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نسان عبر التاريخ، للحفاظ  ّن العل�َج حاجٌة اأساسّيٌة لل�إ صابة بال�أمراض؛ لذا فاإ تتعّرُض الكائناُت الحّيُة لل�إ

على صّحِته وصّحِة حيواناتِه ومزروعاتِه، وقد تطّورت طرُق العل�ج من الشْعَوذة، مروراً باستخدام النباتات، 

وقوانيَن  تشريعاٍت  الدول  معظم  اأصدرت  وقد  الُمصنّعة،  ال�أدوية  باستخدام  التداوي  اإلى  وصلت  اأن  اإلى 

نحو  التوّجه  بداأ  وحديثاً  طبّيًة،  نشراٍت  بال�أدوية  واأرفقت  وتداوله،  الدواء  تصنيع  عملّيِة  وضبط  لتنظيم، 

بر الصينية، والعل�ج الطبيعي، وغيرها. استخدام الطب البديل كالتداوي بال�أعشاب، وال�إ

يتوقع من الطلبة بعد دراستهم هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على تطبيق 

مفاهيم الدواء والعلاج من خلال تحقيق ال�آتي:

 توظيف معرفَتك في الدواء والعل�ج لل�ستفادة منها في حياتك.

 اإتباع سلوكاٍت سليمٍة في التعامل مع ال�أدوية.

المحتويات

 الوحدة ال�أولى: الدواء والعل�ج

٤ الدواء: مصادره واأشكاله  الفصل ال�أول 

٩ الثقافة الدوائّية  الفصل الثالث 

 الوحدة الثانية: مشكل�ت بيئية معاصرة



تصّوْر حياَة المرضى دون علاج.

الفترة ال�أولى



4

الفصل ال�أّول: 

الدواء: مصادره واأشكاله
Drug: resources, and forms

تتعّدد اأشكال الدواء واأنواعه تبعاً لتطّور الصناعات الدوائية التي تزخر فيها مصانُع ال�أدوية والصيدلّيات، 

وبداأت صناعُة ال�أدوية في بل�دنا في العام 1969؛ بهدف سد حاجة السوق المحلّية، ويوجد حالّياً عدُة 

مصانَع ِفلسطينّيٍة تغطي ما نسبته 60% من ال�ستهل�ك الدوائّي.

الفصل  هــذا  دراستهم  بعد  الطلبة  من  يتوقع 

والتفاعل مع اأنشطته اأن يكونوا قادرين على تطبيق 

من  حياتهم  في  واأشكاله  مصادره  الــدواء  مفاهيم 

خلال تحقيق ال�آتي:  

 تبّيَن مصادر ال�أدوية في مخطط.

 تمّيَز بين اأشكال ال�أدوية عملياً. 

الشيخ الرئيس ابن سينا

كيف يتّم التداوي في عصرنا الحاضر؟	 

لماذا تتعدد ال�أشكال الدوائّية؟	 

فّكر
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١-٢-١ مفهوم الدواء:

اختلف العلماء في تحديد معنى الدواء؛ تبعاً ل�ختل�ف 

توّحدت  العلمي  التطّور  ومع  المرض،  لمسبِّب  رؤيتهم 

الرؤى حول مفهوم الّدواء، وُيمكن تعريُفه على اأنّه: مادة 

نسان، اأو الحيوان، اأو النبات، بهدف الوقاية، اأو  تُعطى لل�إ

ألم.  المعالجة، اأو تسكين ال�

١-٢-٢ مصادر الّدواء:

تتعّدد المصادر التي نحصل منها على الدواء، وُيمكن 

تقسيُم تلك المصادر اإلى ما ياأتي:

المصادر العضوّية، وتُقسم اإلى:. ١

اأ. نباتّية: ويستعمل النبات كامل�ً، اأو جزءاً منه في 

الحصول على الدواء بُطُرٍق مختلفة، منها الّسْحق، 

اأو العصر، اأو التقطير؛ وذلك للحصول على المادة 

الفّعالة التي قد تكون قلويدات، اأو زيوتاً طّيارة، اأو 

مواًد عضوية اأخرى. 

