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 مشاكل تتعلق بتلك ا1دوية من خالل نقاشه معك.
لديك  تكون  قد  التي  السلبية  الفعل  وردود  الحساسية  أنواع  جميع  عن  يعرف  الطبيب  بأن  تأكد   
يساعدك  أن  يمكن  هذا  إن  حاليًا.  تستخدمها  أو  السابق  في  تناولتها  التي  ا1دوية  أنواع  بعض  تجاه 

على تجنب صرف دواء يمكن أن يؤذيك.
 عندما يكتب طبيبك وصفة طبية خاصة بك،تأكد من قدرتك على قراءتها. إذا لم تستطيع قراءة 

كتابة طبيبك المعالج فربما لن يتمكن الصيدلي كذلك .
 أحصل على المعلومات المناسبة عن ا1دوية الخاصة بك من حيث : 

ما هي فائدة هذا الدواء ؟
كيف هي طريقة االستخدام وإلى متى ؟ 

ما هي اuثار الجانبية المحتملة ؟ ماذا أفعل إذا وقعت ؟ 
هل هو دواء آمن لالستخدام مع غيره من ا1دوية أو المكمالت الغذائية التي استخدمها ؟

واحد من كل سبعة إلى عشرة مرضى يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يتعرض لخطأ طبي 
أثناء إقامته في المستشفى. لكن ا1خطاء الطبية ال تحدث فقط في المستشفيات، إذ يمكن أن تقع 
في أية منشآة للرعاية الصحية، في المستشفيات والعيادات ومراكز الجراحة ودور الرعاية الطويلة 
أو  ا1دوية  تشمل  ان  ل�خطاء  يمكن  ذلك،  على  عالوة  المرضى.  منازل  في  وحتى  والصيدليات 
أو  الطبية،  المعدات  استخدام  أثناء  أو  التشخيص،  في  أخطاء  تكون  أن  ويمكن  الجراحة،  العمليات 
أخطاء في التقارير المخبريه، كما يمكنها أن تحدث خالل أكثر المهام روتينية (على سبيل المثال، 
عندما تقدم لمريض منوم يتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من الملح وجبة غذائية تحتوي نسبة عالية من 
هذا  عصرنا  في  الصحية  بالرعاية  المتعلقة  ا1خطاء  معظم  أن  إلى  تشير  تفتأ  ال  ا1بحاث  إن  الملح). 
قل  كلما  تحدث  أن  ل�خطاء  يمكن  كذلك،  نفسه.  الصحية  الرعاية  نظام  تعقيد  ازدياد  من  ناتجة 
التواصل بين ا1طباء وزمالئهم اuخرين من الطاقم الطبي أو التمريضي، أو بين ا1طباء والمرضى. 
صحية  رعاية  على  للحصول  به  القيام  يمكن  ما  نحو  �رشادك  دور  لها  يكون  سوف  النصائح  هذه 

أكثر أمنًا وأقل خطراً .

الدواء

التي  ا1دوية  بكافة  الكاملة  المعرفة  يمتلكون  أطبائك  أن  من  تأكد 
حتى  بل  بأنواعها،  الطبية  والوصفات  ا1دوية  فقط  يشمل  ال  هذا  تتناولها. 
الوصفات  من  وغيرها  وا1عشاب  الفيتامينات  مثل  الغذائية  المكمالت 

الشعبية . 
زيارتك  عند  تتناولها  التي  الغذائية  والمكمالت  ا1دوية  جميع  اجلب   
أي  هناك  كان  إذا  وما  تتناول  ماذا  معرفة  في  طبيبك  هذا  يساعد  للطبيب. 
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 عند خروجك من المستشفى اطلب من طبيبك أن يشرح لك خطة العالج التى سوف تتبعها في 
معرفة  من  التأكد  عليك  يجب  كما   ، بك  الخاصة  الجديدة  اRدوية  معرفة  يشمل  وهذا  المنزل، 
تعرف  أن  المهم  من  العادية.  نشاطاتك  إلى  العودة  يمكنك  متى  ومعرفة  المواعيد  متابعة  جدول 
ما إذا كان يجب أن تستمر في أخذ اRدوية التي كنت تأخذها قبل دخولك في المستشفى. حصولك 
على تعليمات واضحة تساعدك في عدم العودة في رحلة غير متوقعة إلى المستشفى مرة أخرى .

