




Three sentences for getting success ; Know 
more than others, Work more than others 

and Expect less than others  
“william shakespeare“

In a day; when you don’t come across any 
problem; You can be sure that you are 

traveling in a wrong path 
“swami vivekananda”

Every one thinks of changing the world but 
no one thinks of changing himself 

“leo tolstoy”

Never break 4 things in your life;
Trust , Promise, Relations and 

Hearts …..Because when they break 
they don’t make  noise but pains a 

lot 
“CHARLES” 

You learn something every day if you 
pay attention
“Ray Le Blond”





التشخيص المبّكر(1

مثل)األولىالسرطانعالماتعلىالتعّرف

انوسرطالرحمعنقسرطانتميّزالتيالعالمات

انوسرطالمستقيميالقولونيوالسرطانالثدي

يبلغأنلقبوالعالجالتشخيصتيسيرأجلمن(الفم

يصالتشخبرامجوتكتسب.متقدمةمراحلالمرض

اردالموالشحيحةاألماكنفيخاصةأهميةالمبّكر

يكونعندماالحاالتمعظمتشخيصيتمحيث

عدمتنوحيثللغايةمتقدمةمراحلبلغقدالمرض

المرضتحّريوسائل



انها يمكننا تعريف األخطاء الدوائية ب

أي حادثة تنتج عن اعطاء دواء ) 

نها خطأ أو بطريقة خاطئة قد ينتج ع

إلحاق ضرر بالمريض أو اليحدث 

ريض  الضرر بحيث أنه يمكن تجنبللم

ذلك إذا تم إعطاء الدواء الصحيح 

.(بالطريقة الصحيحة 

.استخدام لجنة الصيدلة والعالج لوضع السياسات الالزمة 1.

.ضرورة وجود عدد كافي من الموظفين لمواجهة ضغط العمل 2.

يجب توفير ظروف عمل مالئمة ومناسبة للعاملين في مجال تحضير األدوية 3.

.وتجهيزها 

تحديد المسئوليات والصالحيات الخاصة بوصف وصرف واعطاء الدواء للمريض4.

ودوركل من الطبيب والصيدلي 

ييم ضرورة وضع برنامج تحسين الجودة الخاص باستخدام األدوية مثل برنامج تق5.

.استخدام الدواء بالمستشفى 

يض من ضرورة تسهيل الحصول الصيدلي على البيانات اإلكلينيكية الخاصة بالمر6.

.أجل التأكد من مالئمة العالج للمريض 

24يجب أن تكون الصيدلية هي المسئولية المباشرة عن صرف األدوية على مدار 7.

ساعة يومياً والتقليل بقدر المستطاع من مخزون األدوية باألقسام الداخلية 

.بالمستشفيات 

اسات يجب على مدير الصيدلية التعاون مع لجنة الصيدلة والعالج من أجل عمل السي8.

واألنظمة الخاصة بتوزيع األدوية داخل المستشفى بالطرق الصحيحة واآلمنة

يجب على مدير الصيدلية والصيادلة التأكد من جودة وكفاءة جميع األدوية9.



الكافيين الموجود مع الشاى والقهوة

بالشاى والقهوة يؤثر 

ن على امتصاص فيتامي

لى ، وبالتالى يؤثر ع«د»

امتصاص الكالسيوم

تجنب تناول هذه 

اى الفيتامينات مع الش

أو القهوة، أو على 

ين األقل تناول الفيتام

قبل تناول الشاى 

والقهوة بساعة، أو 

ينبعد تناولهما بساعت

الكافيين الموجود بهمامع الشاى والقهوة

يقلل امتصاص الحديد

، والتانين%80بحوالى 

الموجود بالشاى يتحد 

مع الحديد ويمنع 

امتصاصه، ونقص 

الحديد يمكن أن يؤدى 

إلى األنيميا

ع تجنب تناول الحديد م

الشاى أو القهوة، أو 

يد على األقل تناواللحد

قبل تناول الشاى 

والقهوة بساعة، أو 

ينبعد تناولهما بساعت

مع البيض والحليب 

والجبنة

هذه األطعمة تؤثر على 

امتصاص الحديد

ع تجنب تناول الحديد م

هذه األطعمة، أو على 

بل قتناول الحديد األقل 

تناول هذه األطعمة 

ا بساعة أو بعد تناوله

بساعتين

مع المشروبات الغنية 

مثل « ج»بفيتامين 

مونعصير البرتقال واللي

هذه المشروبات تزيد من

امتصاص الحديد من 

الجسم

مع هذه تناول الحديد 

المشروبات، وأيضا 

تناولهذه المشروبات 

بعد وجبة غنية 

بالحديد

د األدوية بعتناول هذه يقلل تهيج المعدةمع الطعام أو اللبن

الطعام أو اللبن



مع منتجات األلبان

يتحد الكالسيوم 

الموجود بمنتجات 

لين األلبان مع التتراسيك

ويمنع تأثيره، وفى 

في الوقت نفسه ال تست

بالكالسيوم

تجنب تناول 

التتراسيكلين مع 

منتجات األلبان، أو 

بل على األقل تناوليه ق

ان تناول منتجات األلب

ها بساعة أو بعد تناول

بساعتين

الطعام يقلل امتصاصمع الطعام

ل الدواء، وبالتالى يقل

تأثيره

قبل تناول الدواء 

الطعام بساعة أو بعد

الطعام بساعتين

مع األطعمة التى 

تحتوى على الثيامين

مثل الرنجة والجبنة 

القديمة وبعض أنواع 

اللحوم المصنعة

لدم تسبب ارتفاع ضغط ا

بشكل خطير

تجنب تناول هذا 

الدواء مع هذه 

األطعمة

مع األطعمة الغنية 

مثل  «K»بفيتامين 

ل الكبدة والخضروات مث

البروكلى والسبانخ 

واللفت والقرنبيط

الموجود  «K»فيتامين 

فى هذه األطعمة يعمل 

على تجلط الدم، وهو 

عكس تأثير الدواء

تجنب تناول هذا 

الدواء مع هذه 

األطعمة، أو على 

من الكميةقلل االقل 

المتناولة من هذه 

األطعمة

الدواء بعدتناول هذا عدةالطعام يقلل تهيج الممع الطعام

الطعام


