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 הוריםמידע ל

 םילדי תחלקממשחרור בבית לאחר  תרופותן מת

 معلومات لألهل

 إعطاء األدوية في المنزل بعد التسريح من قسم األطفال

 

 حضرة األهل األعزاء،

 . يسّرنا كما يسّركم أنه أصبح بإمكان ابنكم الخروج إلى منزله، حيث سيتابع إجراءات الشفاء

 .كجزء من متابعة العالج في المنزل، سيواصل الطفل تناول األدوية على النحو الوارد في كتاب التسريح الطبي

 .  يهّمنا أن تعلموا ما هو الهدف من أي دواء وما هي الطريقة الصحيحة لتناوله

 . ال تذهبوا إلى المنزل قبل أن تطرحوا علينا جميع األسئلة التي تثير قلقكم
 

 يجب تناول الدواء بموجب توصية الطبيب المعالج وطوال المّدة الزمنية المخطط لها، على النحو الوارد في كتاب التسريح . 

 ممنوع التوقف عن تناول األدوية دون استشارة طبيب األطفال. 

 الحقنة، كأس القياس: يجب االستعانة بأدوات القياس المالئمة، مثل . 

 وما شابه( المطبخ، الغرفة)نفس الساعة، نفس المكان : من المستحسن بلورة روتين لتناول الدواء. 

  يجب تفادي القول للطفل، عند تناول الدواء، إن الدواء هو نوع من الحلوى، وذلك لكي ال يحاول الطفل استخدام الدواء دون أن تكون

 . هنالك حاجة لذلك

 عندما ينشأ شك بأن الدواء يسبب أعراضا جانبية أيا كانت، يجب مراجعة الطبيب . راض جانبية تميزهمن الممكن أن تكون ألي دواء أع

 .المعالج واستشارته

  : إعطاء األدوية لألطفال والّرضع       

 إذا كانت هنالك إمكانية وكان العمر مناسبا، من المفضل أن تشرحوا للطفل الهدف من إعطاء الدواء . 

 (. درجة 54نحو )ة /من المحبذ اإلمساك بالطفل بزاوية ذراع الوالد 

 الرضيع بلطف، خالل إعطاء الدواء/ إذا أبدى الطفل معارضة، من المحبذ االستعانة بأحد أفراد العائلة ليساعد باإلمساك بالطفل.  

 من المهم عدم استخدام القوة الجسدية مع الطفل من أجل إعطاء الدواء . 

  مع ذلك، من المهم إعطاء كامل . إعطاء كمية الدواء على عّدة وجبات صغيرة مع استراحات، من أجل تفادي التقيؤ أو االختناقباإلمكان

 . دقائق 01كمية الدواء خالل فترة إجمالية تصل لنحو 

 انية إعطاء وجبة إضافية دقيقة من إعطاء الدواء، من المحبذ استشارة طبيب األطفال بشأن إمك 01الرضيع خالل / إذا تقيأ الطفل

 (. باإلمكان تحسين مذاق الدواء وإضافة شراب التوت على سبيل المثال)

  (. كل االحترام، أنت بطل، أنت كبير)من المهم اإلطراء على الطفل بعد تناول الدواء 

 :سنوات 5إعطاء األدوية لألطفال فوق سن       

  باإلضافة إلى كل ما ورد أعاله، من المهم إشراك الطفل ببرنامج عالجه، من أجل إتاحة المجال له لتطوير نوع من المسؤولية تجاه

 . حالته الصحية

 هل يُفضل تناوله على شكل شراب أو : باإلمكان سؤال الطفل عن الطرق التي قد تساعد في تناول الدواء بصورة أسهل وألطف، مثال

 .أقراص، قطع القرص إلى نصفين، إضافة شراب محلّى وما شابه

 ارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان إذا كان الدواء متوفًرا على شكل حبوب فقط، وكان الطفل يشعر بصعوبة في بلعه، باإلمكان استش

 (.تفتيته/ في الغالب يشير الخط في منتصف القرص إلى إمكانية قطع القرص)باإلمكان تفتيت أو خلط الدواء مع الطعام 

 حتى لو كان الطفل يجد صعوبة في تناول الدواء، عليكم التحلي بالصبر . 

 

 

 مع تمنياتنا بالشفاء التام، وتمام الّصحة

 طاقم القسم