جميع  سؤال  في  تتردد  ال   ، المستشفى  في  منومًا  كنت  إذا   
يلمسونك  سوف  الذين  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 
ال.  أم  وخدمتك  لمسك  قبل  أيديهم  غسلوا  قد  كانوا  إذا 
في  العدوى  انتشار  ومنع  كثيراً  الحد  اليدين  لغسل  يمكن 

المستشفيات أو نقلها لك.

 عند صرف الدواء من الصيدلية ، أسال الصيدلي : هل هذا هو الدواء الذي وصفة طبيبي لي ؟ 
 إذا كان لديك أي استفسار حول طريقة استخدام الدواء فال تتردد بل إسأل:

طرق استخدام الدواء يمكن بأن تكون صعبة الفهم. على سبيل المثال، اسأل إذا ما كانت عبارة 
اليقظة  ساعات  خالل  فقط  أو  الساعة  مدار  على  ساعات   6 كل  جرعة  أخذ  تعني  يوميا"  مرات  "أربع 

العادية.
الناس  من  كثير  المثال،  سبيل  على  السائل.  الدواء  لقياس  معيار  أفضل  عن  الصيدلي  اسأل   
يستخدمون المالعق المنزلية والتي بسببها ال يحصلون غالبًا على كمية الدواء الصحيحة . يمكن 
الجرعة  قياس  على  المرضى  لمساعدة   ، المخططة  الحقن  مثل  خاصة،  أجهزة  استخدام  هنا 

المناسبة.
قد  ما  تعرف  كنت  إذا  دوائك.  يسببها  قد  التى  الجانبية  ا}ثار  عن  مكتوبة  معلومات  أية  عن  أسأل   

يحدث ، فسوف تكون أفضل استعداداً إذا ما حصل أي طارئ أو شيء غير متوقع.

المرضى المنومون

ما ينبغي تجنبه من الطعام والشراب أو حتى اRنشطة أثناء تناول هذا الدواء؟
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 تأكد من أن شخصًا ما، مثل طبيب الرعاية الصحية ا>ولية أو أحد أفراد عائلتك الذين تثق بهم، أو 
منسق الحاالت في المستشفى إن وجد، ينسق لك أمور المتابعة والرعاية الطبية. 

ال  معينة.  مخاوف  أو  استفسارات  لديك  كان  إذا  دائمًا  أسأل   
احد يعرف حالتك أفضل منك أنت وال حتى الطبيب المعالج. 
الرعاية  تقديم  في  ضالع  شخص  أي  سؤال  في  الحق  لك 
جميع  عن  اgجابة  المعالج  الفريق  واجب  ومن  لك  الصحية 

استفساراتك بصدر رحب.

الذي  طبيبك  أن  من  تأكد  جراحية،  عملية  ستجري  كنت  إذا   
كان يعالجك في المستشفى لفترات طويلة سابقة أو طبيب 
الرعاية الصحية ا>ولية الذي قام بتحويلك أو طبيبك الخاص 
متفقون تمامًا مع الجراح على ما سوف يتم القيام به. إجراء 
الركبة  في  المثال،  سبيل  (على  الخطأ  الموقع  في  جراحة 
اليسرى بدًال من اليمنى ) أمر نادر الحدوث، ولكن حتى النوادر 

يمكن  مما  هو  الجراحة  موقع  في  الخطأ  أن  هو  السار  والخبر  بالفعل،  حصلت  وقد  حصولها  يمكن 
طاقم  ومن  الجراح  الطبيب  من  الكافية  االحترازات  أخذ  تم  لو  المائة  في  مائة  بنسبة  تفاديه 
على  عالمة  وضع  قد  العملية  بإجراء  سيقوم  الذي  الجراح  أن  تأكد  نفسه.  المريض  ومن   التمريض 

مكان العملية أو وقع با>حرف ا>ولى من اسمه على مكان العملية.
إجراء  فيه  تم  الذي  المستشفى  اختر  المستشفى،  اختيار  على  والفرصة  القدرة  لديك  كانت  إذا   
العملية  نتائج  أن  ا>بحاث  أظهرت  لقد  وبنجاح.  بعمليتك  الشبيهة  الجراحية  العمليات  من  العديد 
والتاريخ  الخبرة  يمتلك  مستشفى  في  المريض  يعالج  عندما  بكثير  أفضل  تكون  نجاحها  وفرص 

الكافي للتعامل مع تلك العملية.

