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مم االعالجج بالددووااء بشكللكيیفف يیت  
آآمنن في االبيیتت؟  	  

غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  
أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   	  

	  
في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• تت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووق  	  
• االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• جمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب. إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك مترر  	  
• منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

ء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیمم) ُتسهھلل منن إإعططاdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

االددووااء.  قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة  .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، 
االصيیددليیة. 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر 	  

	  
كك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذل

بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب  .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذاا كانن يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإ

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن 
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
لل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعام

 في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن
ً عنددما يیشترريي منن االصيی ددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

االتحققق منن االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة. 	  

) االذذيي يیكتبهھ االططبيیبب. إإذذاا كانتت مددفووعاتت ااألددوويیة االتي هھھھي منن Bططلبب االتعوويیضض االخاصص منن االكيیال بتقرريیرر االططبيیبب (
ً عنهھا تززيیدد في ٬، فإنهھ يیتمم االحصوولل على سقفف االددووااءاالسنة عنن مبلغ معيینن =  ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف تحصلل على معلووماتت مكتووبة 
منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل 

يیددليیة أأيیضاً عنن ااكتمالل سقفف االددووااء.االص 	  
	  
	  

112ررقمم االططووااررئئ االعامم  	  
	  

(منن االممكنن االسؤؤاالل عنن ااالستشاررةة على سبيیلل االمثالل إإذذاا ساعة 24مرركزز االتسمماتت   
تمم إإعططاء االددووااء االخاططئ أأوو إإذذاا تمم إإعططاء جررعة كبيیررةة جددااً منن االددووااء)   	  
 09	  471	(االبدداالة) 4711  	09أأوو  977   	  

	  
	  

	,Koskelaلندديیة االمختصرر وواالذذيي تمم تحدديیثهھ: كووسكيیال سس. (منن االددليیلل باللغة االفن  S) ووكووررهھھھوونيینن٬، يي (Korhonen,	  J (
. االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة ميیّكيیلي 2. ددليیلل االعالجج باألددوويیة لررعاةة ااألقارربب. االططبعة 2015

	Mikkelinووضووااحيیهھا (  seudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- 	 IIووتت فال   )VALOT	  II.( 	  
	  

االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة االعاصمة ووضووااحيیهھا   
)Pääkaupunkiseudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- ).YOMOيیووموو (  	  

	  
	Dostiاالتررجمة: خددماتت االتررجمة االشفوويیة وواالتحرريیرريیة ددووستي (  tulkkaus-‐	  ja	  käännöspalvelut( 	  

	  
االتصميیمم وواالططباعة: 	  
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ً عنهھا تززيیدد في ٬، فإنهھ يیتمم االحصوولل على سقفف االددووااءاالسنة عنن مبلغ معيینن =  ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف تحصلل على معلووماتت مكتووبة 
منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل 
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	Dostiاالتررجمة: خددماتت االتررجمة االشفوويیة وواالتحرريیرريیة ددووستي (  tulkkaus-‐	  ja	  käännöspalvelut( 	  

	  
االتصميیمم وواالططباعة: 	  
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منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل 
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آآمنن في االبيیتت؟ مم االعالجج بالددووااء بشكللكيیفف يیت 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• تت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووق  	  
• االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• جمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب. إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك مترر  	  
• منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

ء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیمم) ُتسهھلل منن إإعططاdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

االددووااء.  قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة  .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، 
االصيیددليیة. 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر 	  

	  
كك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذل

بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب  .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذاا كانن يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإ

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن 
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
لل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعام

 في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن
ً عنددما يیشترريي منن االصيی ددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

االتحققق منن االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة. 	  
	  

آآمنن في االبيیتت؟ مم االعالجج بالددووااء بشكللكيیفف يیت 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• تت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووق  	  
• االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• جمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب. إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك مترر  	  
• منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

ء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیمم) ُتسهھلل منن إإعططاdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

االددووااء.  قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة  .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، 
االصيیددليیة. 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر 	  

	  
كك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذل

بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب  .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذاا كانن يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإ

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن 
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
لل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعام

 في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن
ً عنددما يیشترريي منن االصيی ددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

االتحققق منن االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة. 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح! االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة  	  
• بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.االتززمم   	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬،   
• فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.   	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح. خصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاححمنن االمهھمم بالنسبة ألمنن االش  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منناالددووااء فيیهھا مررةة لكلل    
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
اتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغ .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

نن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن االصيیددليیة.إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأ 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل  

بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر  	  
	  

منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك  
بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على .عتهھ ووفي أأيي ووقتت منن االيیوومم يیتووجبب أأخذذههقددرر جرر   
علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى   
يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم  أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن   

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي  
يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء.  	  

	  
االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع  

االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت   
  ً االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا  
عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك االتحققق منن   

آآمنن في االبيیتت؟ مم االعالجج بالددووااء بشكللكيیفف يیت 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• تت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووق  	  
• االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• جمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب. إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك مترر  	  
• منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

ء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیمم) ُتسهھلل منن إإعططاdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

االددووااء.  قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة  .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، 
االصيیددليیة. 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر 	  

	  
كك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذل

بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب  .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذاا كانن يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإ

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن 
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
لل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعام

 في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن
ً عنددما يیشترريي منن االصيی ددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

االتحققق منن االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة. 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت   	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح! االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة  	  
• بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمثبتة على علبة االددووااء.االتززمم   	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬،   
• فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.   	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• ااألموورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح. خصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاححمنن االمهھمم بالنسبة ألمنن االش  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منناالددووااء فيیهھا مررةة لكلل    
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة االتي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع.  .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
اتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء.قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغ .4 	  
عندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجدد .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

نن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن االصيیددليیة.إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأ 	  

	  
بمساعددةة قائمة االددووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل  

بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر  	  
	  

منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك  
بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااألددوويیة على .عتهھ ووفي أأيي ووقتت منن االيیوومم يیتووجبب أأخذذههقددرر جرر   
علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى   
يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم  أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن   

ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي  
يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء.  	  

	  
االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع  

االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج في مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت   
  ً االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا  
عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك االتحققق منن   



كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددووللبمساعددةة قائمة االدد  

بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر  	  
	  

منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 
ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه

ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال
صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو

االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  
	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددووللبمساعددةة قائمة االدد  

بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارر  	  
	  

منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك  
ااألددوويیة علىبمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع  .قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت منن االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه   
علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى   
أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص االذذيي تتمم    

ددوونن ووصفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كيررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى ب  
يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء.  	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص  

مؤؤسسة. أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج في   
  ً االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا  
عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك االتحققق منن   

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االططبيیبب   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• قددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تناوولهھا  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم 	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت  

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة  
قائمة حسبب ااإلمكانيیاتت.  	  

• ققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا. منن االممكنن االتح  	  
• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في االناحيیة االصحيیحة ووبسررعة  

نهھ ال يیجووزز سحقهھا. معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأ 	  
• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز فتح االكبسووالتت.  	  
• إإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تسألل االططبيیبب ما إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على  

هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق. سبيیلل االمثالل على 	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:  	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• بإمكانكك االتحققق منن االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.  	  

االتي تووضع تحتت االلسانن: حبووبب االددووااء  	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:  	  

• يیتمم ووضع حبة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة.   	  
• ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في  يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ 

علبة تووززيیع االددووااء. 	  

االسوواائلل االتي يیتمم تناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم (االمخلووطط٬، االُمعلقّق): 	  

• االسائلل االددوواائي يیتمم قيیاسس جررعتهھ لتناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم منن خاللل كووبب االقيیاسس أأوو ملعقة االقيیاسس أأوو عنن ططرريیقق محقنة االقيیاسس.   	  
• االمووجوودد فيیهھا سائلل يیتووجبب ررجهھا قبلل قيیاسس جررعة االددووااء. االقاررووررةة  	  
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كيیفف يیتمم االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في االبيیتت؟ 	  
غالباً ما تكوونن منن مسؤؤووليیاتت ااألشخاصص االذذيینن يیررعوونن أأقارربهھمم في االبيیتت٬،  

	 أأنن يیقووموواا أأيیضاً بإعططائهھمم االعالجج بالددووااء في االظظررووفف االمنززليیة.   
	  

