ً
ً
ال يعرف طبيبك دائما ما هي األدوية التي تتناولها .وال توجد حاليا قائمة تشمل األدوية كلها .وأنت
تعرف وحدك ما هي األدوية التي تتناولها في الوقت الحاضر .ولذلك يمكنك أن تجعل األمور
أسهل ،إذا قمت بكتابة قائمة بأدويتك واصطحابها معك كلما تواصلت مع جهات الرعاية.

أدويتي
•

اصطحب معك القائمة عند زيارة الطبيب.
ال َ
تنس تحديث القائمة عندما تحصل على دواء جديد أو عند تعديل الجرعة.

•

ْ
واكتب تاريخ التوقف عن تناوله
إذا توقفت عن تناول أحد األدوية ،اشطبه من القائمة

•

بجانب اسم الدواء.
•

•

عندما تكتب أدويتك كلها فإنك تقلل من احتمال حدوث سوء فهم أو حدوث خطأ في
ُّ
عالجك الدوائي .كما أن ذلك يوفر عليك الكثير من الوقت ويريحك من محاولة تذكر
أدويتك كلها ومواعيد تناولها إلخ ،عندما تتواصل مع جهات الرعاية.
ً
ّ
تذك ْر أيضا أن تضيف إلى القائمة األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية وكذلك

أدويتي
˗
قائمة تشمل كل األدوية التي أتناولها

العقاقير الطبيعية.

انتبه إلى أن القائمة التي تحصل عليها من الصيدلية "وصفاتي الطبية/الروشيتات املحفوظة في
الصيدلية" ال ّ
تبين إال األدوية املتبقية لك والتي يمكنك أن تجلبها من الصيدلية .وهي ليست
ً ُ ْ
قائمة باألدوية التي تتناولها .وإن لم تكن متأكدا ،فخذ معك كل الوصفات وكل أدويتك إلى زيارة
الطبيب.
توجد قائمة جديدة باألدوية يمكنك أن تجلبها من مستوصفك .كما يمكنك أن تجد القائمة على
شبكة اإلنترنت من خالل البحث عن ”.”Mina läkemedel VGR
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أدويتي

االسم:
تاريخ امليالد:

ً
ّ
امأل كل األدوية التي تتناولها ،بما في ذلك تلك التي اشتريتها بدون وصفة (روشيتة) .وتذك ْر أيضا
أن تمأل الفيتامينات والعقاقير الطبيعية واملراهم والقطرات العينية.

اسم الدواء (مثال :ألفيدون ،Alvedon/ترومبيل/
 ،Trombylسيمفاستاتين)Simvastatin/

أنا لدي حساسية من:

العيار
الجرعة( :اذكر عدد األقراص وعدد املرات باليوم .وإذا كنت
(مثال 500 :ملغ) تتناول الدواء عند اللزوم ،فاكتب" :عند اللزوم)."Vid behov/

ْ
ِصف ّرد الفعل:

سبب الدواء
(مثال :وجع ،ارتفاع ضغط الدم)

تعليقات