ر من سوائل الجسم كالدم، 	.  حيوانّية: تُستخلص من بعض ال�أعضاء اأو ال�أنسجة الحيوانية، وفي ال�أغلب تُحضَّ

والليمف، والغدد، ومن اأمثلة هذه المصادر، زيُت السمك، ال�أنسولين، والهرمونات.

أمثلة عليها، بعض المضادات الحيوية، والّلقاحات وال�أمصال. ج.  كائنات حّية دقيقة: ومن ال�

األكسندر فلمنج مكتشف البنسلين

نبات الُقّريص
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المصادر غير العضوّية: مثل اأمل�ح اليود التي تُعطى في حال�ت نقص اإفراز الغدة الدرقّية، واأمل�ح الحديد التي . ٢

تُعطى في حالة فقر الدم، واأمل�ح الكالسيوم التي تُعطى للمساعدة في بناء العظام وال�أسنان. 

بالمعادن،  غنّياً  مصدراً  المّيت  البحر  يعّد 

اأكتب تقريراً حول اأمل�ح البحر المّيت، واأهمّيتها 

العل�جّية.

نشاط )٢-١(

ر في مختبرات مصانع ال�أدوية، وقد تحتوي موادَّ عضويّة، اأو غيَر عضويّة، اأو . 3 المصادر الصناعّية: تُحضَّ

كليهما معاً، مثل ال�أسبرين، والبراسيتامول.

مصنع اأدوية في فلسطين

١-٢-٢ اأشكال الدواء

نسان، حسب طريقة  تتنّوع ال�أشكال الدوائّية التي تُعطى لل�إ

استعمالها، ومن اأكثرها شيوعاً:

لل�ستعمال . ١ ُمعّدٌة  سائلٌة  دوائــّيــٌة  اأشكاٌل  وهي  الُحَقن: 

وتُعّد  ُحقن،  باستعمال  للجسم  مباشرًة  تُعَطى  الداخلي، 

اأسرَع ال�أشكال الدوائية تاأثيراً.

اأشكاٌل دوائّيٌة سائلٌة، تُعطى على شكل . ٢ القطرات: وهي 

أُذن، واأحيانا الفم،  نُقط، عن طريق ال�أنف، اأو العين، اأو ال�

وتكون غالباً على شكل محاليل، اأو معلّقات.

الشرا	: وهو شكٌل دوائيٌّ سائٌل، يعّد محلول�ً مائّياً، اأو معلّقاً، . 3

ويحتوي على موادَّ طبّية.

اأشكال دوائّية مختلفة

اأقراص دواء مختلفة



7

الكبسول�ت: شكٌل دوائيٌّ ُصلٌب، تحوي في داخلها اأدويًة قد تكون ُصلبًة، اأو سائلًة، وتُغلَُّف عادًة . ٤

بغل�ٍف جل�تينّي، هل يمكنك تفسيُر ذلك؟ 

طريق . 5 تُستعمل عن  ُصلب،  شبُه  دوائيٌّ  التحاميل: شكٌل 

تاأثيراً  فُتعطي  الجسم،  حرارة  درجة  على  تنصهُر  الّشرج، 

موضعّياً، وبعد ذلك يتّم امتصاُصها فتعطي تاأثيراً عاّماً. 

ُر من المساحيق عن طريق . 6 ال�أقراص: اأشكاٌل دوائّيٌة ُصلبة، تُحضَّ

ضغطها، لتسهيل تناُولِها من خل�ل الفم.

المراهم والْكريمات: شكٌل دوائيٌّ شبُه ُصلب، لَِزُج القوام، ُمعدٌّ لل�ستعمال الخارجي على الجلد، وال�أغشية . 7

المخاطّية، وتُستخدُم الكريمات عادًة مستحضراً تجميلّياً، ولتمييز المرهم من الْكريم.

ل�صقة، كلصقات . 8 مادة  اإلى  اإضافة  العل�جية،  اأو  الدوائية  المادة  تحمل  دوائّية  اأشكال   : اللّصقات 

الجروح، اأو لصقات ِمسمار اللحم، اأو لصقات الظهر.  

لمــاذا تظهــر اأقــراص الــدواء باألــواٍن 
بعضهــا  فــي  ويظهــر  مختلفــة، 

خــطٌّ فاصــٌل فــي وســطها؟

اختبر نفسك
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اأسئلة الفصل 

آتية: جابة الصحيحة لل�أسئلة ال� 1 ضع دائرًة حول رمز ال�إ

ما ال�أمل�ح التي تعالج فقر الدم؟. 1

د. اأمل�ح الحديد. جـ. اأمل�ح الفسفور.  ب. اأمل�ح اليود.  اأ. اأمل�ح الكالسيوم.   