في هھھھذذاا االددليیلل سووفف نتحددثث عنن أأساسيیاتت االعالجج بالددووااء:  	  

• لبيیتت إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن في اا  	  
• أأشكالل ااألددوويیة ااألكثرر شيیووعاً    	  
• طُطررقق إإعططاء مختلفف ااألددوويیة   	  
• االتعاملل مع االصيیددليیة ووتعوويیضاتت ااألددوويیة  	  

	  

إإنجازز االعالجج بالددووااء بشكلل آآمنن 	  

• االقاعددةة ااألساسيیة االددووااء االصحيیح٬، في االووقتت االمناسبب٬، ووبالجررعة االصحيیحة ووللشخصص االصحيیح!  	  
• بتة على علبة االددووااء.االتززمم بإررشاددااتت االططبيیبب ووبقائمة ااإلررشاددااتت االمث  	  
• إإذذاا كانتت لدديیكك أأموورر غيیرر ووااضحة بخصووصص ددووااء االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، فاستفسرر عنن ذذلكك بجررأأةة منن االططبيیبب.  	  
• إإذذاا لمم تكنن لدديیكمم لغة مشترركة٬، فـأططلبب بأنن يیكوونن هھھھناكك متررجمم أأثناء ززيیاررةة االططبيیبب.   	  
• موورر االمبهھمة بالشكلل االصحيیح.منن االمهھمم بالنسبة ألمنن االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ٬، أأنن يیتمم ااستيیضاحح ااأل  	  

	  

تقسيیمم االددووااء في علبة تووززيیع ااألددوويیة يُیسهھلل منن إإنجازز االعالجج االيیوومي باألددوويیة 	  
	  

) ُتسهھلل منن إإعططاء االددووااء٬، حيیثث أأنهھ يیتمم تقسيیممdosettiعلبة االتووززيیع ااألسبووعيیة أأيي علبة تووززيیع االددووااء (  
تذذكيیرريیة بشأنن تلكك ااألددوويیة االمتووجبب إإعططائهھا وواالتي منن االددووااء فيیهھا مررةة لكلل أأسبووعع. ضع بجوواارر علبة تووززيیع االددووااء ووررقة   
غيیرر االممكنن ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء٬، على سبيیلل االمثالل قططررةة االعيیوونن.   	  

قمم بتخصيیصص االووقتت وواالمكانن االهھاددئئ لتعبئة علبة تووززيیع االددووااء.  .1 	  
تي تحتاجج إإليیهھا للقيیامم بالتقسيیمم وواالتووززيیع. قمم بإبرراازز جميیع علبب االددووااء االالززمة ووقائمة االددووااء وواالمعددااتت االمساعددةة االمحتملة اال .2 	  
االتززمم بضوواابطط االنظظافة االصحيیة االجيیددةة٬، أأيي أأغسلل االيیدديینن ووااستعملل االقفاززااتت االتي تستعملل لمررةة ووااحددةة أأوو مالقطط االددووااء.  .3 	  
قمم بتووززيیع ااألددوويیة على االفررااغاتت االمرربعة االصحيیحة مع اااللتززاامم بقائمة االددووااء. .4 	  
فررااغاتت االمرربعة لعلبة تووززيیع االددووااء٬، تحققق أأيیضاً بأنهھ يیووجددعندد قيیامكك بتووززيیع ااألددوويیة على اال .5  
في االفررااغغ االمرربع االعدددد االصحيیح منن حباتت االددووااء.  .6 	  

إإذذاا كانن تووززيیع ااألددوويیة على علبب تووززيیع االددووااء ال يیتمم بنجاحح في االبيیتت٬، فبإمكانكك أأنن تططلبب االمساعددةة في ذذلكك منن االررعايیة االمنززليیة أأوو منن 
االصيیددليیة. 	  

	  
ووااء نكوونن قاددرريینن على متابعة تناوولل االددوولل بشكلل معاصرر وونتالفى ااألضرراارربمساعددةة قائمة االدد 	  

	  
منن منن االمفضلل إإعدداادد قائمة باألددوويیة بشأنن ااألددوويیة االتي يیتمم ااستعمالهھا. يیتمم تددوويینن كلل ددووااء في قائمة االددووااء ووكذذلكك قددرر جررعتهھ ووفي أأيي ووقتت 

ددوويیة على علبب تووززيیع ااألددوويیة. منن االممكنن ططلبب قائمة االددووااء منن االططبيیبب بمتابعة قائمة االددووااء يیكوونن منن االسهھلل تووززيیع ااأل .االيیوومم يیتووجبب أأخذذهه
ذذيي تتمم االمعالج أأثناء فتررةة االعالجج في االمستشفى أأوو منن خددمة االعالجج للمستشفى االمنززلي. تذذكرر أأنن تبلغ االعامليینن حيینئذذ إإذذاا كانن يیستعملل االشخصص اال

صفة ططبيیبب أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة٬، كي يیتمم تددوويینهھا في قائمة االددووااء. منن ررعايیتهھ مستحضررااتت للعالجج االذذااتي أأيي ااألددوويیة االتي ُتعططى بددوونن وو
االجيیدد تددوويینن االحساسيیاتت االمحتملة لألددوويیة في قائمة االددووااء. 	  

	  
منن االمفضلل أأنن تأخذذ قائمة ااألددوويیة معكك عندد االتعاملل مع االططبيیبب أأوو مع االممررضة أأوو عنددما يیذذهھھھبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ إإلى فتررةة للعالجج 

أأثناء االززيیاررةة بإمكاننا في نفسس االووقتت االتحققق منن أأنن االبيیاناتت االخاصة بالددووااء للشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ معاصررةة. منن االمفضلل أأنن  في مؤؤسسة.
ً عنددما يیشترريي منن االصيیددليیة مستحضررااتت للعالجج االذذااتي بددوونن ووصفة ططبيیبب. بمساعددتهھا يیكوونن بإمكانكك  تكوونن قائمة االددووااء مع االشخصص أأيیضا

ي االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.االتحققق منن االعامليینن ف 	  
	  

االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االططبيیبب   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• قددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تناوولهھا  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم 	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت  

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة  
قائمة حسبب ااإلمكانيیاتت.  	  

• ققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا. منن االممكنن االتح  	  
• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في االناحيیة االصحيیحة ووبسررعة  

نهھ ال يیجووزز سحقهھا. معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأ 	  
• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز فتح االكبسووالتت.  	  
• إإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تسألل االططبيیبب ما إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على  

هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق. سبيیلل االمثالل على 	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:  	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• بإمكانكك االتحققق منن االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.  	  

االتي تووضع تحتت االلسانن: حبووبب االددووااء  	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:  	  

• يیتمم ووضع حبة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة.   	  
• ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في  يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ 

علبة تووززيیع االددووااء. 	  

االسوواائلل االتي يیتمم تناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم (االمخلووطط٬، االُمعلقّق): 	  

• االسائلل االددوواائي يیتمم قيیاسس جررعتهھ لتناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم منن خاللل كووبب االقيیاسس أأوو ملعقة االقيیاسس أأوو عنن ططرريیقق محقنة االقيیاسس.   	  
• االمووجوودد فيیهھا سائلل يیتووجبب ررجهھا قبلل قيیاسس جررعة االددووااء. االقاررووررةة  	  

	  

	  

االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبب االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االططبيیبب   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• قددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تناوولهھا  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم 	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت  

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة  
قائمة حسبب ااإلمكانيیاتت.  	  

• ققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا. منن االممكنن االتح  	  
• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في االناحيیة االصحيیحة ووبسررعة  

نهھ ال يیجووزز سحقهھا. معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأ 	  
• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز فتح االكبسووالتت.  	  
• إإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تسألل االططبيیبب ما إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على  

هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق. سبيیلل االمثالل على 	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:  	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• بإمكانكك االتحققق منن االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.  	  

االتي تووضع تحتت االلسانن: حبووبب االددووااء  	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:  	  

• يیتمم ووضع حبة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة.   	  
• ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في  يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ 

علبة تووززيیع االددووااء. 	  

االسوواائلل االتي يیتمم تناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم (االمخلووطط٬، االُمعلقّق): 	  

• االسائلل االددوواائي يیتمم قيیاسس جررعتهھ لتناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم منن خاللل كووبب االقيیاسس أأوو ملعقة االقيیاسس أأوو عنن ططرريیقق محقنة االقيیاسس.   	  
• االمووجوودد فيیهھا سائلل يیتووجبب ررجهھا قبلل قيیاسس جررعة االددووااء. االقاررووررةة  	  

	  

	  



االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
بيیبب أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبباالشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االطط   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• اوولهھاقددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تن  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم        	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت                   

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص   
ئمة حسبب ااإلمكانيیاتت. االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة قا       	  

• منن االممكنن االتحققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب   
إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا.        	  

• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في   
حيیحة ووبسررعة معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأنهھ ال يیجووزز سحقهھا. االناحيیة االص       	  

• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز   
فتح االكبسووالتت.       	  

• ألل االططبيیبب ممإإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تس   
اا إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على سبيیلل االمثالل على هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا       
في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق.       	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:                   	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.بإمكانكك االتحققق منن   	  

حبووبب االددووااء االتي تووضع تحتت االلسانن:                    	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:                    	  

• بة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة. يیتمم ووضع ح  	  
• يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن   

غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء.        

	  

االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
بيیبب أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبباالشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االطط   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• اوولهھاقددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تن  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم        	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت                   

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص   
ئمة حسبب ااإلمكانيیاتت. االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة قا       	  

• منن االممكنن االتحققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب   
إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا.        	  

• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في   
حيیحة ووبسررعة معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأنهھ ال يیجووزز سحقهھا. االناحيیة االص       	  

• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز   
فتح االكبسووالتت.       	  

• ألل االططبيیبب ممإإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تس   
اا إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على سبيیلل االمثالل على هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا       
في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق.       	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:                   	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.بإمكانكك االتحققق منن   	  

حبووبب االددووااء االتي تووضع تحتت االلسانن:                    	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:                    	  

• بة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة. يیتمم ووضع ح  	  
• يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن   

غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء.        

	  
(االمخلووطط٬، االُمعلقّق):االسوواائلل االتي يیتمم تناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم                   	  

• االسائلل االددوواائي يیتمم قيیاسس جررعتهھ لتناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم منن خاللل كووبب االقيیاسس أأوو ملعقة االقيیاسس   
أأوو عنن ططرريیقق محقنة االقيیاسس.        	  

• االقاررووررةة االمووجوودد فيیهھا سائلل يیتووجبب ررجهھا قبلل قيیاسس جررعة االددووااء.  	  
	  

	  
تي يیتمم إإعططائهھا عنن ططرريیقق االمستقيیممااألددوويیة اال       	  

	  
االتحاميیلل وواالحقنن االشررجيیة                  	  

• يیتمم إإعططائهھا للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ في االمستقيیمم أأيي منن خاللل فتحة االشررجج.   	  

	  
ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االجلدد       	  

	  
االمررااهھھھمم وواالمعاجيینن وواالموواادد االهھالميیة (االجيیلل) وواالمساحيیقق (االبووددررةة) وولووااصقق االددووااء.                  	  

• الصقق االددووااء يیتمم تثبيیتهھ على االناحيیة منن االجلدد االسليیمة وواالنظظيیفة٬، عاددةة على االصددرر أأوو االعضدد أأيي أأعلى   
.نفسكك الصقق االددووااء باليیدد االعارريیةاالذذررااعع. منن االمفضلل تغيیيیرر مكانن االالصقق٬، كي ال يیتهھيیج االجلدد. تجنبب أأنن تلمسس ب       	  

	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم ااستنشاقهھا أأيي االمستنشقاتت       	  
	  

االمررذذااذذ أأوو (االبخاخخ) وومقسمم االجررعاتت االمسحووقة                  	  

• غالباً ما تستعملل في عالجج االرربوو   	  
• منن االممكنن االحصوولل على االمشووررةة بشأنن االتقنيیة االصحيیحة ألخذذ االددووااء منن االططبيیبب أأوو االممررضة أأوو منن االصيیددليیة.   	  
• وويیتووجبب مضمضة االفمم بعدديیتووجبب غسلل ااألسنانن قبلل ااستنشاقق ماددةة االددووااء االتي تحتوويي على االكووررتيیززوونن    

ااستخدداامم االددووااء٬، كي يیتمم تجنبب تسووسس ااألسنانن.        

	  

االحقنن (ااإلبرر) أأيي منن خاللل االحقنن االتي يیتمم ووخززهھھھا عبرر االجلدد        
	  

• على سبيیلل االمثالل عندد عالجج مررضض االسكرريي باألنسووليینن نكوونن ملززميینن بالووخزز باألنسووليینن في   
االبيیتت عددةة مررااتت في االيیوومم.       	  

• لل على إإررشاددااتت جيیددةة بشأنن االووخزز منن االططاقمم االمعالج. يیتووجبب االحصوو  	  
• إإذذاا لمم يیتمكنن االشخصص منن االووخزز بنفسهھ٬، فإنهھ منن االممكنن ططلبب االمساعددةة منن خددمة االعالجج   

للمستشفى االمنززلي.       	  

	  
ططررقق إإعططاء ااألددوويیة ااألخررىى       	  

	  
قططررااتت وومررااهھھھمم االعيیوونن                   	  
ألذذننقططررااتت وومعاجيینن اا                   	  
قططررااتت ووبخاخاتت ااألنفف                    	  

• تحققق منن ددررجة االحررااررةة االتي يیتمم فيیهھا حفظظ هھھھذذهه االمستحضررااتت ووططوولل االفتررةة االتي منن االممكنن   
ااالحتفاظظ بهھا ووهھھھي مفتووحة.       	  



االعامليینن في االصيیددليیة بأنن مستحضرر االعالجج االذذااتي مالئمم لالستعمالل مع باقي ااألددوويیة االمستعملة.  	  
	  

منن االممكنن أأنن تكوونن هھھھناكك تأثيیررااتت تفاعليیة مشترركة لمختلفف ااألددوويیة فيیما بيینهھا٬، أأما أأنهھا تضعفف منن  
بجميیع ااألددوويیة فعاليیة أأوو تززيیدد منن فعاليیة ددووااء آآخرر مستعملل. لذذلكك فإنهھ منن االمهھمم أأنن يیعلمم االططبيیبب   
االمستعملة ووبمستحضررااتت االعالجج االذذااتي أأيي تلكك ااألددوويیة أأوو االمنتجاتت االططبيیعيیة االتي يیتمم شرراائهھا   
بددوونن ووصفة ططبيیبب. كما أأنن بعضض االموواادد االغذذاائيیة أأيیضاً منن االممكنن أأنن تؤؤثرر على فعاليیة االددووااء. عنددما يیبددأأ   
بيیبب أأوو منن االصيیددلي٬، ما إإذذاا كانن يیتووجبباالشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ باستخدداامم ددووااء جدديیدد٬، فتحققق منن االطط   
تجنبب تناوولل ماددةة غذذاائيیة معيینة في نفسس االووقتت مع االددووااء٬، ووما إإذذاا كانن يیتووجبب أأخذذ االددووااء مع االططعامم أأوو   
عنددما تكوونن االمعددةة فاررغة.  	  

	  
في قائمة االددووااء يیتمم تددوويینن: 	  

• ااألددوويیة االمستعملة وومستحضررااتت االعالجج االذذااتي  	  
• اوولهھاقددرر جررعاتت ااألددوويیة وومووااعيیدد تن  	  
• االحساسيیاتت لألددوويیة  	  

	  

االططررقق االمختلفف ألخذذ ااألددوويیة 	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االفمم        	  
	  

	 :حبووبب االددووااء وواالكبسووالتت                   

• يیتووجبب أأنن يُیعططى مع االددووااء على ااألقلل كووبب منن االماء ووبأنن يیكوونن االجززء االعلوويي منن جسمم االشخصص   
ئمة حسبب ااإلمكانيیاتت. االذذيي تتمم ررعايیتهھ في ووضعيیة قا       	  

• منن االممكنن االتحققق منن منشوورر ااإلررشاددااتت للددووااء أأوو منن االصيیددليیة ما إإذذاا كانن منن االممكنن قسمم حبة االحبووبب   
إإلى نصفيینن أأوو سحقهھا.        	  

• االموواادد االددوواائيیة ذذااتت االتأثيیرر في ااألمعاء ووذذااتت االمفعوولل االمتأخرر٬، يیتووجبب أأنن يیتمم اامتصاصهھا في ااألمعاء في   
حيیحة ووبسررعة معيینة٬، لذذلكك ال يیجووزز كسرر سططحهھا٬، أأيي أأنهھ ال يیجووزز سحقهھا. االناحيیة االص       	  

• يُیسمح بقسمم حبة االجبووبب إإلى نصفيینن٬، إإذذاا كانن على حبة االحبووبب فررزز (خطط) للتقسيیمم. في االعاددةة ال يیجووزز   
فتح االكبسووالتت.       	  

• ألل االططبيیبب ممإإذذاا كانن منن االصعبب على االشخصص االذذيي تتمم ررعايیتهھ اابتالعع حبووبب االددووااء٬، فبإمكانكك أأنن تس   
اا إإذذاا كانن االددووااء مووجوودد على سبيیلل االمثالل على هھھھيیئة مستحضرر سائلل أأوو على هھھھيیئة حبووبب فووااررةة تتمم إإذذاابتهھا       
في االموواادد أأوو على هھھھيیئة تحاميیلل أأوو الصقق.       	  

حبووبب االددووااء االفووااررةة:                   	  

• حبووبب االددووااء االفووااررةة تتمم إإذذاابتهھا مع االماء.   	  
• االمنشوورر لسرردد إإررشاددااتت االددووااء٬، عنن كميیة االماء االالززمة إلذذاابة حبة االددووااء.بإمكانكك االتحققق منن   	  

حبووبب االددووااء االتي تووضع تحتت االلسانن:                    	  

• حبة ددووااء تذذووبب تحتت االلسانن ال يیتمم بلعهھا.  	  

حبووبب االددووااء االتي تذذووبب ددااخلل االفمم أأيي حبووبب االددووااء االتي تذذووبب في االفمم:                    	  

• بة االددووااء مباشررةة في االفمم٬، حيیثث أأنن حبة االددووااء تذذووبب هھھھناكك بسررعة. يیتمم ووضع ح  	  
• يیتمم فتح غالفف حبة االددووااء فقطط عندد إإعططاء حبة االددووااء. أأيي أأنهھ ال يیجووزز إإززاالة حبة االددووااء منن   

غالفف االمعلبب منن أأجلل ووضعهھا في علبة تووززيیع االددووااء.        

