص الذين يعملون يف جهاز الرعاية الصحية و يهتمون باألشخاص الذين
يعانون من مشاكل عقلية وجسدية.

مقدمي الرعاية

باألشخاص اآلخرين الذين يُعانون من توعُك
هؤالء هم األشخاص الذين يهتمون
ٍ
عقلي أو جسدي .هناك العديد من األلقاب املختلفة لألشخاص الذين يعملون مع
الشباب و يهتمون هبم ،وهذه األلقاب ختتلف من مكان إىل آخر.

منتجات األعشاب الطبيعية

منتجات أو مواد كيميائية يتم استخالصها عاد ًة من النباتات أو احليوانات و تُستخدم
للعالج أو الوقاية من املشاكل الصحية .ال يتم وصفها عاد ًة من قبل املعاجل و تُباع
بدون وصفة طبية.

80

طبيب ،ممرض ،أخصائي
تغذية ،معاجل مهين،
صيديل ،معاجل فيزيائي،
معاجل نفسي ،عامل
اجتماعي ،اخل.

,4 ,3 ,1
,9-7
,16-12
,22 ,18
25-35

أفراد األسرة ،األوصياء،
العاملني من أجل
الشباب ،اآلباء بالتبين،
العاملني لدعم الشباب

7 ,1

عالج باألعشاب,
عُشيب ,طب األعشاب
النباتية ,الطب البديل
 ,العالجات الصينية,
الفيتامينات ,املعادن.

23 ,11

كلمة أو مجلة:

معروفة أيضًا ب:

صفحة

ه
29

هوس

مصطلح يُستخدم لإلشارة بأن شخصًا ما لديه أوهام وهلوسات.

هلع

يكون عند األشخاص الذين ميرون يف بعض احلاالت بتجارب متكررة من مشاعر
اخلوف القوية واملفاجئة أو من القلق الشديد .األعراض املصاحبة لذلك قد تشمل
سرعة يف معدل ضربات القلب ،تعرق ،صعوبة يف التنفس ،و الشعور بالذعر.

نوبات من الذعر

27 ,25 ,14

و
واصف الدواء

مقدم اخلدمات الصحية املُخول قانونيًا كتابة وصفات طبية لألدوية .هذا الشخص
هوعاد ًة الطبيب ولكن أحيانًا املمرض املُمارس أو الصيديل.

وسواس القهري

اضطراب تتوارد فيه أفكار و مهوم متكررة عند الشخص و حياول أن يفعل أشياء
كثرية للسيطرة عليها والتخلص منها .مثالً ،بعض األشخاص خيشون اجلراثيم
فيقومون بغسل أيديهم مرارًا و تكرارًا حىت تتشقق.

طبيب ،طبيب نفسي
(أحيانًا ممرض مُمارس
أو صيديل)
الوسواس القهري

-10 ,7-3
,23-15,17
,36-25 ,27
39
27

وصفة طبية

وصفة مكتوبة عاد ًة على ورقة ،حتتوي الوصفة الطبية لدوا ٍء معني على بعض املعلومات
مثل االسم ،اجلرعة ،طريقة االستخدام ،عدد املرات للتجديد ،والكمية .كما حتتوي
أيضًا على اسم املريض و اسم واصف الدواء.

81

كلمة أو مجلة:
وهم

اعتقاد غري صحيح أو غري مبين على الواقع .بعض األمثلة الشائعة تتضمن الشعور
باخلوف بأن شخصًا ما يريد أن يُؤذيك أو الشعور بأنك متتلك قوى خاصة.
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معروفة أيضًا ب:

صفحة

خيال ،اعتقاد خاطئ

29

