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ھل أتناول األدوية أكثر مما ينبغي؟
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عزيزتي القارئة ،عزيزي القارئ،
يساعد االستخدام الصحيح لألدوية على الوقاية والعالج من
األمراض و التخـــفيف من األعراض .أمــا من كــان ُمــلزمــا
بالخضوع لعالج طبي بشكل دائم بسبب تعدد الشكوى ،فيكون
غالبا مجبرا على تناول العديد من األدوية .يطلق المتخصصون
على تناول العديد من األدوية في آن واحد مصطلح المداواة
المتعددة أو اإلفراط الدوائي .تكمن المشكلة في ذلك في كون
التناول المتزايد لألدوية يزيد أيضا من ظھور أعراض جانبية
غير مرغوب فيھا.
ستكشف لك ھذه المعلومات عن أسباب تلقي المريض لكثير من
األدوية المختلفة و عن المخاطر المرتبطة بذلك .و بالتالي
تستطيع أن تساھم بنفسك في تناول األدوية فقط التي أنت حقا في
حاجة لھا.

في لمحة واحدة :ما معنى تعديد األدوية؟
■ ُيقصد بتعديد األدوية تناول أدوية مختلفة في آن واحد.
■ ُيمكن أن تتداخل أدوية مختلفة مع بعضھا البعض و أن
تتسبب في ظھور أعراض جانبية غير مرغوب فيھا مثل
الغثيان ،اإلمساك ،الصداع ،دوخة أو أنزفة دموية .قد
يؤدي تعدد األدوية أيضا إلى دخول المستشفى و في أسوأ
الحاالت إلى الوفاة.
■ ھناك العديد من الطرق التي قد تمكنك من تقليل تناول
األدوية و بالتالي تقليل األعراض الجانبية :مثال التوقف
عن تنـاول األدويـــة غير الضروريــة أو المستحضرات
الصيدالنية التي فقدت فعاليتھا.
■ األمر األكثر أھمية :إستشارة طبيبك المعالج الذي يجب أن
يكون على معرفة تامة بنوعية األدوية التي تتناولھا .يمكنه
أن يحدد ،بعد مناقشة األمر معك ،األدوية التي يجب عليك
تناولھا – و تلك التي يجب عليك إجتنابھا.

◄ كيف يأتي تعديد األدوية؟
ھنــاك أسبــاب شتــى لتنـاول الـعديد من األدويـة المختـلـفـة في
آن واحد:
■ يعاني مريض ما من عدة أمراض و التي يجب معالجتھا
تناول أدوية بشكل دائم .بما انه و مع تقدم العمر تظھر معظم
المشاكل الصحية ،يتناول المسنين بشكل خاص أدوية مختلفة
عديدة في آن واحد.
■ تضاف أدوية جديدة مع مرور السنين إلى الئحة األدوية التي
يتناولھا المريض ،مع بقاء األدوية القديمة على القائمة.
■ ال يتم إيقاف العالجات الغير الناجحة.
■ يتم وصف أدوية إضافية بسبب اإلصابة بآالم أو بأمراض
مفاجئة و ال يتم التوقف عن تناولھا بالرغم من تحسن حالة
المريض في وقت الحق.
■ يتم معالجة مريض ما من قبل عدة أطباء و ال يكون ھناك
تناسق بينھم و بالتالي ال يكون لديھم علم باألدوية التي تم
وصفھا من قبل أطباء آخرين.
■ ال يتم التعرف على األعراض الجانبية الظاھرة لألدوية ،و
بدالً من التوقف عن تنـــاول الدواء المسبب أو إنـــقــاص
الجرعة ،يحصل المريض على دواء جديد بغرض التخفيف
من األثر الجانبي.
■ يتناول المريض من تلقاء نفسه أدوية ُتباع للعموم دون
وصفة طبية و من دون معرفة الطبيب.
■ غالبا ما يظن المريض أو الطبيب ،بأنه من الالزم معالجة
كل خلل صحي عن طريق تناول أدوية .غير أن العديد من
اآلالم تكون مؤقتة فقط و قد تزول لوحدھا دون حاجة لعالج
بواسطة األدوية.
■ اآلمال التي ُتعقد على فوائد العالج باألدوية كبيرة جدا.
■ يتم تعيين أھداف عالج صارمة جدا ً ،مثال نسب منخفضة
جدا لُسّكر الّدم أو ضغط الدم .لھذا السبب يتم اللجوء إلى
المزيد من األدوية أو إلى تناول جرعات مرتفعة جدا.
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◄ ما ھي عواقب تعديد األدوية؟
التناول المنتظم و السليم لألدوية أمر حاسم للتوصل إلى عالج
ناجح لآلالم أو األمراض .إال إن إتباع التعليمات الخاصة بالدواء
ليس باألمر السھل .يفقد المريض الذي يتناول أدوية كثيرة
بسرعة الرؤية الشاملة للدواء الصحيح و الجرعة المناسبة في
الوقت المناسب .قد تؤدي قائمة أدوية طويلة جدا إلى عدم تناولك
لألدوية بالشكل الصحيح.
يزداد خطر ظھور أعراض جانبية مع تناول أي دواء إضافي.
حيث غالبا ما تظھر أعراض شائعة ،مثل اإلرھاق ،فقدان
الشھيةُ ،دوار ،الغثيان ،حاالت اإلرتباك أو الشعور بالدوخة .قد
ينتج عن ذلك أيضا السقوط أرضا و حدوث إصابات بليغة .يمكن
أن ينتج عن تناول أدوية مميعة للدم اإلصابة بأنزفة دموية عفوية
حادة أو مزمنة .و قد يترتب عن األعراض الجانبية لبعض
األدوية دخول المريض إلى المستشفى وخضوعه للعالج.
ينطبق عموما ما يلي :ال ُيمكن بعد التنبأ بما يحدث في الجسم من
تأثيرات ،تداخالت و تأثيرات جانبية غير مرغوب فيھا عند تناول
أدوية عديدة .و بالمقابل كلما قل عدد األدوية كانت فائدتھا افضل!

◄ ما يمكنك القيام به بنفسك
ليس دائما من السھل تفادي تناول عدد كبير من المستحضرات
الطبية ،لكن أحيــانــا تكون بــعضھـا غير ضروريـة .تساعدك
النصائح التالية على تنظيم عالجك باألدوية بمساعدة طبيبك
المعالج و ذلك وفقا إلحتياجاتك الشخصية:
■ أطلب استشارة طبيبك المعالج و ثق به في جميع المسائل
المتعلقة بالمستحضرات الطبية و يجب أن يكون على معرفة
تامة بنوعية و كيفية تناول األدوية و باألدوية التي يجب أن
ال تتناول أو أن – تتناولھا بطريقة مختلفة بالرغم من توفرك
على وصفة الدواء.

■ أخبر طبيبك الخـــاص عن رغبـــاتك ومخـــاوفك وھمومك
ويمكن أن تحددا معا األمراض أو األعراض التي يلزم
التخفيف منھا بشكل طارئ.
■ إضبط موعدا خاصا بعيادة الطبيب ،و إصطحب معك جميع
المستحضرات الطبية ،حتى تلك التي إشتريت من تلقاء
نفسك ،إضافة إلى النشرة المرفقة في علبة كل دواء.
■ ُينصح ،في حالة إذا كنت تتناول  5مستحضرات طبية أو
أكثر أو إذا كنت تعاني من  3أمراض مزمنة على األقل،
بمراجعة الئحة األدوية من طرف طبيبك المعالج و ذلك
مرة في السنة.
■ قم بإنشاء قائمة من جميع األدوية التي تتناولھا والتي وصفھا
لك الطبيب أو التي أشتريتھا من تلقاء نفسك بحيث ال تقتصر
ھذه القائمة على األقراص الطبية فقط وإنما البخاخات،
القطرات  ،والمراھم وقد يشمل أيضا منتجات األعشاب
والفيتامينات إلخ.
■ إحتفظ بھذه القائمة دائما بحوزتك وقم بتقديمھا سواء أثناء
زيارة الطبيب أو في الصيدلية أو خالل اإلقامة في المستشفى.
■ أخبر طبيبك في حالة ظھور شكوى جديدة أثناء العالج
بمستحضر طبي.
■ اسأل طبيبك بكل ھدوء إذا كنت بحاجة حقا لجميع األدوية
حيث تشير الدراسات إلى ما يلي :كلما تناول المريض عدد
أقل من األقراص الطبية كلما كان تناولھا أكثر نفعا.
■ ال تتوقف عن الدواء إال بعد استشارة طبيبك المعالج وال
تبدل أيضا كمية األدوية التي تتناولھا من تلقاء نفسك.
■ ليس من الالزم معالجة كل إضطراب صحي عن طريق
تناول أدوية .حيث تزول غالبا الشكاوى لوحدھا دون الحاجة
إلى عالج أو يتم التخفيف منھا بطريقة أخرى .قم بإستشارة
طبيبك عما إذا كان بإمكانك اإلنتظار فقط أو إذا كانت الحركة
مثال أو إجراء آخر يساعدك على التخفيف من الشكاوى.

◄ المزيد من المعلومات
مصادر ،الَمْنَھِجَّيات و روابط إضافية
ترتكز ھذه المعلومات على اإلرشادات المتعلقة بالطبيب المعالج „تعديد األدوية“ .تجد جميع المراجع المستعملة ،دليل المنھجيات و روابط إضافية تحت الرابط التالي:
noitakidemitlum/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www
معلومات مختصرة للمرضى „تناول األدوية بطريقة آمنة“www.patinfo.org :

مسؤول عن المضمون.
مركز األطباء للجودة في الطب )(ÄZQ
مركز مشترك بين  BÄKو KBV
الھاتف 030 4005-2501 :اإليميل030 4005-2555 :
اإليميل\الموظف المكلفmail@patinfo.org :
www.patinfo.org
www.aezq.de
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