	  

(االمخلووطط٬، االُمعلقّق):االسوواائلل االتي يیتمم تناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم                   	  

• االسائلل االددوواائي يیتمم قيیاسس جررعتهھ لتناوولهھا عنن ططرريیقق االفمم منن خاللل كووبب االقيیاسس أأوو ملعقة االقيیاسس   
أأوو عنن ططرريیقق محقنة االقيیاسس.        	  

• االقاررووررةة االمووجوودد فيیهھا سائلل يیتووجبب ررجهھا قبلل قيیاسس جررعة االددووااء.  	  
	  

	  
تي يیتمم إإعططائهھا عنن ططرريیقق االمستقيیممااألددوويیة اال       	  

	  
االتحاميیلل وواالحقنن االشررجيیة                  	  

• يیتمم إإعططائهھا للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ في االمستقيیمم أأيي منن خاللل فتحة االشررجج.   	  

	  
ااألددوويیة االتي يیتمم أأخذذهھھھا عنن ططرريیقق االجلدد       	  

	  
االمررااهھھھمم وواالمعاجيینن وواالموواادد االهھالميیة (االجيیلل) وواالمساحيیقق (االبووددررةة) وولووااصقق االددووااء.                  	  

• الصقق االددووااء يیتمم تثبيیتهھ على االناحيیة منن االجلدد االسليیمة وواالنظظيیفة٬، عاددةة على االصددرر أأوو االعضدد أأيي أأعلى   
.نفسكك الصقق االددووااء باليیدد االعارريیةاالذذررااعع. منن االمفضلل تغيیيیرر مكانن االالصقق٬، كي ال يیتهھيیج االجلدد. تجنبب أأنن تلمسس ب       	  

	  
	  

ااألددوويیة االتي يیتمم ااستنشاقهھا أأيي االمستنشقاتت       	  
	  

االمررذذااذذ أأوو (االبخاخخ) وومقسمم االجررعاتت االمسحووقة                  	  

• غالباً ما تستعملل في عالجج االرربوو   	  
• منن االممكنن االحصوولل على االمشووررةة بشأنن االتقنيیة االصحيیحة ألخذذ االددووااء منن االططبيیبب أأوو االممررضة أأوو منن االصيیددليیة.   	  
• وويیتووجبب مضمضة االفمم بعدديیتووجبب غسلل ااألسنانن قبلل ااستنشاقق ماددةة االددووااء االتي تحتوويي على االكووررتيیززوونن    

ااستخدداامم االددووااء٬، كي يیتمم تجنبب تسووسس ااألسنانن.        

	  

االحقنن (ااإلبرر) أأيي منن خاللل االحقنن االتي يیتمم ووخززهھھھا عبرر االجلدد        
	  

• على سبيیلل االمثالل عندد عالجج مررضض االسكرريي باألنسووليینن نكوونن ملززميینن بالووخزز باألنسووليینن في   
االبيیتت عددةة مررااتت في االيیوومم.       	  

• لل على إإررشاددااتت جيیددةة بشأنن االووخزز منن االططاقمم االمعالج. يیتووجبب االحصوو  	  
• إإذذاا لمم يیتمكنن االشخصص منن االووخزز بنفسهھ٬، فإنهھ منن االممكنن ططلبب االمساعددةة منن خددمة االعالجج   

للمستشفى االمنززلي.       	  

	  
ططررقق إإعططاء ااألددوويیة ااألخررىى       	  

	  
قططررااتت وومررااهھھھمم االعيیوونن                   	  
ألذذننقططررااتت وومعاجيینن اا                   	  
قططررااتت ووبخاخاتت ااألنفف                    	  

• تحققق منن ددررجة االحررااررةة االتي يیتمم فيیهھا حفظظ هھھھذذهه االمستحضررااتت ووططوولل االفتررةة االتي منن االممكنن   
ااالحتفاظظ بهھا ووهھھھي مفتووحة.       	  
• إإذذاا كانن منن االمتووجبب على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ أأنن يیستخددمم أأكثرر منن مستحضرر في نفسس   

تكوونن هھھھناكك فتررةة فاصلة لبضعة ددقائقق بيینن مختلفف االمستحضررااتت.االمكانن٬، فيیتووجبب أأنن        	  

	  
بإمكانكك دداائماً ااستشاررةة االعامليینن في االصيیددليیة٬، عنن كيیفيیة ااستخدداامم االددووااء!  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

  

• إإذذاا كانن منن االمتووجبب على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ أأنن يیستخددمم أأكثرر منن مستحضرر في نفسس   
تكوونن هھھھناكك فتررةة فاصلة لبضعة ددقائقق بيینن مختلفف االمستحضررااتت.االمكانن٬، فيیتووجبب أأنن        	  

	  
بإمكانكك دداائماً ااستشاررةة االعامليینن في االصيیددليیة٬، عنن كيیفيیة ااستخدداامم االددووااء!  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

  



ااالحتفاظظ االصحيیح باألددوويیة  	  
	  

ً لإلررشاددااتت االمووجووددةة على االعلبب. منن االمفضلل أأنن تكوونن ااألددوويیة االتي يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في اا حتفظظ باألددوويیة ووفقا
حررااررةة االغررفة في مكانن مغلقق للحفظظ. بعضض ااألددوويیة يیتووجبب ااالحتفاظظ بهھا في االثالجة. جووددةة / فعاليیة ااألددوويیة  ددررجة

	 تقلل عنددما يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في ددررجة حررااررةة غيیرر مناسبة.  
	  

)٬، تعني أأنهھ يیتووجبب ااستعمالل االددووااء قبلل Käyt.ennenاالعالمة االتي على علبة االددووااء "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل" (
	.Käyt" (10/2017االتارريیخ االمذذكوورر على االعلبة أأوو على االغالفف. على سبيیلل االمثالل "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل   

ennen		.Käyt.  آآخرر مووعدد لالستعمالل (30/9/2017) تعني أأنهھ ال يیجووزز ااستعمالل االددووااء بعدد تارريیخ 10/2017    
viim) ووتنتهھي االفعاليیة (Exp ٬، تعني أأنن االددووااء يیكوونن صالح لالستعمالل حتى ذذلكك االتارريیخ االمذذكوورر. على سبيیلل(

	.Käyt" (10/2017االمثالل عالمة "آآخرر مووعدد لالستعمالل   viim.	) تعني أأنن ااألددوويیة االمووجووددةة في علبة 10/2017  
. على ووجهھ االخصووصص منن االممكنن أأنن يیذذكرر بشأنن مستحضررااتت 30/10/2017بعدد تارريیخ االددووااء ال يیجووزز ااستعمالهھا 

االددووااء االسائلة٬، ططوولل االمددةة االتي يیكوونن فيیهھا االددووااء صالح لالستعمالل بعدد فتح االقاررووررةة. حيینئذذ يیكوونن منن االجيیدد تددوويینن 
حيینهھ. على جانبب االقاررووررةة تارريیخ فتح االقاررووررةة وواالتارريیخ االتي تكوونن صالحة فيیهھ لالستعمالل إإلى  	  

	  
ااألددوويیة االتي أأصبحتت قدديیمة أأوو تلكك االتي لمم يیتمم ااستعمالهھا منن االمتووجبب أأخذذهھھھا إإلى االصيیددليیة إلتالفهھا. 	  

	  
	  

يیتووجبب اااللتززاامم بتططبيیقق ااإلررشاددااتت االتي تمم تقدديیمهھا منن أأجلل نجاحح االعالجج بالددووااء. 	  
	  

• ال يیجووزز إإنهھاء أأوو تغيیيیرر قددرر االددووااء لجررعة االددووااء أأوو للددووااء االمستخددمم لفتررةة ططوويیلة بددوونن إإذذنن منن  
 االططبيیبب. ااختفاء ااألعررااضض ال يیعني أأنهھ قدد تمم االشفاء منن االمررضض بشكلل كلي. االغررضض منن بعضض ااألددوويیة

	 هھھھوو االووقايیة منن تددهھھھوورر االمررضض لذذلكك يیكوونن منن االصعبب حيینئذذ على االشخصص أأنن يیشعرر بتأثيیررهھھھا بنفسهھ.  
	  

• منن شررووطط نجاعة االعالجج بالددووااء هھھھوو االتووااززنن االجيیدد للسوواائلل ووللططعامم للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ.  	  
	  

