مقدمة

يشكل إعطاء الدواء للطفل تحدياً صعباً للوالدين ف ي� بعض
الحاالت  ،و عىل الوالدين التذكر أن الطبيب يحدد جرعة
الدواء بناء عىل عمر و وزن الطفل  ،و يطلب من أ
الهل
ً
أشكاله عدا الحقن العضلية
عاد ًة إعطاء الدواء للطفل بكل
ِ
و الوريدية و تحت الجلد  ،و يجب التقيد بالجرعة خاصة
أ
للطفال الرضع  ،و يجب كذلك إعطاء الدواء بأداة أو
رت
بالمللي�  ،و قد يؤدي عدم تلقي الطفل
ملعقة مدرجة
سل�  ،إما بعدم
للجرعة المناسبة من الدواء اىل ري
تأث� ب ي
استفادة الطفل من الدواء إذا كانت الجرعة أقل من الالزم،
التأث�ات الجانبية و ىت
ح� حاالت من التسمم
أو حدوث ري
ئ
الدوا� ف ي� حال تلقي الطفل لجرعة زائدة من الدواء.
ي
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نصائح عامة
•قم بغسل يديك قبل إعطاء الدواء للطفل بكل أشكاله و أعد
غسل اليدين إذا المسهما الدواء .
أ
•يمكنك أن تستخدم أسلوب لفت انتباه الطفل لمر آخر خالل
تناوله للدواء (كالموسيقا أو أ
اللعاب).
شخص آخر لمساعدتك عند إعطاء الدواء
•يمكنك الطلب من ٍ
لطفلك .
الحال يمكنك تجربة نفس
•إذا لم يتقبل طفلك الدواء بشكله
ي
طعم آخر ف ي� حال توفره (أقراص المضغ
بشكل آخر أو ٍ
الدواء ٍ
بدال ً من رش
ال�اب السائل).
• رشا�ح للطفل أنه مريض و أنه من رض
ال�وري تناول الدواء
للشفاء.
ف
بشكل يناسب عمره .
•اسمح للطفل بالمشاركة ي� تناول الدواء ٍ
•اقرأ رشن�ة الدواء و لكن ال تقرر عدم إعطاء الدواء إذا فزعت
التأث�ات نادرة الحدوث و ال
التأث�ات الجانبية له فهذه ري
من ري
ف
توقف الدواء ي� حال ظهورها اال بعد إعالم الطبيب .
•ال تقم بإيقاف العالج قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ىت
ح� لو
تحسن الطفل .
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الدوية ف� متناول أيدي أ
•ال رتت�ك أ
الطفال و احفظها ف ي� مكان
ي
مرتفع و مقفل .
•ال تقدم الدواء للطفل عىل أنه حلوى او سكاكر فقد يصدق
كب�ة منه دون علمك .
ذلك و يغافلك و يأخذ كمية ري
•ال تعط الطفل الدواء بملعقة نز
الم�ل و إنما بأداة مدرجة
القياس .

ادوية العيون
كيفية استخدام القطرات والمراهم العينية :
•قم بغسل يديك قبل البدء بإعطاء الدواء .
ف
•قم بتدفئة علبة الدواء قليال ً من خالل وضعها ي� يديك .
ف
الع�  :قم بغسل ي ن
الكث� من المفرزات ف� ي ن
الع�
• ي� حال وجود ري
ي
قبل وضع الدواء بواسطة محلول ملحي معقم أو ماء مقطر.
•قم بتنشيف ي ن
الع� من الخارج بواسطة قطعة شاش معقمة .
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•قم بتنشيف ي ن
الع� من الخارج بواسطة قطعة شاش معقمة .
كث� الحركة  :أطلب من شخص آخر أن
•إذا كان الطفل ري
يساعدك ف ي� تثبيت الطفل .
•قم بإمالة رأس الطفل قليال ً للخلف و للجانب نحو جهة ي ن
الع�
المصابة .
•ال تلمس رأس علبة النقط أو المرهم ن
العي� .
ي
•إذا كانت النقط عبارة عن معلق فيجب رج العلبة جيداً قبل
وضع النقط ف� ي ن
الع� .
ي
أ
•افتح ي ن
السفل للسفل لتضمن دخول
الع� جيداً بشد الجفن
ي
الدواء اىل ي ن
الع� و تطبيقه عىل الملتحمة ثم
اترك الجفن لينغلق ،و اطلب من الطفل
ين
إغالق ي ن
لدقيقت� ،و للرضع يجب
الع�
عمل ضغط بسيط عىل زاوية ي ن
الع� الداخلية
لضمان بقاء الدواء ف� ي ن
الع� .
ي
رث
•إذا كان الطبيب قد وصف أك� من قطرة او
مرهم  ،يجب االنتظار خمس دقائق عىل أ
القل قبل وضع
النوع آ
الخر.

4

الدواء السائل الفموي
رش
«ال�اب أو المحلول»
•يجب هنا استخدام أداة مدرجة القياس كالملعقة المدرجة
أو المحقن الفموي المدرج المرفق بعلبة الدواء  ،و أ
الغطية
المدرجة تستخدم أ
للطفال الكبار و ليس للرضع  ،و ف ي�
حال عدم وجود أداة مدرجة مع الدواء يمكنك أن تجدها ف ي�
الصيدلية.
•أن يكون الطفل واقفاً أو جالساً بزاوية  45درجة عند تناول
الختناق .
الدواء إذ أن ذلك يقلل من مخاطر إ
•بعض أ
الدوية تعطى قبل الطعام و أخرى خالل الطعام أو
ن
الصيدال� .
بعده و هذا يحدده الطبيب او
ي
•بعض أ
الدوية مثل السوائل المعلقة تحتاج للرج أو الهز
جيداً قبل كل استخدام .
• ف ي� حال رفض الطفل تناول الدواء بسبب طعمه ريغ� المقبول
ن
الصيدال� للتأكد من وجود
يمكنك االتصال بالطبيب أو
ي
عص� الفواكه
بشكل آخر أو من إمكانية مزج الدواء مع ري
الدواء ٍ
أو الحليب أو سائل آخر  ،او يمكن إعطاء الطفل مادة ذات
طعم يحبه قبل تناول الدواء و بكمية بسيطة و يكرر ذلك
بعد االنتهاء من تناول الدواء .
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عند أ
الطفال الرضع
بتحض� جرعة الدواء ثم اضغط بإصبعيك عىل خدي
•قم
ري
الطفل ليفتح الطفل فمه ثم ضع الدواء بهدوء ف ي� أحد
جان� الفم و ليس عىل اللسان .
بي
•ال تضع الدواء عميقاً ف ي� الفم فقد يسبب ذلك استنشاق
الدواء داخل القصبات .
•قم بتحريك ذقن الطفل بلطف بعد وضع الدواء فهذا
يساعد عىل البلع .
•قم بغسل أ
الداة المستخدمة ف ي� إعطاء الدواء بعد كل
بماء ف ئ
دا�
استخدام و ٍ
أ
ف
دواء آخر.
•ال تستخدم الداة المدرجة إلعطاء دواء ما ي� ٍ
•يمكن البدء بتناول الحبوب المخصصة للمضغ اعتبارا من
سن  3سنوات .
•يمكن البدء بتناول الحبوب المخصصة للبلع اعتباراً من
سن  6سنوات .
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أدوية أ
النف
القطرات و البخاخات أ
النفية
•قم بغسل يديك جيداً قبل و بعد وضع الدواء .
• قم بتدفئة الدواء بمسك العلبة لدقائق ف ي� راحة اليد .
• إذا كانت النقط عبارة عن معلق فيجب رج العلبة جدياً قبل
وضع النقط ف� أ
النف .
ي
أ
•قم بإزالة المفرزات المخاطية من النف قبل استعمال الدواء
و يفضل القيام بذلك بواسطة محقن ماص خاص للرضع
أو بغسل أ
النف بمحلول ملحي أو بواسطة قطنة مبللة بماء
كث�اً ف ي� االنف .
نظيف دون إدخالها ري
أ
الكب� تنظيف النف بنفسه قبل استعمال
•يطلب من الطفل ري
الدواء .
الصغ� عىل ظهره عىل وسادة مع إمالة الرأس
•يوضع الطفل
ري
قليال ً للخلف .
الكب� أنه قد يشعر بطعم الدواء بسبب
•قم بإبالغ الطفل ري
وصول الدواء للبلعوم .
