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 ؟الأاثر اجلانبية للأدوية قيقةما ح 

 

األثار الجانبية كمفهوم، هي اآلثار الثانوية التي يحدثها الدواء في تفاعله 
مع جسم المريض زيادة على المفعول العالجي الرئيسي الموصوف 

 .ألجله

هذا المفهوم، يتسم بالنسبية و االختالف حسب الصنف العالجي للمادة 
فعالة و طريقة تأثيرها على جسم اإلنسان و الحالة الصحية للمريض 

 .المستعمل للدواء

هذا . و لتبسيط هذا الموضوع، نأخذ كمثال مضاد االلتهاب األسبرين
ت له العديد من النوع من الدواء هو معالج لاللتهابات، لكنه في نفس الوق

اآلثار الجانبية التي قد تكون تارة مرغوب فيها كتأثيره على لزوجة الدم 
بالنسبة لمرضى القلب مثال، في حين يكون هذا التأثير غير مرغوب فيه 
لدى مرضى الجهاز الهضمي الذين يعانون من االسترجاع أو القرحة، 

ما يزداد هذا الخطر ألنه قد يتسبب لهم مثال في نزيف دموي ال قدر هللا ك
كذلك إذا جمع استعمال األسبيرين مع أدوية أخرى معينة تزيد من لزوجة 

 .الدم

 : كو عليه فتناول أي دواء كيفما كان صنفه يتطلب قبل ذل

 يتشارة أحد مهنيي الصحة كالطبيب أو الصيدالنسا

يتم اخبار الصيدالني أو الطبيب بجميع األمراض التي تعالجها و  نأ
ة التي تتناولها و بالنسبة للمرأة إن كانت حامال و في أي شهر باألدوي

 عأو إن كانت مرض

اءة العلبة و نشرة الدواء بتمعن و الرجوع لمهنيي الصحة في حالة رق
 كأدنى ش
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 .القواعد الثالثة أعاله هي الثالثي الذهبي من أجل استعمال آمن للدواء .

و منصات التواصل المفهوم الخاطئ الذي تروجه وسائل االعالم 
االعالمي لآلثار المضرة لألدوية، هو في الحقيقة أكثر ضررا على 
المريض من الدواء نفسه؛ ببساطة، ألن أي علبة دواء يجد المريض 
مكتوب عليها كما في النشرة الدوائية داخلها، كل المعلومات الالزمة من 

رى فمن يتحمل إذن المسؤولية الكب… أجل استعمال صحيح لعالجه 
 لالستعمال الخاطئ لألدوية؟
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االستعمال الخاطئ لألدوية من طرف المريض هو وراء نسبة كبيرة من 
األضرار الناجمة عن تناول الدواء و ذلك بعدم احترام القاعدة الثالثية 
الذهبية لالستعمال اآلمن لألدوية كما ذكرت أعاله، مما ينجم عن هذا 

الحقيقة نتيجة مباشرة لعدم احترام االستعمال ظهور آثار جانبية هي في 
، و منها هقبل استعمال الدواء ال بعد االنصائح التي يجب اإللمام به

 : الوقوع في حاالت تنافي خطيرة نذكر منها

 تعمال الدواء في الحاالت التي يمنع فيها استعمالهسا  

 ممع بين الدواء و أدوية أو اغذية أخرى ال يجب الجمع بينهجال 

 م االنتباه و أخذ االحتياطات في الحاالت التي يجب الحذر فيها دع
 ءخالل استعمال الدوا

 م االهتمام بالمعلومات الخاصة بالنساء الحامل و المرضع و دع
 تمعلومات السياقة و استعمال اآلال

 م االخذ بعين االعتبار معلومات استعمال الدواء عند االطفال و دع
 نالمسني

متوفرة في العلبة و في نشرة الدواء داخل العلبة و ال  و هي كلها معطيات
تتطلب أكثر من اطالع المريض عليها و استشارة الطبيب أو الصيدالني 
إن كان هناك أدنى شك بخصوصها مع احترام تام لنصائح الطبيب و 

 الصيدالني خالل فترة العالج

 العالمي اليوم و قد دفع هذا الموضوع منظمة الصحة العالمية إلحياء
من شتنبر و قد احتفل بهذا اليوم ألول  71كل سنة في  المريض لسالمة

، إذ يقدر الضرر السنوي الناجم عن األخطاء الدوائية 9172مرة سنة 
مليار دوالر سنويا، و هي في مجموعها األخطاء التي  29لوحدها ب

بة الوصفات بكلمات مختصرة، التعليمات غير الواضحة، يتسبب بها كتا
وصف الجرعات الخاطئة، الحقن بالطريقة الخطأ، الوصفات الغير 
المناسبة للحاالت المرضية، االستعمال السيئ للدواء من طرف المريض 

 و غيرها من األخطاء

https://dawa2i.info/omserreurmed/
https://dawa2i.info/omserreurmed/
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و يبقى تبني القاعدة الثالثية الذهبية أعاله من أحسن الطرق للتصدي 
ستعمال الخاطئ للدواء، اذ بتجنب الحاالت التي يمنع فيها استعمال لال

الدواء، و باتخاذ االحتياطات الالزمة الستعمال الدواء خالل فترة العالج 
بما في ذلك الحذر عند الجمع بين العديد من األدوية و األغذية مع اعتبار 