• ااألددوويیة مخصصة الستعمالل ذذلكك االشخصص فقطط االذذيي تمم ووصفهھا الستعمالهھ. أأيي ال تستعملل أأددوويیة  
شخاصص ااآلخرريینن االتي ووصفتت لهھمم منن خاللل ووصفة ططبيیبب!ااأل 	  

إإذذاا كنتت تشكك بأنهھ هھھھناكك أأعررااضض جانبيیة معيینة للددووااء٬، تظظهھرر على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ٬، فأبلغ عنن هھھھذذاا االشكك 
االذذيي لدديیكك إإلى االططاقمم االمعالج. في حالة ظظهھوورر أأعررااضض خططيیررةة بعدد ااستعمالل االددووااء مثلل االضيیقق في االتنفسس أأوو 

فأووقفف ااستعمالل االددووااء ووتووااصلل مع االططبيیبب أأوو مع االصيیددليیة. االططفح االجلدديي٬،  	  

	  
	  

إإحضارر ااألددوويیة منن االصيیددليیة ووتعوويیضض االكيیال لألددوويیة 	  
	  

أأيي منن خاللل  )eResepttiووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة (في االووقتت االحاضرر يیقوومم ااألططباء بووصفف ااألدديیة منن خاللل 
تقوومم بررعايیتهھ منن االصيیددليیة٬، فإنن ذذلكك يیتمم منن أأمرر إإلكتررووني بووصفف االددووااء. عنددما تحضرر أأددوويیة االشخصص االذذيي 

خاللل أأنن ُترريي بططاقة االكيیال االخاصة بالشخصص االذذيي تقوومم بررعايیة أأوو إإررشاددااتت االمرريیضض. كي تحصلل على معلووماتت 
عنن ووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة للشخصص االذذيي تررعاهه أأوو عندد تجدديیددهھھھا٬، فإنهھ حيینئذذ يیتووجبب أأنن يیكوونن لدديیكك موواافقة 

قوومم بررعايیتهھ. منن االممكنن االحصوولل على نماذذجج ااستماررااتت االموواافقة منن االصيیددليیة أأوو منن مكتووبة منن االشخصص االذذيي ت
مكتبب االكيیال.  	  

	  
لهھ أأررخصص منهھ ثمناً. االددووااء االنظظيیرر  ددووااء نظظيیرربإمكانن االصيیددليیة أأنن تقوومم بتعيیيینن بددلل االددووااء االذذيي ووصفهھ االططبيیبب 

مم للددووااء مختلفف وومنتج مختلفف للددووااء. يیعني بأنهھ يیحتوويي على نفسس االماددةة االمؤؤثررةة كالددووااء ااألصلي٬، وولكنن باس
بإمكانن االززبوونن إإذذاا أأرراادد أأنن يیمتنع عنن تبدديیلل االددووااء٬، ووبإمكانن االططبيیبب أأيیضاً في ووصفة االططبيیبب أأنن يیمنع تبدديیلل االددووااء 

بددووااء نظظيیرر. 	  
	  

ااالحتفاظظ االصحيیح باألددوويیة  	  
	  

ً لإلررشاددااتت االمووجووددةة على االعلبب. منن االمفضلل أأنن تكوونن ااألددوويیة االتي يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في اا حتفظظ باألددوويیة ووفقا
حررااررةة االغررفة في مكانن مغلقق للحفظظ. بعضض ااألددوويیة يیتووجبب ااالحتفاظظ بهھا في االثالجة. جووددةة / فعاليیة ااألددوويیة  ددررجة

	 تقلل عنددما يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في ددررجة حررااررةة غيیرر مناسبة.  
	  

)٬، تعني أأنهھ يیتووجبب ااستعمالل االددووااء قبلل Käyt.ennenاالعالمة االتي على علبة االددووااء "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل" (
	.Käyt" (10/2017االتارريیخ االمذذكوورر على االعلبة أأوو على االغالفف. على سبيیلل االمثالل "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل   

ennen		.Käyt.  آآخرر مووعدد لالستعمالل (30/9/2017) تعني أأنهھ ال يیجووزز ااستعمالل االددووااء بعدد تارريیخ 10/2017    
viim) ووتنتهھي االفعاليیة (Exp ٬، تعني أأنن االددووااء يیكوونن صالح لالستعمالل حتى ذذلكك االتارريیخ االمذذكوورر. على سبيیلل(

	.Käyt" (10/2017االمثالل عالمة "آآخرر مووعدد لالستعمالل   viim.	) تعني أأنن ااألددوويیة االمووجووددةة في علبة 10/2017  
. على ووجهھ االخصووصص منن االممكنن أأنن يیذذكرر بشأنن مستحضررااتت 30/10/2017بعدد تارريیخ االددووااء ال يیجووزز ااستعمالهھا 

االددووااء االسائلة٬، ططوولل االمددةة االتي يیكوونن فيیهھا االددووااء صالح لالستعمالل بعدد فتح االقاررووررةة. حيینئذذ يیكوونن منن االجيیدد تددوويینن 
حيینهھ. على جانبب االقاررووررةة تارريیخ فتح االقاررووررةة وواالتارريیخ االتي تكوونن صالحة فيیهھ لالستعمالل إإلى  	  

	  
ااألددوويیة االتي أأصبحتت قدديیمة أأوو تلكك االتي لمم يیتمم ااستعمالهھا منن االمتووجبب أأخذذهھھھا إإلى االصيیددليیة إلتالفهھا. 	  

	  
	  

يیتووجبب اااللتززاامم بتططبيیقق ااإلررشاددااتت االتي تمم تقدديیمهھا منن أأجلل نجاحح االعالجج بالددووااء. 	  
	  

• ال يیجووزز إإنهھاء أأوو تغيیيیرر قددرر االددووااء لجررعة االددووااء أأوو للددووااء االمستخددمم لفتررةة ططوويیلة بددوونن إإذذنن منن  
 االططبيیبب. ااختفاء ااألعررااضض ال يیعني أأنهھ قدد تمم االشفاء منن االمررضض بشكلل كلي. االغررضض منن بعضض ااألددوويیة

	 هھھھوو االووقايیة منن تددهھھھوورر االمررضض لذذلكك يیكوونن منن االصعبب حيینئذذ على االشخصص أأنن يیشعرر بتأثيیررهھھھا بنفسهھ.  
	  

• منن شررووطط نجاعة االعالجج بالددووااء هھھھوو االتووااززنن االجيیدد للسوواائلل ووللططعامم للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ.  	  
	  

• ااألددوويیة مخصصة الستعمالل ذذلكك االشخصص فقطط االذذيي تمم ووصفهھا الستعمالهھ. أأيي ال تستعملل أأددوويیة  
شخاصص ااآلخرريینن االتي ووصفتت لهھمم منن خاللل ووصفة ططبيیبب!ااأل 	  

إإذذاا كنتت تشكك بأنهھ هھھھناكك أأعررااضض جانبيیة معيینة للددووااء٬، تظظهھرر على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ٬، فأبلغ عنن هھھھذذاا االشكك 
االذذيي لدديیكك إإلى االططاقمم االمعالج. في حالة ظظهھوورر أأعررااضض خططيیررةة بعدد ااستعمالل االددووااء مثلل االضيیقق في االتنفسس أأوو 

فأووقفف ااستعمالل االددووااء ووتووااصلل مع االططبيیبب أأوو مع االصيیددليیة. االططفح االجلدديي٬،  	  

	  
	  

إإحضارر ااألددوويیة منن االصيیددليیة ووتعوويیضض االكيیال لألددوويیة 	  
	  

أأيي منن خاللل  )eResepttiووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة (في االووقتت االحاضرر يیقوومم ااألططباء بووصفف ااألدديیة منن خاللل 
تقوومم بررعايیتهھ منن االصيیددليیة٬، فإنن ذذلكك يیتمم منن أأمرر إإلكتررووني بووصفف االددووااء. عنددما تحضرر أأددوويیة االشخصص االذذيي 

خاللل أأنن ُترريي بططاقة االكيیال االخاصة بالشخصص االذذيي تقوومم بررعايیة أأوو إإررشاددااتت االمرريیضض. كي تحصلل على معلووماتت 
عنن ووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة للشخصص االذذيي تررعاهه أأوو عندد تجدديیددهھھھا٬، فإنهھ حيینئذذ يیتووجبب أأنن يیكوونن لدديیكك موواافقة 

قوومم بررعايیتهھ. منن االممكنن االحصوولل على نماذذجج ااستماررااتت االموواافقة منن االصيیددليیة أأوو منن مكتووبة منن االشخصص االذذيي ت
مكتبب االكيیال.  	  

	  
لهھ أأررخصص منهھ ثمناً. االددووااء االنظظيیرر  ددووااء نظظيیرربإمكانن االصيیددليیة أأنن تقوومم بتعيیيینن بددلل االددووااء االذذيي ووصفهھ االططبيیبب 

مم للددووااء مختلفف وومنتج مختلفف للددووااء. يیعني بأنهھ يیحتوويي على نفسس االماددةة االمؤؤثررةة كالددووااء ااألصلي٬، وولكنن باس
بإمكانن االززبوونن إإذذاا أأرراادد أأنن يیمتنع عنن تبدديیلل االددووااء٬، ووبإمكانن االططبيیبب أأيیضاً في ووصفة االططبيیبب أأنن يیمنع تبدديیلل االددووااء 

بددووااء نظظيیرر. 	  
	  