آتية ُيغلّف بغل�ٍف جل�تيني؟. 2 اأيٌّ من ال�أشكال الدوائية ال�

د- الكبسول�ت. جـ. الحقن.  ب- التحاميل.  اأ.    الشراب.   

ما شكل الدواء ال�أنسب لطفل يعاني من السعال؟. 3

د. الكبسول�ت. جـ. الحقن.  أقراص.  ب. ال� اأ. الشراب.   

آتية: الدواء، المراهم، الكبسول�ت؟ 2 ما المقصود بكلٍّ من المفاهيم ال�

3 عّدْد مصادر ال�أدوية المختلفة.

آتية: )الدواء، مصادره، اأشكاله، ال�أدوية العضوية،  4 كّوْن خريطة مفاهيمّيًة، بال�عتماد على المفاهيم ال�

التحاميل،  الشراب،  أقــراص،  ال� الكبسول�ت،  الحقن،  الصناعية،   أدويــة  ال� العضوية،  غير  أدويــة  ال�

المراهم، اللصقات، القطرات(، مستخدماً اأدوات ربط مناسبة.

5 علل ما ياأتي:

    اأ. تعدُّ الحقن من اأسرع اأشكال ال�أدوية تاأثيراً.

    ب. ُيفضل اإعطاُء المرضى الذين يعانون من الّسعال الدواء على شكل شراب.
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الفصل الثاني: 

 الثقافة الدوائّية
 Drug literacy

تُعدُّ المعرفة بجرعات الدواء، وطريقة استعماله، ومضاعفاته، واآثاره العل�جية والسلبية من اأبسط حقوق 

رشادات  المريض على الجهات المقّدمة للخدمات العل�جية. ومن جهة اأخرى يجب على المريض التقّيد بال�إ

والتعليمات الطبية الخاصة باستعمال الدواء.  

يتوقع من الطلبة بعد دراستهم هذا الفصل والتفاعل مع اأنشطته اأن يكونوا قادرين على تطبيق 

مفاهيم الثقافة الدوائية في حياتهم العملية من خلال تحقيق ال�آتي:

تتعّرف اإلى اأهمية النشرات المرفقة مع ال�أدوية عملياً.. 1

تبّين طرق حفظ ال�أدوية على اختل�ف اأنواعها.. 2

اإتباع سلوكّياٍت صحيحًة في التعامل مع ال�أدوية.. 3
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نسان: ٢-3-١ الدواء وجسم ال�إ

نسان. نسان بطرق مختلفة، وللتعرف اإلى طرق وصول الدواء اإلى جسم ال�إ يصل الدواء اإلى جسم ال�إ

نسان، وبعد وصوله اإلى  لعلك ل�حظت اأّن كلَّ شكٍل دوائّي يدخل من خل�ل اأحد ال�أعضاء في جسم ال�إ

الجسم يؤثّر في اأنسجته، فيعمل على عل�ج المرض، اأو ال�أعراض الناتجة عنه، واأّما ما تبقى من هذا الدواء، 

فيعمل الجسم على تخفيف سمّيته من خل�ل دخوله في بعض التفاعل�ت الكيميائية، فيتحول اإلى موادَّ 

يسهل اإخراجها من الجسم، وعادة يتّم تحويله في الكبد بوساطة اإنزيمات خاصة، وفي النهاية يتّم اإخراجه 

من الجسم عن طريق الجهاز البولي، اأو الجهاز التنفسي، اأو الجهاز الهضمي، اأو الجلد.                              

