
 

 

 األدویة

أن ویجب الخاص غرضه دواء لكل أعراضها . أو األمراض لمكافحة وتستخدم العلماء درسها منتجات هي                 األدویة

 یصفه الطبیب  الذي یعرف الدواء الذي یجب استخدامه لكل مرض.

 یمكننا تقسیم األدویة إلى  ثالث مجموعات كبیرة :

بأدویة1) عالجها یتم أمراض من یعانون ال الذین األصحاء لألشخاص الالزمة األدویة تلك (أي الالزمة                 األدویة
 معینة) هي ثالثة:

  vitamina D فیتامین د ، الذي یصفه األطباء لجمیع األطفال حتى عام واحد من العمر ؛-

 tachipirina  ( دواء الحمى و األلم ) ، ال تعطى إال في حالة الحمى أو األلم.-

حاالت- معظم تحتاج ال الضرورة. وعند الطبیب یصفها عندما فقط ، الحیویة) (المضادات antibiotici              
 التهابات األطفال إلى مضادات حیویة للشفاء.

 األدویة غیر الضروریة  هي كثیرة:2)

لیست- لكنها و الكثیر تكلف أنها كما ، منها الكثیر هناك د) : فیتامین (بخالف الفیتامینات Vitamine                
 ضروریة لألطفال األصحاء. من األفضل ترك األطفال یأكلون الفاكهة والخضروات ؛

تناول- عند حتى أو والقيء اإلسهال حالة في سواء لها حاجة ال الالكتیكي): (التخمر Fermenti lattici                

 المضادات الحیویة.

لألطفال- فقط یستخدم برد. بنزلة المصابین لألطفال حتى ال و ، منه فائدة ال الهوائي): (الرذاذ Aerosol                 
 الذین یعانون من الربو و لكن یمكن استخدام بدائل أكثر راحة ؛

ومع- الجاف. السعال حاالت في العسل إعطاء األفضل من للسعال): (شراب Sciroppi per la tosse               

 ذلك ، ال ینبغي أبًدا إعطاء العسل لألطفال الذین تقل أعمارهم عن سنة واحدة ألنه قد یكون خطیًرا!
 األدویة التي تضر:3)

 Mucolitici (شراب إلذابة البلغم): عدیم الفائدة لمعظم الناس وخطیر جًدا لألطفال أقل من سنتین؛-

أبًدا!- نفعله أن یجب فال لطفلنا الدواء بإعطاء الطبیب یأمرنا لم إذا الطبیب: یصفها لم التي األدویة                   جمیع

 یمكن أن تكون سامة.
األدویة- إعطاء ینبغي ال لألطفال. سامة بالتأكید هي البالغون یتناولها التي األدویة البالغین:               أدویة

البالغین جرعات إلیه. الوصول األطفال یستطیع ال مكان في حفظها یجب و لألطفال المنزل في                 الموجودة
 أكبر من جرعات األطفال وهناك أدویة جیدة للكبار وضارة جًدا لألطفال. كونوا حذرین!

 