٬، للددووااء االذذيي تمم ووصفهھ منن خاللل ووصفة االططبيیبب تعوويیضض االددووااءعنددما ُترريي بططاقة االكيیال٬، فإنكك سووفف تحصلل على 
تعاملكك مع االصيیددليیة. في بعضض ااألمررااضض منن االمحتملل االحصوولل على تعوويیضض خاصص أأكبرر منن االتعوويیضض  أأثناء

) االذذيي يیكتبهھ االططبيیبب. إإذذاا كانتت مددفووعاتت Bااألساسي. يیتمم ططلبب االتعوويیضض االخاصص منن االكيیال بتقرريیرر االططبيیبب (
ً عنهھا تززيیدد في االسنة عنن ٬، سقفف االددووااءمبلغ معيینن =  ااألددوويیة االتي هھھھي منن ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

فإنهھ يیتمم االحصوولل على تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف 
تحصلل على معلووماتت مكتووبة منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب 

اً عنن ااكتمالل سقفف االددووااء.للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل االصيیددليیة أأيیض 	  
	  
	  

112ررقمم االططووااررئئ االعامم  	  
	  

(منن االممكنن االسؤؤاالل عنن ااالستشاررةة على سبيیلل االمثالل إإذذاا تمم إإعططاء االددووااء االخاططئ أأوو  ساعة 24مرركزز االتسمماتت 
إإذذاا تمم إإعططاء جررعة كبيیررةة جددااً منن االددووااء)  	  

 09	  471	(االبدداالة) 4711  	09أأوو  977   	  
	  
	  

	,Koskelaتصرر وواالذذيي تمم تحدديیثهھ: كووسكيیال سس. (منن االددليیلل باللغة االفنلندديیة االمخ  S) ووكووررهھھھوونيینن٬، يي (Korhonen,	  
J (2015 االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة 2. ددليیلل االعالجج باألددوويیة لررعاةة ااألقارربب. االططبعة .

	Mikkelinميیّكيیلي ووضووااحيیهھا (  seudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- 	 IIفالووتت    )VALOT	  
II.( 	  

	  
	Pääkaupunkiseudunاالجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة االعاصمة ووضووااحيیهھا (  

Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- ).YOMOيیووموو (  	  
	  

	Dostiاالتررجمة: خددماتت االتررجمة االشفوويیة وواالتحرريیرريیة ددووستي (  tulkkaus-‐	  ja	  käännöspalvelut( 	  
	  

االتصميیمم وواالططباعة: 	  



ااالحتفاظظ االصحيیح باألددوويیة  	  
	  

ً لإلررشاددااتت االمووجووددةة على االعلبب. منن االمفضلل أأنن تكوونن ااألددوويیة االتي يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في اا حتفظظ باألددوويیة ووفقا
حررااررةة االغررفة في مكانن مغلقق للحفظظ. بعضض ااألددوويیة يیتووجبب ااالحتفاظظ بهھا في االثالجة. جووددةة / فعاليیة ااألددوويیة  ددررجة

	 تقلل عنددما يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في ددررجة حررااررةة غيیرر مناسبة.  
	  

)٬، تعني أأنهھ يیتووجبب ااستعمالل االددووااء قبلل Käyt.ennenاالعالمة االتي على علبة االددووااء "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل" (
	.Käyt" (10/2017االتارريیخ االمذذكوورر على االعلبة أأوو على االغالفف. على سبيیلل االمثالل "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل   

ennen		.Käyt.  آآخرر مووعدد لالستعمالل (30/9/2017) تعني أأنهھ ال يیجووزز ااستعمالل االددووااء بعدد تارريیخ 10/2017    
viim) ووتنتهھي االفعاليیة (Exp ٬، تعني أأنن االددووااء يیكوونن صالح لالستعمالل حتى ذذلكك االتارريیخ االمذذكوورر. على سبيیلل(

	.Käyt" (10/2017االمثالل عالمة "آآخرر مووعدد لالستعمالل   viim.	) تعني أأنن ااألددوويیة االمووجووددةة في علبة 10/2017  
. على ووجهھ االخصووصص منن االممكنن أأنن يیذذكرر بشأنن مستحضررااتت 30/10/2017بعدد تارريیخ االددووااء ال يیجووزز ااستعمالهھا 

االددووااء االسائلة٬، ططوولل االمددةة االتي يیكوونن فيیهھا االددووااء صالح لالستعمالل بعدد فتح االقاررووررةة. حيینئذذ يیكوونن منن االجيیدد تددوويینن 
حيینهھ. على جانبب االقاررووررةة تارريیخ فتح االقاررووررةة وواالتارريیخ االتي تكوونن صالحة فيیهھ لالستعمالل إإلى  	  

	  
ااألددوويیة االتي أأصبحتت قدديیمة أأوو تلكك االتي لمم يیتمم ااستعمالهھا منن االمتووجبب أأخذذهھھھا إإلى االصيیددليیة إلتالفهھا. 	  

	  
	  

يیتووجبب اااللتززاامم بتططبيیقق ااإلررشاددااتت االتي تمم تقدديیمهھا منن أأجلل نجاحح االعالجج بالددووااء. 	  
	  

• ال يیجووزز إإنهھاء أأوو تغيیيیرر قددرر االددووااء لجررعة االددووااء أأوو للددووااء االمستخددمم لفتررةة ططوويیلة بددوونن إإذذنن منن  
 االططبيیبب. ااختفاء ااألعررااضض ال يیعني أأنهھ قدد تمم االشفاء منن االمررضض بشكلل كلي. االغررضض منن بعضض ااألددوويیة

	 هھھھوو االووقايیة منن تددهھھھوورر االمررضض لذذلكك يیكوونن منن االصعبب حيینئذذ على االشخصص أأنن يیشعرر بتأثيیررهھھھا بنفسهھ.  
	  

• منن شررووطط نجاعة االعالجج بالددووااء هھھھوو االتووااززنن االجيیدد للسوواائلل ووللططعامم للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ.  	  
	  

• ااألددوويیة مخصصة الستعمالل ذذلكك االشخصص فقطط االذذيي تمم ووصفهھا الستعمالهھ. أأيي ال تستعملل أأددوويیة  
شخاصص ااآلخرريینن االتي ووصفتت لهھمم منن خاللل ووصفة ططبيیبب!ااأل 	  

إإذذاا كنتت تشكك بأنهھ هھھھناكك أأعررااضض جانبيیة معيینة للددووااء٬، تظظهھرر على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ٬، فأبلغ عنن هھھھذذاا االشكك 
االذذيي لدديیكك إإلى االططاقمم االمعالج. في حالة ظظهھوورر أأعررااضض خططيیررةة بعدد ااستعمالل االددووااء مثلل االضيیقق في االتنفسس أأوو 

فأووقفف ااستعمالل االددووااء ووتووااصلل مع االططبيیبب أأوو مع االصيیددليیة. االططفح االجلدديي٬،  	  

	  
	  

إإحضارر ااألددوويیة منن االصيیددليیة ووتعوويیضض االكيیال لألددوويیة 	  
	  

أأيي منن خاللل  )eResepttiووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة (في االووقتت االحاضرر يیقوومم ااألططباء بووصفف ااألدديیة منن خاللل 
تقوومم بررعايیتهھ منن االصيیددليیة٬، فإنن ذذلكك يیتمم منن أأمرر إإلكتررووني بووصفف االددووااء. عنددما تحضرر أأددوويیة االشخصص االذذيي 

خاللل أأنن ُترريي بططاقة االكيیال االخاصة بالشخصص االذذيي تقوومم بررعايیة أأوو إإررشاددااتت االمرريیضض. كي تحصلل على معلووماتت 
عنن ووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة للشخصص االذذيي تررعاهه أأوو عندد تجدديیددهھھھا٬، فإنهھ حيینئذذ يیتووجبب أأنن يیكوونن لدديیكك موواافقة 

قوومم بررعايیتهھ. منن االممكنن االحصوولل على نماذذجج ااستماررااتت االموواافقة منن االصيیددليیة أأوو منن مكتووبة منن االشخصص االذذيي ت
مكتبب االكيیال.  	  

	  
لهھ أأررخصص منهھ ثمناً. االددووااء االنظظيیرر  ددووااء نظظيیرربإمكانن االصيیددليیة أأنن تقوومم بتعيیيینن بددلل االددووااء االذذيي ووصفهھ االططبيیبب 

مم للددووااء مختلفف وومنتج مختلفف للددووااء. يیعني بأنهھ يیحتوويي على نفسس االماددةة االمؤؤثررةة كالددووااء ااألصلي٬، وولكنن باس
بإمكانن االززبوونن إإذذاا أأرراادد أأنن يیمتنع عنن تبدديیلل االددووااء٬، ووبإمكانن االططبيیبب أأيیضاً في ووصفة االططبيیبب أأنن يیمنع تبدديیلل االددووااء 

بددووااء نظظيیرر. 	  
	  

ااالحتفاظظ االصحيیح باألددوويیة  	  
	  

ً لإلررشاددااتت االمووجووددةة على االعلبب. منن االمفضلل أأنن تكوونن ااألددوويیة االتي يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في اا حتفظظ باألددوويیة ووفقا
حررااررةة االغررفة في مكانن مغلقق للحفظظ. بعضض ااألددوويیة يیتووجبب ااالحتفاظظ بهھا في االثالجة. جووددةة / فعاليیة ااألددوويیة  ددررجة

	 تقلل عنددما يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في ددررجة حررااررةة غيیرر مناسبة.  
	  