٢-3-٢ ال�آثار الجانبّية للدواء:

آثار  يشعر بعض المرضى بعد تناول ال�أدوية - اإضافًة للتاأثير الدوائي- باأعراض مختلفة، وهذا ما يسّمى ال�

وال�ضطرابات  فقد تكون بسيطة كالصداع،  ل�آخر،  آثار من دواء  ال� للدواء، وتختلف حّدة هذه  الجانبية 

الهضمية، وقد تكون شديدة؛ ما يستوجب اإيقافه اأحياناً كالحساسية المفرطة، اأو ضيق التنفس. ولبعض 

ال�أدوية التي تعطى في اآن واحد نتائج سلبية، فعند تناول مثل هذه ال�أدوية فاإن اأحدهما سيؤثر في ال�آخر، 

بحيث يبطل مفعوله، وقد تتفاعل معاً، فُتنتج مواّد جديدة قد تكون سامة. 
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رشادات والتعليمات الطبّية العامة:  ٢-3-3 ال�إ

آثار الجانبية للدواء،  رشادات والتعليمات الطبية ذا اأهمية في شفاء المريض، وتجنب ال� ُيعّد ال�لتزام بال�إ

رشادات:   ومن اأهم هذه ال�إ

1. تجنّب اإعطاء الدواء لل�أطفال اإل� بعد استشارة الطبيب، وخاصة الذين تقّل اأعمارهم عن سنة.

2. حفظ الدواء في عبوته ال�أصلية، وعدم اإزالة الملصق المكتوب عليه اسم الدواء.

3. غلق غطاء زجاجة الدواء جيداً بعد تناوله.

4. تناول الدواء حسب اإرشادات الطبيب. 

 

٢-3-٤ النشرات المرفقة مع ال�أدوية: 

المرفقة . 1 النشرات  تحتوي  ماذا 

لل�أدوية، وما اأهميتها؟

اإذا اختلفت وصفة الطبيب عن . 2

النشرة المرفقة مع الدواء، اأيّهما 

تتبع؟ ولماذا؟ 

لحفظ . 3 الصحيحة  الطريقة  ما 

الدواء؟ 

فّكر

رشادات الطبية لكل دواء تنتجه، عن طريق نشرة ترفق مع العبوة الدوائية، واإرفاق  تُقّدم مصانع ال�أدوية ال�إ

هذه النشرة مع الدواء ُيعدُّ اإجبارياً من الناحية القانونية، لكنّنا نهمل اأحياناً قراءتها. 
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ومناقشة  الدواء،  بعلبة  المرفقة  الدوائية  بالنشرات  المرضى  راأي  اإلى  التعرف  بهدف  دراسٌة  اأجريْت   

النواحي القانونية والعملية المعمول بها في فلسطين، واأظهرت النتائج اأّن نصف العينة تقريباً يقرؤون النشرات 

الدوائّية، ولكنهم يجدونها غير واضحة، وقد تثير مخاوفهم. وهناك نسبة اأقّل من ذلك بقليل ل� يقرؤون 

النشرة الدوائية، ونسبة قليلة ليس لديهم معرفة عن النشرة الدوائية، هذه الدراسة تبّين اأهمّية تحديث القوانين 

الخاصة بنشرات ال�أدوية المرفقة مع الدواء، من حيث التصميم، اأو اللغة. 

٢-3-5 الوصفة الطبّية:

أّن الكثير من ال�أدوية يتّم  ُيعّد تناول ال�أدوية دون وصفٍة طبّيٍة من المخاطر، بالنسبة لل�أطفال خاصة؛ ل�

التخلص منها عن طريق الكبد والكلى اللذْين يكونان غير مكتملين في نمّوهما، كذلك فاإّن جرعة الدواء 

ّن  تختلف حسب عمر الطفل ووزنه، كما اأّن هناك اأمراضاً اأخرى ُيمنع معها تناول بعض ال�أدوية؛ لذلك فاإ

الطبيب هو المؤّهل لوصف الدواء المناسب، الذي ياأخذ بعين ال�عتبار العوامل المؤثرة في فاعلّية الدواء، 

التي من اأهّمها: جنس المريض وعمره ووزنه، والحساسية للدواء، وتناول المريض اأكثر من دواء في اآن 

واحد. 
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والوصفة الطبّية وثيقة قانونّية، لذلك ل�بد من اتباع التعليمات المكتوبة فيها كافة؛ وهذا ما جعل ِوزارة 

الصحة في كثير من البلدان تُصدر تعليمات خاّصة ومتشددة بشاأن تنظيم وكتابة الوصفة، وتحضير الدواء 

وصرفه، وتُعّد هذه الوصفة الصيغة النهائية للقرار الطبي العل�جي، والوصفة الطبّية: هي وثيقة يكتبها  الطبيب 

للمريض، تتضّمن اسم الدواء، ومقداره وكيفية استعماله.

٢-3-6 عناصر الوصفة الطبّية:

تشتمل الوصفة الطبية على:

اأول�ً: معلومات عامة: وتشمل اسم المريض 

الكامل، وعنوانه، وعمره.

يعني  الذي   )RX( المعروف  الرمز  ثانيًا: 

اأخذ(، وتشتمل على  بالل�تينية )عليك 

اأْن  ويجب  وكمياتها،  ال�أدوية  اأسماء 

تُكتب بشكٍل واضح وكامل. 

ثالثًا: التوقيع والتاريخ. 

قد ينشاأ عن الكتابة غير الواضحة للوصفة الطبية خطاأ في صرف الدواء المقصود، اأو قد يجتهد 

الصيدل�ني باإعطاء المريض دواًء بديل�ً؛ لعدم توفر الدواء الموصوف في الصيدلية.  

قضية للنقاش

ويوجد استخدام خاطئ للوصفات الطبية من قبل بعض الناس، كتناول المضادات الحيوية مدة يوم اأو 

أمر الذي ينتج عنه نقص مناعة الجسم ضد البكتيريا المسببة للمرض،  يومين دون ال�لتزام بالوصفة الطبية؛ ال�

وظهور جيل جديد من البكتيريا المقاومة للدواء. وهناك مجموعة من الممارسات الخاطئة التي قد يقع فيها 

المرضى بعدم اتباعهم للوصفات الطبية.

الوصفة الطبية
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المريض؛  توعية  اأيضاً  الصيدل�ني  فاإّن من واجب  للمريض  رشادات  ال�إ تقديم  في  للطبيب دوراً مهّماً  اأّن  وكما 

رشادات الطبية التي اأوصى بها الطبيب وشرحها، وُيقّدم له بعض المعلومات المتعلقة بحفظ الدواء  وذلك بتوضيح ال�إ

واستعماله، ويكتب عادة اسم المريض، ومقدار الجرعة، وعدد المّرات، وطريقة ال�ستعمال على العلبة الدوائية.

 ٢-3-7 ُطرق حفظ ال�أدوية: 

أنها تتاأثر بهذه العوامل وتفسد، وهناك  من الضروري حفُظ ال�أدوية بعيداً عن الضْوء والحرارة والرطوبة؛ ل�

بعض ال�أدوية التي تفسد في حرارة الجو العادي؛ لذلك يجب اأْن تُحفظ في الثل�جة. ومن القواعد العاّمة 

في تخزين الدواء ما ياأتي: 

ضاءة . 1 ال�إ قراءة تعليمات تخزين الدواء المسّجلة على عبوة الدواء بعناية )درجة الحرارة المل�ئمة، 

....(، وال�لتزام بها.

تجنُّب وضع الدواء في غير عبوته ال�أصلية ل�أي سبب من ال�أسباب، وتُحفظ معظم  ال�أدوية في درجة . 2

حرارة الغرفة )اأقل من 25 درجة مئوية(.

أقراص في ال�أماكن الرطبة كالمطبخ اأو الثل�جة.. 3 ل� يجوز حفظ الكبسول�ت وال�

تجنُّب استخدام القطرات عموماً بعد فتحها لفترة تزيد عن شهر واحد.. 4

استخدام المضادات الحيوية التي تُعطى لل�أطفال خل�ل فترة ل� تزيد عن عشرة اأيام بعد حلها، حسب . 5

وصفة الطبيب.

تجنّب ترك ال�أدوية في السيارة لفترة طويلة، في اأيام الصيف خاصة، فقد تتعرض للتلف مع ارتفاع . 6

درجة الحرارة.

