
Health Topic: Going Home With Opioid Medicines- Arabic

 العودة إلى المنزل مع األدویة األفیونیة 

أدویة تعالج األلم الشدید ویمكن استخدام تلك األدویة المسكنة لأللم في حالة األلم الشدید المزمن (طویل األمد)  األدویة األفیونیة
الدماغ. وللدواء األفیوني اسم آخر ھو الدواء أو الحاد (قصیر األمد) وھي تعمل عن طریق منع رسائل األلم من الوصول إلى 

 الُمخدر.

تتوقف مدة وصف الدواء األفیوني وماھیتھ على خطة معالجة األلم لدى طفلك. اسأل فریق الرعایة (مقدمي الرعایة  
والممرضین) عن خطة طفلك. قد تتضمن ھذه الخطة أدویة تُصرف دون وصفة طبیة أو طرقًا أخرى مثل التنفس العمیق 

 السترخاء أو التشتیت بغرض المساعدة على إبعاد ذھن طفلك عن التفكیر في األلم.  ل

 تتضمن بعض األدویة األفیونیة الشائعة ما یلي: 

 ))Exalgo) أو إكسالغو (Dilaudid) (ویسمى كذلك دیالودید (Hydromorphoneھیدرومورفون ( •
وأورامورف ممتد اإلطالق  )MS Contin) (یُسمى كذلك إم إس كونتین (Morphineالمورفین ( •

)Oramorph SR) وروكسانول (Roxanol) وكادیان (Kadian) وإیمبیدا (Embedaو (MSIR( 
)) Roxicodone) وروكسیكودون (Oxycontin) (یُسمى كذلك أوكسیتوسین (Oxycodoneأوكساكودون ( •
 )) Nucynta) (یُسمى كذلك نوسینتا (Tapentadolتابینتادول ( •
 )) Fentanyl Oralet) وفنتانیل أورالیت (Duragesic) (یُسمى كذلك دوراجیسیك (Fentanylفنتانیل ( •
 )) Dolophine) (یسمى كذلك دولوفین (Methadoneمیثادون ( •
 )Hydrocodoneھیدروكودون ( •
 ))  Ultram) (یُسمى كذلك أولترام (Tramadolترامادول ( •

 )) مثل:Tylenol) (تایلینول ( acetaminophenباألسیتامینوفین (بعض األدویة یمكن جمعھا 
)) Percocetأوكسیكودون مع أسیتامینوفین (یُسمى أیًضا بیركوسیت ( •
 )) Vicodinھیدروكودون مع أسیتامینوفین (یُسمى كذلك فیكودین ( •

زیادة جرعة األسیتامینوفین عن الجرعة  .األسیتامینوفین (تایلینول)ي أدویة أخرى بھا تُعِط أ ال، عند تناول ھذه األدویة التولیفیة
 اآلمنة قد یؤدي إلى تلف شدید بالكبد.

قد یكون دواء طفلك غیر مدرج في ھذه القائمة أو قد یكون الدواء األفیوني الذي یتناولھ لھ اسم آخر. إذا كان لدیك أي سؤال 
 اسأل الصیدلي.    

 األلم/التحكم في األلم؟ما ھي أھمیة عالج 

قد یتسبب األلم في الحد وظائف الجسم والقدرة على أداء األنشطة الیومیة. ضعف السیطرة على األلم قد یزید من خطر 
 اإلصابة بمشكالت أخرى. یمكن لأللم أن یبطئ التعافي كذلك. یمكن لأللم أن یؤثر على ما یلي لدى طفلك:

 ققدرتھ على السعال أو التنفس العمی •
 مستویات النوم والطاقة •
 القدرة على تناول الطعام بالشكل المعتاد  •
 الحالة المزاجیة  •
 العالقات •
(ارتداء المالبس، وتصفیف الشعر/تنظیف األسنان بالفرشاة، واللعب بالدمى/مع األصدقاء،  أنشطة الحیاة الیومیة•

 والمداومة في المدرسة/العمل)
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 طرة على ألمھم بشكل جید یصابون بمشكالت أقل وتأثیرات مستدیمة.تشیر األبحاث أن األطفال الذین تجري السی

 ما ینبغي معرفتھ قبل تناول ھذا الدواء

تناول الدواء األفیوني بالطریقة المطلوبة بالضبط. اقرأ النشرة المرفقة بالدواء لتحصل على مزید من المعلومات عن طریق 
 عملھ وأي آثار جانبیة ممكنة. 

 أبلغ مقدم الرعایة الخاص بك بأي أدویة أخرى یتناولھا طفلك. قد ینبغي تغییر بعض األدویة.  

) بدون التحدث إلى مقدم   ,OTCOver the counterاألدویة التي تُصرف بدون وصفة طبیة ( تتناول ال •
 الرعایة.

 تتناول الدواء ما لم یوصف لك. ال •
 تشارك الدواء مع شخص آخر. ال •
 تستخدم الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المذكور على الزجاجة/العبوة. ال •
 تتناولي ھذه األدویة أثناء الحمل. ال •

 أشیاء ینبغي معرفتھا أثناء فترة تناول ھذا الدواء

خاصة بعد الجرعة األولى. قد تقلل األدویة األفیونیة من معدل تنفس طفلك وعمق  ةخطیرآثار جانبیة راقب طفلك لمالحظة أي 
 تنفسھ. 

یكون طفلك معرض لخطر السقوط أثناء تناول األدویة األفیونیة. ادعمھ عندما یمشي ویحبو.  ساعده على صعود الدَرج 
 تمارس التسلق أو ركوب الدراجة أو الریاضة.   الونزولھ. 

 .ا الدواء إن كان طفلك یشعر بنعاس مفرط أو إن كان صعبًا إیقاظھ (إفاقتھ) تُعِط ھذ  ال  •
 تكسر الدواء أو تمضغھ أو تھشمھ أو تذیبھ أو تحقنھ.  ال  •
 تقم بالقیادة أو تشغیل اآلالت الثقیلة، أو تتخذ قرارات مھمة. ال  •
 الدواء.تشرب الكحول أو تتعاطى الماریجوانا أثناء فترة تناول ھذا  ال •
  تتناول أدویة أخرى مھدئة ما لم تتحدث أوًال للطبیب وما لم یُطلب منك القیام بذلك. ال •
 إن كنت تستخدم لصقة لأللم، فاحتفظ بھا بعیًدا عن متناول األطفال والحیوانات. •
 تلك األدویة دون التحدث إلى مقدم الرعایة.  قفتو فال   ،في حالة األدویة األفیونیة الموصوفة لالستخدام طویل األمد  •

 سجل (أحِص) مقدار ما تتناول من الدواء حتى تعرف إن كان ھناك شخص آخر یتناول الدواء.  

 قلل األلم المصاحب لألنشطة الیومیة 

 نشطة:أحیانًا تزید األنشطة الیومیة من األلم. وللحد من األلم/لتقلیلھ وضمان السالمة أثناء القیام بتلك األ

 ادعم األنشطة التي سمح بھا مقدم الرعایة. •
 .وفر مكانًا للراحة في  نفس  الطابق الذي یوجد  فیھ الحمام •
 احصل على فترات راحة وجیزة بین األنشطة وبعضھا.  •
 استخدم األدوات المساعدة على الحركة إن طلب ذلك الطبیب. •
 التأمل.شجع طرق االسترخاء مثل التنفس العمیق والثابت أو  •

تحدث إلى مقدم الرعایة حول طرق مساعدة طفلك في أنشطة الحیاة الیومیة. في بعض الحاالت، قد یكون العالج الطبیعي أو 
 الوظیفي مفیًدا.
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 اآلثار الجانبیة لألدویة األفیونیة 

 قد تتضمن اآلثار الجانبیة ما یلي: 

 الشعور بالنعاس •
 الدوار  •
 الحكة  •
 المعدة)، والقيء (التقیؤ)الغثیان (تھیج  •
 اإلمساك (صعوبة التبرز)، وصعوبة التبول  •
 الھلوسة (التحدث بكالم غیر منطقي)   •
 ویحدث ذلك عادةً بعد تناول الدواء األفیوني مباشرةً. .خطورةوھو األثر الجانبي األكثر   –تباطؤ التنفس  •

اتصل بمقدم الرعایة لطفلك  

  إن اتصل بمقدم الرعایة

 أصیب طفلك بآثار جانبیة غیر معتادة، أو طویلة األمد، أو خطیرة. •
 لم یقلل الدواء الحالي أو كمیة الدواء الحالیة من األلم الشدید.  •

 911 متى ینبغي االتصال برقم

 إن صار الشخص الذي یتناول الدواء 911 اتصل برقم

 مصابًا بنعاس شدید أو یصعب إیقاظھ •
 ال یتجاوب مع صوتك  •
 صعوبة التنفس •

إن كان الشخص الذي  )Drug and Poison Information Center( اتصل بمركز معلومات األدویة والسموم
1222-222-800-1 أو5111-636-513 تناول الدواء ال یزال یقًظا ومنتبًھا.  

التخزین اآلمن للدواء والتخلص منھ  

 التخزین

 وآمن.احتفظ باألدویة األفیونیة في مكان مغلق  •
 احتفظ بالدواء في عبوتھ األصلیة. •
 تابع مقدار ما تتناول من الدواء. احصر عدده.  •
 استخدم دائًما غطاء محكم ال یستطیع األطفال فتحھ. •
 وكرر غلق الغطاء بعد كل استخدام. •
 بعیًدا عن متناول األطفال والحیوانات.  احتفظ بالدواء •

 التخلص من الدواء

بالدواء الستخدامھ في المستقبل. لتجنب االستخدام الخاطئ أو إساءة  تحتفظ ال. فوًرا نیةیوتخلص من فضالت األدویة األف
 االستخدام أو تناولھ عن طریق الخطأ.

 للتخلص الصحیح من الدواء الذي یتناولھ طفلك.  Drugs @ FDAقم بزیارة •
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الطریقة األكثر أمانًا للتخلص من األدویة ھي تسلیمھا ألحد مواقع تجمیع األدویة. اتصل بالصیدلیة المحلیة لمعرفة ما إذا كان  
 لدیھم برنامج لجمع األدویة.  

 إذا لم یكن برنامج جمع األدویة متاًحا: 

 استخدم طقم األدوات الخاص بالتخلص من األدویة األفیونیة  •
 ألق بالدواء األفیوني غیر المستخدم في المرحاض.   •

 مخاطر إضافیة لألدویة األفیونیة

 التحمل/االعتمادیة

یمكن أن یعتاد األشخاص الذین یتناولون األدویة األفیونیة لفترة طویلة على تلك األدویة. ویعني ذلك أنھم قد یحتاجون إلى قدر  
 سكین األلم. أكبر من األدویة األفیونیة لنفس الدرجة من ت

 أعراض االنسحاب

أولئك الذین یتناولون األدویة األفیونیة لفترة طویلة ویتوقفون فجأة عن تناول ھذه األدویة قد تظھر علیھم أعراض االنسحاب.  
 قد یحدث ھذا بعد أن یصبح الشخص معتاًدا أو معتمًدا على الدواء.  

أعراض االنسحاب:  

 التھیج أو الشعور بالقلق •
 التعرق •
 الخفقان (سرعة ضربات القلب)  •
 ضیق التنفس  •
 اإلسھال •
 الغثیان (تھیج المعدة)، والقيء (التقیؤ) •
 القشعریرة •

 اإلدمان 

 یمكن أن یؤدي االستخدام طویل األمد لألدویة األفیونیة إلى اإلدمان. الھدف الرئیسي لفریق الرعایة ھو: 

 الرعایة للسیطرة على األلم الشدید  •
در ممكن وفعال بصورة جیدة من الدواء استخدام أقل ق •
 استخدامھ ألقصر فترة ممكنة •

مدمنًا للدواء المسكن لأللم. من األفضل التحدث إلى مقدم الرعایة الخاص بك إذا كانت لدیك  من النادر جًدا أن یصبح الطفل
 مخاوف بشأن ھذا، بسبب معاناة الطفل أو أحد أفراد األسرة من مشاكل اإلدمان. 

یمكن أن یزید من   أیام 5أظھرت الدراسات التي أجریت على البالغین (دون ألم السرطان) أن استخدام األدویة األفیونیة لمدة 
 خطر اإلدمان.  
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باعتبارھا   )Drug Enforcement Agency, DEAاألدویة األفیونیة مدرجة ضمن قائمة إدارة مكافحة المخدرات (
أدویة متخضع للُمراقَبة. یتم تنظیم تناول وتداول ھذه األدویة للحرص على استخدامھا بشكل آمن لتجنب آثارھا الجانبیة وخطر  

 اإلدمان. 
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