
 اآلثار الجانبية من األدوية الخاصة بك؟

5 أسئلة يجب طرحها

يمكن أن تساعدك األدوية عىل الشعور بالتحسن، لكنها قد تتسبب أيضاً بآثار غير مرغوب فيها.

إذا كنت )أو أي شخص تهتم به( قد الحظت مشاكل مثل النسيان أو االرتباك أو الشعور بالدوار أو عدم االستقرار، فربما تكون قد

أرجعت السبب إىل تقدمك في العمر. أو ربما تشعر بالقلق من أن إحدى حاالتك تزداد سوءاً.

قد تكون هذه األعراض التي تعاني منها آثاراً جانبية من دواء أو أكثر من األدوية التي تتناولها.

اآلثار الجانبية لمضادات الكولين

 Arabic | العربية
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اإلطار 1: يمكن أن تحدث هذه اآلثار

الجانبية بسبب األدوية المستخدمة في:

مشاكل النوم

اإلكتئاب

تغير السلوك أو المزاج من الخرف

األلم

مشاكل التحكم في المثانة

الحساسية

السعال ونزالت البرد.

يمكن أن تكون هذه األدوية موصوفة من قبل طبيبك، أو

أدوية يمكنك شراؤها من المحال بدون وصفة طبية.

بالنسبة لبعض األشخاص، قد تكون هذه اآلثار الجانبية مزعجة إىل حد ما، ولكنها قد تؤدي إىل مشاكل صحية أكثر خطورة،

مثل السقوط أو الحاجة إىل رعاية المستشفى.
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 أخبر طبيبك إذا الحظت هذه

األعراض، حتى لو كانت خفيفة

يمكن لطبيبك اكتشاف سبب األعراض. إذا كانت األدوية الخاصة 

بك، فيمكنهم اقتراح طرق للتعامل مع هذه اآلثار الجانبية أو 

تقليلها.

تحدث دائماً مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل 

إيقاف أو تغيير أي من األدوية الخاصة بك.
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5 أسئلة لطرحها عىل طبيبك أو عىل الصيدلي حول األدوية الخاصة بك
لماذا أتناول هذا الدواء؟. 	

 في بعض األحيان، يجب استخدام الدواء لفترة قصيرة فقط، أو إىل أن تتحسن حالتك. ربما تتناول اآلن دواًء آخر أكثر فاعلية 

ويمكن إيقاف الدواء األصلي. يمكن أن تساعد مراجعة األدوية في العثور عىل أي أدوية غير مطلوبة أو ال تعمل بشكل جيد 

بالنسبة لك. 

ما هي األعراض الجانبية؟ . 	
 اسأل عما إذا كانت األعراض التي تعاني منها مرتبطة بعمرك أو بحالتك الصحية أو باألدوية. 

ماذا يمكنني أن أفعل بشأن اآلثار الجانبية؟. 	

 اسأل كيف يمكنك إدارة أو تقليل اآلثار الجانبية من األدوية الخاصة بك. قد يقترح طبيبك تغيير واحد أو أكثر من األدوية الخاصة 

بك. يمكن للطبيب أو الصيدلي مراجعة األدوية الخاصة بك وتشخيص األدوية التي ال تعمل بشكل جيد بالنسبة لك.

ماذا يحدث إذا لم أفعل أي شيء؟. 	

 اسأل عما إذا كانت اآلثار الجانبية ألدويتك قد تزداد سوءاً - أو تتحسن - إذا لم تفعل شيئاً واستمريت في تناول الدواء )األدوية(.

هل هناك أشياء أخرى يمكنني القيام بها للتعامل مع حالتي؟. 	

 اسأل عما إذا كان هناك أي عالجات أو أشياء أخرى يمكنك تجربتها لتحافظ عىل شعورك بالتحسن. التغييرات في نمط الحياة، 

مثل ممارسة الرياضة أكثر أو تناول الطعام الصحي، يمكن أن تكون خيارات جيدة.