يجب على المرضى الذين يتعاطون ال�أنسولين اإبعاده عن اأي اشعاعات اأو حرارة، فيجب اأْن تُحفظ . 7

مادة ال�أنسولين في الثل�جة، وينتهي تاريخ صل�حيتها بعد شهر من اأول استخدام. 
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١-3-8 صلاحّية الدواء:  

علبة  اأي  اإلى  نظرنا  فلو  الغذائّية،  كالمنتوجات  انتهاء  تاريخ  للدواء 

اأنّه  يعني  فهذا   .)3-1( الشكل  اأنظر  انتهاء،  تاريخ  عليها  لقراأنا  دواء 

مادة كيميائّية  فالدواء  زمنّيٍة طويلة،  لفترٍة  يبقى صالحاً  دواء  يوجد  ل� 

لها فعالّية محددة بزمن، وعادة ما تقوم مصانع ال�أدوية باإجراء تجارب 

واأبحاث لتحديد الزمن الذي ينتهي عنده مفعول الدواء، فبعض ال�أدوية 

يتحول  ال�آخر  وبعضها  الصل�حّية،  تاريخ  انتهاء  بعد  فعاليتها  تنقص 

اإلى موادَّ سامة، وفي جميع ال�أحوال ل� يجوز تناول الدواء بعد انتهاء 

صل�حيته. 

 وهناك عل�مات تدّل على فساد الدواء حتى قبل انتهاء صل�حيته؛ لسوء تخزينه، اأو نقله، اأو تعرضه 

للتلوث، اأو ل�أسباب اأخرى، فاأّي تغيُّر في لون وقوام ال�أدوية السائلة، ورائحتها، وطعمها، اأو وجود اأجزاء 

معلّقة، اأو تعكير، اأو تكّون بلورات على سطح القارورة، اأو حدوث ترسيب في اأسفل القارورة، فهذا يدل 

أقراص والكبسول�ت فاأّي تغيُّر في اللون، اأو الملمس، اأو الشكل الخارجّي،  على فساد هذه ال�أدوية، اأما في ال�

اأو الرائحة، اأو الطعم، اأو الحجم فهذا يعني فسادها، وعند ظهور طبقه زيتيه على الْكريم فهذا يعني فساده.

الشكل )3-1(
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اأسئلة الفصل 

آتية: جابة الصحيحة لل�أسئلة ال� 1 ضْع دائرًة حول رمز ال�إ

1 اأين تتّم عملية التخفيف من سمّية الدواء؟

د. الرئتين. جـ. الكبد.  ب. البنكرياس.  اأ. المعدة. 

آتية تهمه النشرة الدوائية؟ 2 اأّي من ال�

د. جميع ما ذكر. جـ. الصيدل�ني.  ب. الطبيب.  اأ. المريض. 

3 ما الطريقة ال�أنسب لحفظ ال�أنسولين؟

د. مكان جاف. جـ. مجمد الثل�جة.  ب. الثل�جة.  اأ. صيدلّية المنزل. 

آتية تدل على فساد الْكريمات؟ 4 اأّي من المظاهر ال�

د. تغّير اللون. جـ. ظهور طبقه زيتية.  ب. حدوث ترسيب.  اأ. تكّون بلورات. 

5  على ماذا يدل الرمز RX ؟

د. عليك اأخذ. جـ. ل� تاأخذ.  ب. تاريخ اإنتاج الدواء.  اأ. تاريخ انتهاء الدواء. 

2 علل ما ياأتي:

اأ. ل� يجوز استخدام شخصْين لقطرة العين نفسها.

ب.ل� يجوز تناول الدواء بعد انتهاء صل�حيته.
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آتية اإلى الجسم:  3 اكتب اسم العضو الذي يصل من خل�له كلٌّ من ال�أشكال الدوائية ال�

أقراص، القطرة، المرهم، الحقنة، التحاميل.       ال�

4 كيف تؤثر بعض ال�أدوية المتعارضة عند تناولها معاً؟

5 بّيْن اأهمّية كلٍّ مّما ياأتي:

ب. الوصفة الطبية. اأ. النشرة الُمرفقة مع الدواء. 

6 ما اأهم ال�أمور التي ياأخذها الطبيب بعين ال�عتبار عند كتابة الوصفة الطبية للمريض؟ 

آتية، وتدل على فسادها: 7 بّيْن التغّيرات التي تطراأ على ال�أشكال الدوائية ال�

جـ. الكريم. أقراص والكبسول�ت.    ب. ال� اأ. الشراب.   
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اأسئلة الَوحدة

آتية: جابة الصحيحة لل�أسئلة ال� 1 ضْع دائرًة حول رمز ال�إ

1 ما ال�أمل�ح التي يؤدي نقصها اإلى تضخم الغدة الدرقية؟

د. اأمل�ح الحديد. جـ. اأمل�ح الفسفور.  ب. اأمل�ح اليود.  اأ. اأمل�ح الكالسوم. 

آتية يعّد ال�أسرع تاأثيراً؟ 2  اأيٌّ من ال�أشكال الدوائية ال�

د. الكبسول�ت. جـ. الحقن.  ب. التحاميل.  اأ. الشراب. 

أقراص؟ آتية تعد ال�أنسب لحفظ الكبسول�ت وال� 3  اأيُّ ال�أماكن ال�

د. الصيدلية المنزلية. جـ. مجمد الثل�جة.  ب. المطبخ.  اأ. الثل�جة. 

آتية تُصدر الوصفة الطبية؟  4 اأيُّ الجهات ال�

د. مختبرات ال�أدوية. جـ. الصيدل�ني.  ب. الطبيب المختص.  اأ. الشركة المصنعة للدواء. 

آتية تُعّد من مصادر الهرمونات؟ أنواع ال� 5  اأيُّ ال�

ب. المصادر العضوية الحيوانية. اأ. المصادر العضوية النباتية. 

د. المصادر المصنعة.  جـ. المصادر غير العضوية. 

آتية حسب مصادرها اإلى طبيعية ومصنعة: 2 صنّف ال�أدوية ال�

ال�أسبرين، ال�أنسولين، هرمون النمو، البنسلين، الباراسيتامول.

آتية: 3 حّدد الشكل الدوائي الذي يستخدم عادة في كل حالة من الحال�ت ال�

ب. اإصابة العين باحمرار. اأ.اسعاف مصاب بغيبوبة بسبب ارتفاع نسبة السكر. 

د. حرق بسيط في الجلد. جـ. معالجة شخص مصاب بالقيء. 

هـ. طفل مصاب بالتهاب اللوزتين عمره 4 سنوات. 

4 علّْل ما ياأتي:

اأ. يوجد اهتمام كبير في التداوي بالنباتات في مجتمعنا الفلسطيني.
ب. شعور اأحد المرضى بالصداع بعد تناوله الدواء اإضافة اإلى التاأثير العل�جي. 

جـ. من الضروري حفظ ال�أدوية بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
د. تعطي ال�أم عادة طفلها تحميلة شرجية عند ارتفاع درجة حرارته.
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5 ما سبب المرض حسب راأي المختصين في الطب البديل؟ 

6 اكتب خمسة من اأهم ما تحتويه النشرة المرفقة مع الدواء. 
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اختبار ذاتي

آتية:                                         )10عل�مات( س1: ضع دائرة حول رمز ال�جابة الصحيحة لل�أسئلة ال�

1- اأي من  مصادر الدواء ال�تية يعد مصدرا ل�مل�ح اليود:

د- الصناعية ج- غير العضوية  ب- العضوية الحيوانية  ا- العضوية النباتية 

2- ما الطرق ال�أنسب لحفظ دواء ال�نسولين:

د- مجمد الثل�جة ج- الثل�جة  ب- مكان جاف   ا- صيدلية المنزل 

3- اأي من ال�ثار الدوائية ال�تية يستوجب توقف مباشر عن تعاطيه

د- الدوار ج- الحساسية المفرطة  ب- ال�ضطرابات الهضمية   ا- الصداع  

5- ما العضو المسؤول عن تخفيف سمية الدواء:

د- الكبد ج- الرئتين   ب- البنكرياس   ا- المعدة  

6- على ماذا يدل الرمز RX  الموجود على الوصفة الطبية:

د- تاريخ ال�نتهاء ج- عليك اخذ  نتاج   ب- تاريخ ال�إ ا- ا- عليك ترك  

س2. علل كل مما يلي:                                     2عل�مات

1- يجب قراءة النشرة المرفقة مع الدواء للتعرف على مكان التخزين المناسب للدواء

س3. ماذا يحدث في كل حالة من الحال�ت التالية:                             4عل�مات

1- ظهور طبقة زيتية على الكريم.

2- تناول ادوية منتهية الصل�حية

س4. ما المقصود بكل مما يلي: 

1- الدواء                                          عل�متان

2- الوصفة الطبية

نسان                             عل�متان س5. اشرح شكلين من ال�شكال الدوائية التي تعطى لل�إ