)٬، تعني أأنهھ يیتووجبب ااستعمالل االددووااء قبلل Käyt.ennenاالعالمة االتي على علبة االددووااء "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل" (
	.Käyt" (10/2017االتارريیخ االمذذكوورر على االعلبة أأوو على االغالفف. على سبيیلل االمثالل "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل   

ennen		.Käyt.  آآخرر مووعدد لالستعمالل (30/9/2017) تعني أأنهھ ال يیجووزز ااستعمالل االددووااء بعدد تارريیخ 10/2017    
viim) ووتنتهھي االفعاليیة (Exp ٬، تعني أأنن االددووااء يیكوونن صالح لالستعمالل حتى ذذلكك االتارريیخ االمذذكوورر. على سبيیلل(

	.Käyt" (10/2017االمثالل عالمة "آآخرر مووعدد لالستعمالل   viim.	) تعني أأنن ااألددوويیة االمووجووددةة في علبة 10/2017  
. على ووجهھ االخصووصص منن االممكنن أأنن يیذذكرر بشأنن مستحضررااتت 30/10/2017بعدد تارريیخ االددووااء ال يیجووزز ااستعمالهھا 

االددووااء االسائلة٬، ططوولل االمددةة االتي يیكوونن فيیهھا االددووااء صالح لالستعمالل بعدد فتح االقاررووررةة. حيینئذذ يیكوونن منن االجيیدد تددوويینن 
حيینهھ. على جانبب االقاررووررةة تارريیخ فتح االقاررووررةة وواالتارريیخ االتي تكوونن صالحة فيیهھ لالستعمالل إإلى  	  

	  
ااألددوويیة االتي أأصبحتت قدديیمة أأوو تلكك االتي لمم يیتمم ااستعمالهھا منن االمتووجبب أأخذذهھھھا إإلى االصيیددليیة إلتالفهھا. 	  

	  
	  

يیتووجبب اااللتززاامم بتططبيیقق ااإلررشاددااتت االتي تمم تقدديیمهھا منن أأجلل نجاحح االعالجج بالددووااء. 	  
	  

• ال يیجووزز إإنهھاء أأوو تغيیيیرر قددرر االددووااء لجررعة االددووااء أأوو للددووااء االمستخددمم لفتررةة ططوويیلة بددوونن إإذذنن منن  
 االططبيیبب. ااختفاء ااألعررااضض ال يیعني أأنهھ قدد تمم االشفاء منن االمررضض بشكلل كلي. االغررضض منن بعضض ااألددوويیة

	 هھھھوو االووقايیة منن تددهھھھوورر االمررضض لذذلكك يیكوونن منن االصعبب حيینئذذ على االشخصص أأنن يیشعرر بتأثيیررهھھھا بنفسهھ.  
	  

• منن شررووطط نجاعة االعالجج بالددووااء هھھھوو االتووااززنن االجيیدد للسوواائلل ووللططعامم للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ.  	  
	  

• ااألددوويیة مخصصة الستعمالل ذذلكك االشخصص فقطط االذذيي تمم ووصفهھا الستعمالهھ. أأيي ال تستعملل أأددوويیة  
شخاصص ااآلخرريینن االتي ووصفتت لهھمم منن خاللل ووصفة ططبيیبب!ااأل 	  

إإذذاا كنتت تشكك بأنهھ هھھھناكك أأعررااضض جانبيیة معيینة للددووااء٬، تظظهھرر على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ٬، فأبلغ عنن هھھھذذاا االشكك 
االذذيي لدديیكك إإلى االططاقمم االمعالج. في حالة ظظهھوورر أأعررااضض خططيیررةة بعدد ااستعمالل االددووااء مثلل االضيیقق في االتنفسس أأوو 

فأووقفف ااستعمالل االددووااء ووتووااصلل مع االططبيیبب أأوو مع االصيیددليیة. االططفح االجلدديي٬،  	  

	  
	  

إإحضارر ااألددوويیة منن االصيیددليیة ووتعوويیضض االكيیال لألددوويیة 	  
	  

أأيي منن خاللل  )eResepttiووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة (في االووقتت االحاضرر يیقوومم ااألططباء بووصفف ااألدديیة منن خاللل 
تقوومم بررعايیتهھ منن االصيیددليیة٬، فإنن ذذلكك يیتمم منن أأمرر إإلكتررووني بووصفف االددووااء. عنددما تحضرر أأددوويیة االشخصص االذذيي 

خاللل أأنن ُترريي بططاقة االكيیال االخاصة بالشخصص االذذيي تقوومم بررعايیة أأوو إإررشاددااتت االمرريیضض. كي تحصلل على معلووماتت 
عنن ووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة للشخصص االذذيي تررعاهه أأوو عندد تجدديیددهھھھا٬، فإنهھ حيینئذذ يیتووجبب أأنن يیكوونن لدديیكك موواافقة 

قوومم بررعايیتهھ. منن االممكنن االحصوولل على نماذذجج ااستماررااتت االموواافقة منن االصيیددليیة أأوو منن مكتووبة منن االشخصص االذذيي ت
مكتبب االكيیال.  	  

	  
لهھ أأررخصص منهھ ثمناً. االددووااء االنظظيیرر  ددووااء نظظيیرربإمكانن االصيیددليیة أأنن تقوومم بتعيیيینن بددلل االددووااء االذذيي ووصفهھ االططبيیبب 

مم للددووااء مختلفف وومنتج مختلفف للددووااء. يیعني بأنهھ يیحتوويي على نفسس االماددةة االمؤؤثررةة كالددووااء ااألصلي٬، وولكنن باس
بإمكانن االززبوونن إإذذاا أأرراادد أأنن يیمتنع عنن تبدديیلل االددووااء٬، ووبإمكانن االططبيیبب أأيیضاً في ووصفة االططبيیبب أأنن يیمنع تبدديیلل االددووااء 

بددووااء نظظيیرر. 	  
	  

ااالحتفاظظ االصحيیح باألددوويیة  	  
	  

ً لإلررشاددااتت االمووجووددةة على االعلبب. منن االمفضلل أأنن تكوونن ااألددوويیة االتي يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في اا حتفظظ باألددوويیة ووفقا
حررااررةة االغررفة في مكانن مغلقق للحفظظ. بعضض ااألددوويیة يیتووجبب ااالحتفاظظ بهھا في االثالجة. جووددةة / فعاليیة ااألددوويیة  ددررجة

	 تقلل عنددما يیتمم ااالحتفاظظ بهھا في ددررجة حررااررةة غيیرر مناسبة.  
	  

)٬، تعني أأنهھ يیتووجبب ااستعمالل االددووااء قبلل Käyt.ennenاالعالمة االتي على علبة االددووااء "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل" (
	.Käyt" (10/2017االتارريیخ االمذذكوورر على االعلبة أأوو على االغالفف. على سبيیلل االمثالل "يیتووجبب ااالستعمالل قبلل   

ennen		.Käyt.  آآخرر مووعدد لالستعمالل (30/9/2017) تعني أأنهھ ال يیجووزز ااستعمالل االددووااء بعدد تارريیخ 10/2017    
viim) ووتنتهھي االفعاليیة (Exp ٬، تعني أأنن االددووااء يیكوونن صالح لالستعمالل حتى ذذلكك االتارريیخ االمذذكوورر. على سبيیلل(

	.Käyt" (10/2017االمثالل عالمة "آآخرر مووعدد لالستعمالل   viim.	) تعني أأنن ااألددوويیة االمووجووددةة في علبة 10/2017  
. على ووجهھ االخصووصص منن االممكنن أأنن يیذذكرر بشأنن مستحضررااتت 30/10/2017بعدد تارريیخ االددووااء ال يیجووزز ااستعمالهھا 

االددووااء االسائلة٬، ططوولل االمددةة االتي يیكوونن فيیهھا االددووااء صالح لالستعمالل بعدد فتح االقاررووررةة. حيینئذذ يیكوونن منن االجيیدد تددوويینن 
حيینهھ. على جانبب االقاررووررةة تارريیخ فتح االقاررووررةة وواالتارريیخ االتي تكوونن صالحة فيیهھ لالستعمالل إإلى  	  

	  
ااألددوويیة االتي أأصبحتت قدديیمة أأوو تلكك االتي لمم يیتمم ااستعمالهھا منن االمتووجبب أأخذذهھھھا إإلى االصيیددليیة إلتالفهھا. 	  

	  
	  

يیتووجبب اااللتززاامم بتططبيیقق ااإلررشاددااتت االتي تمم تقدديیمهھا منن أأجلل نجاحح االعالجج بالددووااء. 	  
	  

• ال يیجووزز إإنهھاء أأوو تغيیيیرر قددرر االددووااء لجررعة االددووااء أأوو للددووااء االمستخددمم لفتررةة ططوويیلة بددوونن إإذذنن منن  
 االططبيیبب. ااختفاء ااألعررااضض ال يیعني أأنهھ قدد تمم االشفاء منن االمررضض بشكلل كلي. االغررضض منن بعضض ااألددوويیة

	 هھھھوو االووقايیة منن تددهھھھوورر االمررضض لذذلكك يیكوونن منن االصعبب حيینئذذ على االشخصص أأنن يیشعرر بتأثيیررهھھھا بنفسهھ.  
	  

• منن شررووطط نجاعة االعالجج بالددووااء هھھھوو االتووااززنن االجيیدد للسوواائلل ووللططعامم للشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ.  	  
	  

• ااألددوويیة مخصصة الستعمالل ذذلكك االشخصص فقطط االذذيي تمم ووصفهھا الستعمالهھ. أأيي ال تستعملل أأددوويیة  
شخاصص ااآلخرريینن االتي ووصفتت لهھمم منن خاللل ووصفة ططبيیبب!ااأل 	  

إإذذاا كنتت تشكك بأنهھ هھھھناكك أأعررااضض جانبيیة معيینة للددووااء٬، تظظهھرر على االشخصص االذذيي يیتمم عالجهھ٬، فأبلغ عنن هھھھذذاا االشكك 
االذذيي لدديیكك إإلى االططاقمم االمعالج. في حالة ظظهھوورر أأعررااضض خططيیررةة بعدد ااستعمالل االددووااء مثلل االضيیقق في االتنفسس أأوو 

فأووقفف ااستعمالل االددووااء ووتووااصلل مع االططبيیبب أأوو مع االصيیددليیة. االططفح االجلدديي٬،  	  

	  
	  

إإحضارر ااألددوويیة منن االصيیددليیة ووتعوويیضض االكيیال لألددوويیة 	  
	  

أأيي منن خاللل  )eResepttiووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة (في االووقتت االحاضرر يیقوومم ااألططباء بووصفف ااألدديیة منن خاللل 
تقوومم بررعايیتهھ منن االصيیددليیة٬، فإنن ذذلكك يیتمم منن أأمرر إإلكتررووني بووصفف االددووااء. عنددما تحضرر أأددوويیة االشخصص االذذيي 

خاللل أأنن ُترريي بططاقة االكيیال االخاصة بالشخصص االذذيي تقوومم بررعايیة أأوو إإررشاددااتت االمرريیضض. كي تحصلل على معلووماتت 
عنن ووصفة االططبيیبب ااإللكترروونيیة للشخصص االذذيي تررعاهه أأوو عندد تجدديیددهھھھا٬، فإنهھ حيینئذذ يیتووجبب أأنن يیكوونن لدديیكك موواافقة 

قوومم بررعايیتهھ. منن االممكنن االحصوولل على نماذذجج ااستماررااتت االموواافقة منن االصيیددليیة أأوو منن مكتووبة منن االشخصص االذذيي ت
مكتبب االكيیال.  	  

	  
لهھ أأررخصص منهھ ثمناً. االددووااء االنظظيیرر  ددووااء نظظيیرربإمكانن االصيیددليیة أأنن تقوومم بتعيیيینن بددلل االددووااء االذذيي ووصفهھ االططبيیبب 

مم للددووااء مختلفف وومنتج مختلفف للددووااء. يیعني بأنهھ يیحتوويي على نفسس االماددةة االمؤؤثررةة كالددووااء ااألصلي٬، وولكنن باس
بإمكانن االززبوونن إإذذاا أأرراادد أأنن يیمتنع عنن تبدديیلل االددووااء٬، ووبإمكانن االططبيیبب أأيیضاً في ووصفة االططبيیبب أأنن يیمنع تبدديیلل االددووااء 

بددووااء نظظيیرر. 	  
	  

٬، للددووااء االذذيي تمم ووصفهھ منن خاللل ووصفة االططبيیبب تعوويیضض االددووااءعنددما ُترريي بططاقة االكيیال٬، فإنكك سووفف تحصلل على 
تعاملكك مع االصيیددليیة. في بعضض ااألمررااضض منن االمحتملل االحصوولل على تعوويیضض خاصص أأكبرر منن االتعوويیضض  أأثناء

) االذذيي يیكتبهھ االططبيیبب. إإذذاا كانتت مددفووعاتت Bااألساسي. يیتمم ططلبب االتعوويیضض االخاصص منن االكيیال بتقرريیرر االططبيیبب (
ً عنهھا تززيیدد في االسنة عنن ٬، سقفف االددووااءمبلغ معيینن =  ااألددوويیة االتي هھھھي منن ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

فإنهھ يیتمم االحصوولل على تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف 
تحصلل على معلووماتت مكتووبة منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب 

اً عنن ااكتمالل سقفف االددووااء.للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل االصيیددليیة أأيیض 	  
	  
	  

112ررقمم االططووااررئئ االعامم  	  
	  

(منن االممكنن االسؤؤاالل عنن ااالستشاررةة على سبيیلل االمثالل إإذذاا تمم إإعططاء االددووااء االخاططئ أأوو  ساعة 24مرركزز االتسمماتت 
إإذذاا تمم إإعططاء جررعة كبيیررةة جددااً منن االددووااء)  	  

 09	  471	(االبدداالة) 4711  	09أأوو  977   	  
	  
	  

	,Koskelaتصرر وواالذذيي تمم تحدديیثهھ: كووسكيیال سس. (منن االددليیلل باللغة االفنلندديیة االمخ  S) ووكووررهھھھوونيینن٬، يي (Korhonen,	  
J (2015 االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة 2. ددليیلل االعالجج باألددوويیة لررعاةة ااألقارربب. االططبعة .

	Mikkelinميیّكيیلي ووضووااحيیهھا (  seudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- 	 IIفالووتت    )VALOT	  
II.( 	  

	  
	Pääkaupunkiseudunاالجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة االعاصمة ووضووااحيیهھا (  

Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- ).YOMOيیووموو (  	  
	  

	Dostiاالتررجمة: خددماتت االتررجمة االشفوويیة وواالتحرريیرريیة ددووستي (  tulkkaus-‐	  ja	  käännöspalvelut( 	  
	  

االتصميیمم وواالططباعة: 	  







) االذذيي يیكتبهھ االططبيیبب. إإذذاا كانتت مددفووعاتت ااألددوويیة االتي هھھھي منن Bططلبب االتعوويیضض االخاصص منن االكيیال بتقرريیرر االططبيیبب (
ً عنهھا تززيیدد في ٬، فإنهھ يیتمم االحصوولل على سقفف االددووااءاالسنة عنن مبلغ معيینن =  ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف تحصلل على معلووماتت مكتووبة 
منن االكيیال عنددما يیتمم تخططي سقفف االددووااء٬، ووعلى ططلبب منن أأجلل االتقددمم بالططلبب للتعوويیضض ااإلضافي. بإمكانكك أأنن تسألل 

يیددليیة أأيیضاً عنن ااكتمالل سقفف االددووااء.االص 	  
	  
	  

112ررقمم االططووااررئئ االعامم  	  
	  

(منن االممكنن االسؤؤاالل عنن ااالستشاررةة على سبيیلل االمثالل إإذذاا ساعة 24مرركزز االتسمماتت   
تمم إإعططاء االددووااء االخاططئ أأوو إإذذاا تمم إإعططاء جررعة كبيیررةة جددااً منن االددووااء)   	  
 09	  471	(االبدداالة) 4711  	09أأوو  977   	  

	  
	  

	,Koskelaلندديیة االمختصرر وواالذذيي تمم تحدديیثهھ: كووسكيیال سس. (منن االددليیلل باللغة االفن  S) ووكووررهھھھوونيینن٬، يي (Korhonen,	  J (
. االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة ميیّكيیلي 2. ددليیلل االعالجج باألددوويیة لررعاةة ااألقارربب. االططبعة 2015

	Mikkelinووضووااحيیهھا (  seudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- 	 IIووتت فال   )VALOT	  II.( 	  
	  

االجمعيیة االمسجلة لررعاةة ااألقارربب ووااألقارربب لمنططقة االعاصمة ووضووااحيیهھا   
)Pääkaupunkiseudun	  Omaishoitajat	  ja	  Läheiset	  ry ٬، مشررووعع(- ).YOMOيیووموو (  	  

	  
	Dostiاالتررجمة: خددماتت االتررجمة االشفوويیة وواالتحرريیرريیة ددووستي (  tulkkaus-‐	  ja	  käännöspalvelut( 	  

	  
االتصميیمم وواالططباعة: 	  

) االذذيي يیكتبهھ االططبيیبب. إإذذاا كانتت مددفووعاتت ااألددوويیة االتي هھھھي منن Bططلبب االتعوويیضض االخاصص منن االكيیال بتقرريیرر االططبيیبب (
ً عنهھا تززيیدد في ٬، فإنهھ يیتمم االحصوولل على سقفف االددووااءاالسنة عنن مبلغ معيینن =  ضمنن ااألددوويیة االتي يیددفع االكيیال تعوويیضا

تعوويیضض إإضافي عنن االجززء االززاائدد عنن االحدد. قددرر مبلغ سقفف االددووااء يیتغيیرر سنوويیاً. سووفف تحصلل على معلووماتت مكتووبة 
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