العمليات الجراحية

نصائح أخرى متفرقة
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أن  تفترض  ال  الهامة.  الصحية  معلوماتك  جميع  لديهم  تصادفهم  الذي  اCطباء  كل  أن  من  تأكد   
جميع اCشخاص لديهم جميع المعلومات التي يحتاجون إليها بالنسبة لحالتك وتاريخك المرضي.

ذلك.  استطعت  كلما  الطبي  موعدك  إلى  معك  الذهاب  اCصدقاء  أو  العائلة  أفراد  أحد  من  أطلب   
القاعدة هنا بسيطة : ال تذهب وحدك حتى لو كنت ال تحتاج إلى مساعدة اeن ، فقد تحتاج إليها في 

وقت الحق.
 اعلم أن طلب المزيد من المعلومات عن حالتك المرضية وعن خيارات العالج اCخرى ليس دائمًا 
العالجات  أو  التجارب  عن  المعلومات  من  المزيد  تعرف  أن  شك  ال  جيدة  فكرة  إنها  جيداً.  تصرفًا 
تكون  أن  يمكن  أيضًا  ولكنك  المرضى،  من  غيرك  ساعدت  وكيف  المرضية  حالتك  لمثل  المقدمة 
أفضل حاًال دون معرفتها. الوسطية هنا مطلوبة وبشدة. ال تكن جاه ًال بمرضك، وفي نفس الوقت 
بلغت  ومهما  مؤهًال،  طبيبًا  لست  أنت  النهاية  في  عنه.  المعلومات  من  المزيد  طلب  في  تبالغ  ال 

قراءاتك فلن تستطيع ا{لمام باCمر إلمام اCطباء به!
 إذا كان لديك اختبار أو فحص، ولم يتواصل معك المختصون بشأن النتائج، فال تعتقد دائمًا بأنه: 
(ال أخبار ، يعني أخباراً جيدة). إن عدم التواصل معك بخصوص نتائج االختبار قد تدل على النسيان أو 
ا{طالع  بك  يفترض  سيئة  نتائج  وجود  كذلك  تعني  وقد  لك،  المعالج  الفريق  طرف  من  ا{همال 
ومتى  كيف  أسأل  الصحية.  واختباراتك  تحاليلك  نتائج  عن  والتقصي  البحث  عليك  يجب  عليها. 

ستحصل على النتائج، وال تعتقد بأن عدم إخبارك بالنتيجة سببه أن (كل النتائج طبيعية) .
 تعرف أكثر على حالتك المرضية و طرق العالج عن طريق طرح اCسئلة على الطبيب والممرضة و 
االنترنت  مواقع  في  تقرأه  ما  على  كثيراً  تعتمد  ال  للمعلومات.  بها  موثوق  أخرى  مصادر  باستخدام 
والتواصل االجتماعي، فكثير منها يعبر عن حاالت شخصية ال تنطبق عليك بالضرورة. يمكنك مثًال 
التي  المعلومات  به.  تعالج  الذي  للمستشفى  االلكتروني  الموقع  على  الموجودة  المعلومات  قراءة 
في  إليها  الركون  يمكن  معلومات  االلكترونية  مواقعها  على  المرموقة  المستشفيات  تضعها 
بذاتها  مستقلة  حالة  كل  أن  الدوام  على  تذكر  الحديثة.  العلمية  اCدلة  من  مستقاة  كونها  الغالب 

وال توجد حالتان متشابهتان تماما ً على ا{طالق!

العديد من المشاكل الصحية المتزامنة