ئقين و المعطيات الضرورية بالنسبة للحوامل و المرضعات و لدى السا
كذلك مستعملي اآلالت ستصير مسألة اآلثار الجانبية ال خطر لها، 
خصوصا أن معظم هذه اآلثار تكون بسيطة و ال تستدعي توقيف العالج 

 كما تختفي لمجرد االنتهاء من استعمال الدواء

اذن يبقى الجزء األهم من رحلة العالج هو التحقق من سالمة ظروف 
ال بعد تناوله، حين ذاك، لن تكون  هقبل البدء باستعمال استعمال الدواء

لألدوية أضرار جانبية ضارة و إن حدثت، ستكون بسيطة في مجمل 
 حاالت حدوثها
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 كيف تس تخدم ادلواء بأأمان
 

إن االستخدام غير الرشيد لألدوية يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء 
العالم، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نصف المرضى ال 

 .ولون األدوية على نحو صحيحيتنا
 

 : ةتجدون أسفله أهم قواعد االستعمال اآلمن لألدوي

 

 .يتستعمل أي دواء دون استشارة طبيبك أو الصيدل ال

 .ىطبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك أمراض أخر غأبل

طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول  أخبر
أي أدوية أخرى، افعل نفس األمر حتى بالنسبة لتلك األدوية التي ال 

 .ةتحتاج إلى وصفة طبي

. 

لتهاب الكبد أو الفشل الكلوي أو بالنسبة لكبار السن و الرضع أو في حالة إ
 .ال تتناول أبًدا أي دواء بدون استشارة الطبيب: األطفال الصغار جًدا 

إذا كنت حامالً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل، 
اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء 

 (.قق أيًضا مما إذا كان هناك رسم بصري خاص بالحمل على العلبةتح)

 .الدواء علبة أنظر مقال…اقرأ جيدا المعلومات المدونة على علبة الدواء

اقرأ نشرة الدواء بعناية قبل استعماله، ألنها تحتوي على معلومات مهمة 
 .الدواء نشرة أنظر مقال…بة لكبالنس

 احتفظ بنشرة الدواء، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى

https://dawa2i.info/leui-du-medicament/
https://dawa2i.info/leui-du-medicament/
https://dawa2i.info/notice/
https://dawa2i.info/notice/
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يجب عليك دائًما تناول الدواء باحترام تام و تتبع شامل للمعلومات التي 
إذا كنت في شك، . قدمها لك طبيبك و الصيدلي كالجرعة ومدة العالج

 .استشر طبيبك أو الصيدلي

ال تتناول أبًدا الدواء إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادته الفعالة أو أي 
راجع المكونات بالتفصيل في نشرة ) من المكونات األخرى لهذا الدواء

 .(الدواء

ال تتناول أبًدا الدواء إذا اكتشفت أن لديك أحد موانع االستعمال المدونة 
 .في نشرة الدواء و استشر طبيبك من أجل ذلك

ال تتناول أدوية أخرى تحتوي على نفس المادة الفعالة التي يحتوي عليها 
 .بك دوائك و ذلك لتفادي جرعة زائدة ستضر

 .ال تتناول األعشاب الطبية بالتزامن مع عالجك

 

https://dawa2i.info/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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إذا كنت تعاني من أمراض يمكن أن تتأثر بعناصر معينة مثل السكريات 
لمرضى السكر، الملح لمرضى ارتفاع ضغط الدم، الزيوت األساسية 

اقرأ النشرة من أجل : لمرضى الصرع أوعدم تحمل مكونات معينة 
ب اتباعها واسأل طبيبك أو الصيدلي التعرف على االحتياطات الواج

 .للحصول على المزيد من المعلومات

إذا كنت تقود السيارة أو تستخدم اآلالت، اقرأ نشرة الدواء قبل استعماله 
تحقق )للتأكد من أنه لن يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام اآلالت 

 .(أيًضا مما إذا كان هناك رسم بصري للسياقة على العلبة

إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص دم، أخبر طبيبك و مختبر التحاليل 
 .الطبية عن أي أدوية تتناولها للتأكد من أنها لن تؤثر على النتائج

مثل جميع األدوية، يمكن أن يسبب دوائك آثاًرا جانبية، على الرغم من 
 .عدم حدوثها لدى الجميع

 

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، 
. يبك أو الصيدليتحدث إلى طب

ينطبق هذا أيًضا على أي آثار 
جانبية غير مذكورة في نشرة 

يمكنك أيًضا اإلبالغ عن . الدواء
اآلثار الجانبية للمركز الوطني 

إلى مختبر لليقظة الدوائية أو 
 .األدوية مباشرة

 

باإلبالغ عن اآلثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من 
 .ة الدواء الذي تستعملهالمعلومات حول سالم
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إذا تناولت أكثر مما ينبغي من دوائك، استشر على الفور الصيدلي أو 
 .الطبيب أو توجه للمستعجالت ان استدعى األمر ذلك

إذا نسيت تناول دوائك، ال تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي 
 .نسيت تناولها دون استشارة طبيبك أو الصيدلي

 .يًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفالاحفظ الدواء بع

 .ال تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على العلبة

 .ال تتوقف عن تناول الدواء بدون استشارة طبيبك

 .في حالة الشك، ال تتردد في طلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي

ال تنصح العائلة أو األصدقاء أبًدا باألدوية التي استعملتها حتى لو كانت 
 .أنت تخاطر باإلضرار بصحتهم. لديهم نفس األعراض
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https://dawa2i.info/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%af%d9%8a/
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