•ادخل رأس المحقن داخل فتحة أ
النف ثم اضغط المحقن
بلطف .
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•    كرر العملية ف� المنخر آ
الخر إن لزم  .
ي
لدقيقت�ن .
•    اترك الطفل ف ي� نفس الوضعية
ي
•    إذا أصيب الطفل بالسعال اطلب منه الجلوس أو الوقوف .

استخدام البخاخ لالنف
الدوية أ
•غالباً ما تستخدم هذه أ
للطفال الكبار اعتباراً من
عمر  4سنوات ف� حاالت حساسية أ
النف و سلس البول .
ي
ف
•أدخل الجزء المخصص من الجهاز ي� فتحة أنف الطفل
قص�ة.
و لمسافة ري
آ
بالصبع
•اضغط عىل المنخر الخر إ
لسده.
•أطلب من الطفل إغالق الفم و
التنفس من أ
النف.
•قم بضغط الجهاز للحصول عىل
بخة أو رث
أك� حسب الجرعة المخصصة.
•أطلب من الطفل القيام بحركة شهيق عن طريق أ
النف.
• كرر العملية ف� المنخر آ
الخر.
ي
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أدوية الربو و الحساسية الصدرية
الموسعة للقصبات
الرذاذ (نيبيواليزر)
كيفية استخدام جهاز إ
•ضع الجرعة المخصصة للطفل ف ي� حجرة الدواء
•طبق القناع عىل وجه الطفل و هو بوضعية الجلوس
بشكل
واطلب منه أن يتنفس
ٍ
طبيعي.
•قم بتشغيل الجهاز ىت
ح� يختفي
الدواء السائل من حجرة الدواء.
•يمكن أ
للطفال الرضع أن يبقوا ف ي�
حضن أ
الم خالل الجرعة.
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النشاق المتصلة بالبخاخ
كيفية استخدام جهاز حجرة إ
أ
للطفال دون 4سنوات
البالستيك عن البخاخ وعن
1.1انزع الغطاء
ي
حجرة االنشاق.
يز
بتجه� جهاز البخاخ و رجه جيداً نحو
 2.2قم
أ
أ
العىل و السفل .
ف
3.3إدخال البخاخ � مؤخرة حجرة االنشاق.
ي
بزف� قرسي) إخراج
4.4أطلب من الطفل القيام ري
الهواء من الر ي ن
ئت�) .
أ
النشاق ف ي�
5.5ضع الجهة الخرى من حجرة إ
فم الطفل بحيث يطبق فمه جيداً مع إمالة
الرأس قليال ً للخلف.
6.6اضغط جهاز البخاخ ليدخل الدواء اىل
الحجرة .
7.7أطلب من الطفل القيام بشهيق عميق و
بهدوء مع القيام بحبس النفس ف ي� نهاية هذا الشهيق.
8.8اسحب الجهاز من فم الطفل مع الطلب منه القيام بحبس
ن
لثوا�.
النفس ي
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كيفية استخدام جهاز البخاخ  -أ
للطفال فوق  5سنوات
العىل و أ
بتجه� جهاز البخاخ و رجه جيداً نحو أ
يز
السفل.
•قم
بزف� قرسي( إخراج الهواء من
•اطلب من الطفل القيام ري
الر ي ن
ئت�) .
•ضع البخاخ ف ي� فم الطفل
بحيث يطبق شفتيه جيداً مع
إمالة الرأس قليال ً للخلف .
•اضغط جهاز البخاخ ليدخل
الدواء اىل الفم.
•اطلب من الطفل القيام
بشهيق عميق و بهدوء مع القيام بحبس النفس ف ي� نهاية هذا
الشهيق.
•اسحب الجهاز من فم الطفل مع الطلب منه القيام بحبس
ن
لثوا�.
النفس ي
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التحاميل رش
ال�جية
ت
ال� يصف فيها الطبيب دواء الطفل عىل شكل
هناك ري
الكث� من الحاالت ي
ال�ج ي ز
تحاميل رش�جية نظراً لما يتمتع به تطبيق الدواء عن طريق رش
بم�ات
عند أ
الطفال :
الثا� أ
ن
الرسع امتصاصاً للدواء بعد الطريق الوريدي.
