
تفضل بزيارة AboutKidsHealth.ca لمعرفة المزيد من المعلومات حول الأدوية أفيونية المفعول.

دليل السلامة الخاص بالأدوية أفيونية المفعول
نصائح مهمة للعائلات

المسكنات الأفيونية هي أدوية 
يمكن استخدامها بأمان وفعالية 

للتعامل مع الألم. لذا نود أن نقدم 
لكم معلوماٍت واضحة حول كيفية 

استخدام هذه الأدوية المهمة. 
 من أمثلة الأدوية أفيونية المفعول: المورفين والهيدرومورفين 

والأكسيكودون.

تطالبنا وزارة الصحة الكندية بوضع اللاصقة التحذيرية هذه على 
ُعَلب الأدوية أفيونية المفعول، إلى جانب تقديم النشرة المجانية 
"الأدوية أفيونية المفعول - معلومات مهمة للمرضى والعائلات". 

هل ترغبون في التناقش حول الأدوية 
التي تتناولونها أثناء إقامتكم في 

مستشفى Holland Bloorview؟ 
تحدث إلى:

الصيدلي  •
الطبيب  •

الممرضة    •
الممرضة الممارسة  •

 نصائح حول الاستخدام الآمن للأدوية 
أفيونية المفعول

التزم بالتعليمات 
 هناك مخاطر قد تنجم عن تغيير مواعيد تناول الأدوية 
 أو الجرعة الموصوفة. اتبع التعليمات الموضحة على 

 ملصق الدواء وأية معلومات يقدمها لك الطبيب الذي 
وصف الدواء.

 التخزين الآمن
 احرص على الاحتفاظ بالأدوية في مكاٍن آمن. يجب أن 

 تحفظ الأدوية بعيًدا عن متناول ومرأى الأطفال والحيوانات 
المنزلية الأليفة. 

 اطلع على الآثار الجانبية
اسأل فريق الرعاية الصحية لديك عن الأشياء 

اللازم مراقبتها أثناء تناول الأدوية.
قد تتضمن الآثار الجانبية الشائعة ما يلي: 

الإمساك والوخز و النعاس والقيء والشعور بالدوار

قد تتضمن الآثار الجانبية المهمة ما يلي: انخفاض 
ضغط الدم، التنفس الضحل، بطء التنفس

 اقرأ الملصق بعناية
لا تستخدم إلا الأدوية التي يصفها الطبيب لك فقط. 
إذا لم يكن اسمك على الزجاجة، فلا تستخدم الدواء. 

 عليك إعادة الأدوية التي لم يتم استخدامها
 Holland Bloorview أِعد الأدوية التي لم تتناولها في

من أجل التخلص منها بطريقٍة آمنة. يحظر مشاركة 
الأدوية الخاصة بك التي لم تستخدمها مع الآخرين.

 تحدث إلى الفريق الخاص بك
تواصل مع فريق الرعاية الصحية لديك إذا كانت 

لديك أية مخاوف أو استفسارات بشأن: 
ما تشعر به من ألم  •
الأدوية الخاصة بك  •

تجربة أية أدوية جديدة )موصوفة أو   •
غير موصوفة من ِقبَل الطبيب(

أية مخاوف أخرى  •
دعنا نتعرف على تلك المخاوف على الفور!


