دکتر شما همیشه نمی داند شما چه داروهائی دارید .در حال حاضر هیچگونه لیست داروئی کامل
وجود ندارد .این فقط شما هستید که می دانید چه داروهائی دارید .از اینرو اگر نام داروهای خود
را یادداشت کنید و لیست را در تماس با خدمات درمانی بهمراه داشته باشید کارها آسانتر می شود.
داروهای من

•

این لیست را در مالقات با دکتر بهمراه داشته باشید.

•

اگر داروهای جدیدی دریافت می کنید یا دوز (مقدار مصرف) تغییر داده می
شود لیست را به روز کنید.

•

اگر یک دارو را دیگر مصرف نمی کنید روی آن دارو خط بکشید و ترجیحا ً تاریخ
خاتمۀ مصرف دارو را در کنار آن یادداشت کنید.

•

با یادداشت کردن همۀ داروهای خود احتمال بروز سوء تفاهم یا اشتباه در درمان
داروئی شما کاهش می یابد .اینکار همچنین در وقت صرفه جوئی کرده و شما
دیگرالزم نیست در تماس با خدمات درمانی داروهای خود و زمان مصرف آنها و
سایر موارد را بخاطر بیاورید.

•

بخاطر داشته باشید که داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی خود را نیز
در لیست یادداشت کنید.

داروهای من
˗

لیست کامل از همۀ داروهای من

توجه داشته باشید که لیست داروهائی که از داروخانه دریافت می کنید" ،نسخه های ثبت شدۀ من
در داروخانه" ”“Mina sparade recept på apotekفقط نشان می دهد با کدامیک از نسخه
های خود هنوز می توانید دارو دریافت کنید .این لیستی نیست که نشان دهد شما چه داروهائی
بایستی مصرف کنید .اگر احساس می کنید که مطمئن نیستید همۀ رونوشت های داروهای خود و
داروهایتان را در مالقات با دکتر بهمراه بیاورید.
لیست جدید داروهای خود را از درمانگاه دریافت کنید .شما همچنین می توانید لیست داروهای خود
را در اینترنت نیز پیدا کنید ،برای اینکار عبارت ””Mina läkemedel VGRرا جستجو کنید.

– Mina läkemedel
En samlad lista över alla mina läkemedel
Persiska

داروهای من

نام:

تاریخ تولد:

نام همۀ داروهای خود ،حتی آن هایی که بدون نسخه خریداری کرده اید را بنویسید.
همچنین بخاطر داشته باشید که ویتامین ها ،داروهای گیاهی ،پمادها و قطره های چشم
خود را نیز بنویسید.
دارو (بطور مثال آلودون ،ترومبیل،
سیمواستاتین)
)(t ex Alvedon, Trombyl, Simvastatin

من نسبت به این مواد حساسیت/آلرژی دارم:

قوت دارو
(بطور مثال
 500میلیگرم)

دوز (مقدار مصرف) تعداد قرص و تعداد دفعات مصرف در
روز را بنویسید .اگر داروئی را در صورت نیاز داشتن
استفاده می کنید بنویسید "درصورت نیاز"”vid behov”.

نوع واکنش خود را بنویسید:

علت مصرف دارو
(بطور مثال درد ،فشار خون باال)

اظهار نظر