•فهو الطريق ي
الطفال ف� السنوات أ
•الكث� من أ
الوىل من العمر يرفضون تناول
ري
ي
الدواء عن طريق الفم بسبب طعم الدواء .
• رث
القياء و يصبح تناول أي شئ
� عن
أك� أمراض االطفال رتت�افق مع إ
طريق الفم صعباً  .ف ي� حال إرغام الطفل عىل تناول الدواء بطريق
ف
القياء و عدم استفادة الطفل
الفم قد يتسبب ذلك ي� حدوث إ
من الدواء و كره الطفل أ
للدوية.

كيفية استخدام التحاميل
•قم بغسل يديك بالماء و الصابون قبل اعطاء
الدواء.
•إذا كانت التحاميل طرية اغسلها بماء نظيف
بارد قبل ازالة غالفه.
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•أزل غالف التحميلة واستخدم قفازات ذات االستخدام لمرة
واحدة إلدخال التحميلة.
أ
الكب� هو أن يستلقي
•الوضعية النسب للطفل ري
عىل جانبه.
أ
الصغ� هو أن يستلقي عىل بطنه أو
•الوضعية النسب للطفل
ري
ركب� أ
ت
الم او من يعطيه الدواء.
عىل جانبه عىل ي
•يمكنك ي ن
تلي� منطقة رش
ال�ج عند الطفل بدهنها او
ين
الفازل� وان لم
دهن التحميلة بمادة مرطبة مثل
يتواجد فيمكن استخدام ماء الحنفية الفاتر.
•قم برفع اللية العليا بيد و ادخل التحميلة باليد أ
الخرى.
إ
•تأكد من إدخال التحميلة لمسافة  2سم داخل رش
ال�ج لمنع
خروج التحميلة.
ين
ال ي ن
دقيقت�.
ليت� عىل بعضهما لدقيقة أو
•قم بعد ذلك بضغط إ
لع� دقائق عىل أ
•حافظ عىل الطفل بوضعية االستلقاء رش
القل.
•قم بالتخلص من القفاز المستخدم بطريقة صحية .
• ف ي� حال ربت�ز الطفل رش
مبا� ًة بعد التحملية أو قام بإخراجها
أك�.
لوحدها  ،أعد العملية مع دفع التحميلة لعمق رب
•تخلص من اي مواد استخدمت وقم بغسل يديك بالماء
والصابون جيداً.
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المراهم و الكريمات الجلدية
•تذكر انه ال يجوز مالمسة أدوية الجلد لداخل أ
النف أو
ين
ين
الشفت�.
العين� أو
•قم بغسل اليدين قبل و بعد اعطاء الدواء الجلدي .
•يجب غسل المنطقة المصابة بماء معقم أو محلول ملحي
معقم إذا كانت ريغ� نظيفة .
•ضع كمية بسيطة من المرهم عىل إصبعك و ال رتت�ك رأس
علبة الدواء يالمس جلد الطفل .
•قم بتطبيق طبقة رقيقة من الدواء الجلدي عىل المنطقة
المصابة و افرك قليال ً و بلطف .
•ال تقم بتغطية المنطقة المدهونة إال ف ي� حال طلب الطبيب
ذلك .
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أ
النقط و القطرات الذنية
•قم بغسل يديك جيداً قبل و بعد تطبيق الدواء .
•قم بتدفئة الدواء بمسك العلبة لدقائق ف ي� راحة اليد .
•إذا كانت النقط عبارة عن معلق فيجب رج العلبة جيداً قبل
وضع النقط ف� أ
الذن.
ي
الصغ� دون  3سنوات عىل بطنه و رأسه
•يفضل وضع الطفل
ري
للجانب .
الكب� يمكن أن ينام عىل جانبه.
•الطفل ري
أ
أ
•للطفال الصغار دون  3سنوات قم بشد شحمة الذن قليال ً
أ
للسفل و الخارج .
•قم بوضع العدد المحدد من النقط ف ي� داخل مجرى السمع
حسب تعليمات الطبيب .
ين
لدقيقت� أو ضع سدادة قطنية
•اترك الطفل ف ي� نفس الوضعية
كث� الحركة.
صغ�ة للطفل ري
ري
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