
المواظبة على تناول 
أدويتك

تمتع بحياة جيدة مع الُسكري

تناول الدواء بالطريقة الموصوفة يمكن أن يمثل تحدًيا 
راجع هذا الجدول للحصول على نصائح مفيدة. 

ما يتعين عليك فعلهالمشكلة

ال أعتقد أنني بحاجة إلى تناول دواء. 1
– أشعر أنني على ما يرام.

يؤدي داء الُسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى حدوث  	•
أضرار بجسمك حتى في حالة عدم ظهور األعراض. 

ال تتوقف عن تناول الدواء إال إذا تحدثت مع طبيبك أوالً.  	•

هذا معقد للغاية! 2
– لدي الكثير من األقراص التي يلزم تناولها! 

– لدي الكثير من الجداول التي يلزم اتباعها! 

–  ال أستطيع متابعة كل ذلك!

اسأل طبيبك عما إذا كان من الممكن تغيير أي من األقراص الموصوفة لك  	•
لتتناولها مرة واحدة في اليوم أو في صورة أقراص مختلطة )بحيث تأخذ عدًدا 

أقل من األقراص كل يوم(. 

اسأل الصيدلي عن منظمات أقراص األدوية أو شرائط أقراص الدواء. 	•

أحضر كل زجاجات األدوية الخاصة بك إلى طبيبك لمعرفة ما إذا لم تعد هناك  	•
حاجة إلى أي منها. 

 ”Medication Log“ اتصل على 311 أو اطلب من الطبيب أو الصيدلي 	•
)سجل	األدوية( الذي يسرد جميع األدوية الخاصة بك ومتى تتناولها. 

الدواء مرتفع التكلفة. 3
–   ال أستطيع تحمل ثمنه.  

–  سآخذ القليل منه ليستمر معي لوقت أطول.

اسأل طبيبك إذا كانت األدوية الموصوفة لك تأتي في شكل جنيس منخفض  	•
التكلفة. 

اسأل طبيبك إذا كنت مؤهالً للحصول على األدوية بدون تكلفة، فالكثير من  	•
المرضى يكونون مؤهلين. 

)تابع	في الصفحة التالية(
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لقد نفدت األدوية لدّي. 4
–  نسيت الحصول على عبوات جديدة من 

األدوية.

– تنفذ األدوية مني عند سفري. 

اسأل المسؤول عن خطتك الصحية عما إذا كان يمكنك الحصول على ما يصل  	•
إلى ثالثة أشهر من كمية األدوية دفعة واحدة. 

اسأل الصيدلية أو المسؤول عن خطتك الصحية إذا كان لديهم برنامج تذكير أو  	•
إذا كانوا يقومون بتوصيل عبوات جديدة. 

تحقق من زجاجات األدوية أسبوعيًا لمعرفة عدد األقراص المتبقية. عندما  	•
تقترب األقراص من النفاد، اتصل بالطبيب أو الصيدلي للحصول على عبوات 

جديدة في الوقت المناسب.

اضبط منبًها لتذكيرك بتناول الدواء. أنا فقط ال أستطيع تذكر تناول الدواء. 5 	•

اترك رسالة تذكيرية بجانب فرشاة أسنانك أو أي شيء تستخدمه يوميًا.  	•

استخدم علبة أقراص يومية أو أسبوعية لتنظيم األدوية. 	•

هذا الدواء ال يتناسب معي. 6
–  أعتقد أنه يجعلني أشعر بالمرض. 

–  أشعر أنني اآلن أسوأ مما كنت عليه من قبل.

أخبر طبيبك على الفور إذا كان حدثت لك أي مشاكل أو آثار جانبية من الدواء.  	•
إذا تسبب الدواء الذي تتناوله في حدوث آثار جانبية، فيمكن لطبيبك أن يصف لك 

دواًء مختلفًا. 

ال توقف تناول الدواء ما لم يبلغك الطبيب أو الصيدلي بذلك. 	•

يمكن للعديد من الصيدليات طباعة الملصقات بلغات مختلفة، أو طباعتها بحروف أنا ال أفهم ملصقات األدوية. 7 	•
كبيرة، أو وضع صور على العبوة.

أنا محرج. 8

–  ال أريد أن يعرف الناس أنني أتناول أدوية. 

ابحث عن مكان خاص في العمل أو المنزل لتناول أدويتك.  	•

احتفظ باألدوية في مكان ال يمكنك ألحد الوصول إليه غيرك )لكن ال تنَس المكان  	•
الذي تضعها فيه!(.
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أدويتك

 .nyc.gov/health/diabetes للمزيد من المعلومات حول داء الُسكري، اتصل على 311 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
للمساعدة في العثور على طبيب أو تأمين صحي بدون تكلفة أو بتكلفة منخفضة، اتصل على 311.
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