لتحصل على أقصى استفادة من قائمة أدويتك:

قائمة األدوية

Arabic

••
••
••
••
••

حافظ على تجديد صالحيتها من خالل شطب أي أدوية لم تعد
تستخدمها وٳضافة األدوية الجديدة عندما تبدأ بتناولها.
ً
ضع قائمة بكافة األدوية التي تستخدمها حاليا بما في ذلك :األدوية
الموصوفة وغيرالموصوفة واألدوية العشبية واألدوية الطبيعية.

مساعدتك على تتبع أدويتك

ٳسمي:

خذها معك كل مرة تزور الطبيب أو الصيدلي أو أخصائي الصحة أو إذا ذهبت
إلى المستشفى.
حساسية أو مشاكل سابقة:

احتفظ بها كافة األوقات في حالة طوارئ.
قم بزيارة موقعنا اإللكتروني  nps.org.au/medicineslistمن
ً
أجل طباعة صفحات ٳضافية أو لطلب نسخ اضافية .احتفظ بكل الصفحات معا.

تتوفر قائمة األدوية بعشرة لغات إضافية :العربية والصينية المبسطة والصينية
التقليدية والكرواتية واليونانية واإليطالية والكورية والمقدونية واإلسبانية
والفيتنامية.

اتصل بخط األدوية

رقم اٳلتصال في حالة الطوارىء:

على الرقم

)1300 MEDICINE (1300 633 424
ً
ً
مساء بتوقيت أستراليا
اٳلثنين إلى الجمعة من  9صباحا حتى 5
(باستثناء العطل الرسمية في نيو ساوث ويلز).

رقم اٳلتصال بطبيب العائلة/األخصائي

ّ
حمل تطبيق MedicineWise App

ً
لتكون أدويتك ومعلوماتك الصحية دائما معك.
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ٳسم الدواء
ّ
المكون الفعال أو ٳسم العالمة التجارية
مثال املكون الف ّعال  :أسبريين
ط:
فق العالمة التجارية  Astrix :كبسولة  100مغ

الكمية
ووقت التناول

تعليمات خاصة
أو أي تعليقات

كبسولة واحدة مرة يف
اليوم

ابتلع كبسولة كاملة بعد وجبة الطعام
مراجعة بعد  12شهرا ً ( ترشين الثاين )2018
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يقلل خطر الجلطات الدموية ويساعد عىل
منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية

