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ونلذ الى  -اهُال٢ا مً اهدكاع ْاهغة الاؾخسضام الٗكىاتي للضواء في مهغ 

بهىعة أنبدذ حؿبب مساَغ ٖضًضة مجها ما هى َبي ونحي   -خض ونٟها بالٟىض ى 

بب الغةِـ ٢لت ومجها ما هى ا٢خهاصي، جل٪ الٓاهغة التي حٗضصث اؾبابها الا ان الؿ

ً باألمىع الخانت باالؾخسضام الغقُض للضواء، واهُال٢ا مً صوع التربُت في  وعى ال٨ثحًر

٘ مؿخىي الىعي الهحي، ٞمً زاللها ًؼوص الُالب واٞغاص اإلاجخم٘ باإلاٗلىماث  ٞع

تهم وؾلى٦هم ومُىلهم الصحُت و٦ظل٪ صحتهم  والخبراث ب٣هض الخأزحر في مٗٞغ

.جىا٢ل الىع٢ت الحالُت كىن ُٞه ٧ي ًىٗمىا بدُـــــاة ؾلُمتوصحت مجخمٗهم الظي ٌِٗ

جل٪ الٓاهغة ومساَغها والضوع الظي ًم٨ً ان جلٗبه التربُت الضواةُت في مىاحهتها مً 

 زال٫ جىاو٫ الى٣اٍ الخالُت:  

اؾخٗغاى اإلا٣هىص بٗكىاةُت اؾخسضام الضواء وأبغػ مٓاهغ جل٪ الٗكىاةُت؟  

ىض ى اؾخسضام الضواء في اإلاجخم٘ اإلاهغي اؾخٗغى اؾباب اهدكاع ٖكىا ةُت ٞو

 واإلاساَغ التي ًم٨ً ان جترجب ٖلى اهدكاعها، ومضازل مىاحهتها.
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Abstract: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Based on the spread of the phenomenon of indiscriminate drug 

use in Egypt - reaching the point of describing it as chaotic - in a way that 

has become causing many risks, some of which are medical and health, 

and some of which are economic.  

One of the role of education in raising the level of health 

awareness, through which it provides students and community members 

with information and experiences with the aim of influencing their 

knowledge, behavior and health tendencies, as well as their health and the 

health of their community in which they live so that they can enjoy a 

healthy life.The present paper discusses this phenomenon, its risks, and 

the role that pharmaceutical education can play in confronting it by 

addressing the following points: 

- Reviews intended by randomization of drug use and the most prominent 

manifestations of randomness? 

- Examine the causes of the random spread and chaos of drug use in 

Egyptian society, the dangers that could result from their spread, and the 

approaches to confronting them. 

- A review of what is meant by drug education, its goals and 
mechanisms, in overcoming randomness in drug use.- Recommendations 

and proposals for activating the role of drug education in facing the 

indiscriminate use of drugs in Egypt. 
Key words: medicine ; drug education ; random use of medicine. 

 
 

اؾخٗغاى اإلا٣هىص بالتربُت الضواةُت وأهضاٞها والُاتها في الخٛلب ٖلى الٗكىاةُت في 

 اؾخسضام الضواء. 

ىاحهت الاؾخسضام الخىنُاث واإلا٣ترخاث لخُٟٗل صوع التربُت الضواةُت في م -

 الٗكىاتي للضواء في مهغ. 

 ٖكىاةُت اؾخسضام الضواء ؛التربُت الضواةُت ؛الضواءالكلماث اإلافخاحُت: 
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 :مقذمت 

الصحت ٦جز مً ٦ىىػ الضهُا اُٖاها لىا هللا،ل٨ً ال وٗٝغ ٢ُمتها الا بٗضان 

با، ٞالصحت جاج ٖلى عؤوؽ الاصحاء ال ٌكٗغ بها الا  ه٣ٟض حؼءا مجها او ٧لها ج٣ٍغ

وخ٤ أؾاس ي مً خ٣ى١ الاوؿان ألاؾاؾُت،  اإلاٍغٌ، وبما ان الصحت جاج ٞى١ الغؤوؽ

 ٧ان لؼاما ٖلُىا ان هداٞٔ ٖلحها ونهخم بها.

وهٓغا ألهمُت صحت الاوؿان وأزغها ٖلى عقى اإلاجخم٘ وج٣ضمت، ٣ٞض اولذ حمُ٘ 

اإلاجخمٗاث ٞضًمها وخضًثها هظا الجاهب، ٦ثحرا مً ٖىاًتها واهخمامها، وأنبذ الاهخمام 

ً ٞلؿٟت التربُت وجىحهاتها بُٛت مؿاٖضة الاٞغاص ٖلى بالتربُت الصحُت حؼء أؾاس ي م

هم والخأزحر ٖلى ؾلى٦هم الهحي  اصة مٗاٞع اإلاداٞٓت ٖلى صحتهم وجدؿُجها مً زال٫ ٍػ

 الى٢اتي والٗالجي.

ش في مٗالجت اإلاغض ى لكٟائهم،  ولظل٪ احتهض عحا٫ الُب مىظ او٫ الخاٍع

ت لخد٤ُ٣ طل٪ بجاهب مؿخسضمحن ألا  ضة للى٢اًت ٖىيا ًٖ ا٦دكاٝ َغ١ حضًصٍو

، ٞالى٢اًت زحر مً بالُب الى٢اتيمً زال٫ الىؾاةل الخانت بما ٌؿمى اإلاٗالجت ٣ِٞ،

جىدكغ بحن و٢ذ وازغ في مؿاخاث واؾٗت مً والتي الاوبئت الٟخا٦ت الٗالج، في ْل اهدكاع 

ُاث، ٧ان مً ازغها ما حكهضه اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة مً  الٗالم وحؿبب ال٨ثحر مً الٞى

ملُىن مهاب وأ٦ثر  34حاةدت ٧ىعوها، والتي ججاوػ ٖضص مً انابهم ا٦ثر مً جٟص ى

ىا بؿببها. 51.5مً  ملُىن جٞى

ت هي اإلاغى، ٚحر أن جىاولها ٞ ت يغوعة جٟغيها خالت ايُغاٍع خىاو٫ ألاصٍو

٣ت ٢ض  ٣ت ٖكىاةُت صون ونٟت مً الُبِب اإلاسخو وصون مغاٖاة الخٗلُماث اإلاٞغ بٍُغ

  .لى الصحت عبما أزُغ مً اإلاغى الظي اؾخضعى جىاولهاٌؿبب مًاٖٟاث زُحرة ٖ

ت أخض ألاؾباب التي ًجز٫ هللا ٖؼ وحل بها قٟاءه  ومً هاخُت أزغي حٗض ألاصٍو

ٖلى ٖباصه؛ ٞهي ألامل الظي ًدكبث به اإلاٍغٌ في مىاحهت ألامغاى وأزُاعها، ولظا حاء 

 في ألامغ بالخضاوي، خُث ٢ا٫ الىبي نلى
ً
دا هللا ٖلُه وؾلم: "جضاووا،  الهضي الىبىي نٍغ

ٞان هللا ٖؼ وحل لم ًً٘ صاء ئال وي٘ له صواء، ٚحر صاء واخض الهغم" ؾجن ابى صاوص، 
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و٢ا٫ ٖلُه الؿالم: "ما أهؼ٫ هللا ٖؼ وحل صاء، ئال أهؼ٫ له صواء؛ ٖلمه مً ٖلمه، وحهله 

 مً حهله" عواه اخمض في مؿىضه.

ـــر ٞمــــ٘ ٦ثـــــرة الامـــــغاى واهدكــــاعها ٦ثـــــر اؾـــــخسضامىا  حــ ـــ٤ صـــــحُدت ٚو ــ ــــت بٍُغ لألصٍو

ــــــت او ٖــــــً حهــــــل وججــــــاوػ، زانــــــت فــــــي ْــــــل الثــــــىعة اإلاٗلىماجُــــــت  صــــــحُدت ٖــــــً وعــــــى ومٗٞغ

ــــت، زانـــت فــــي ْــــل الازــــاع  والغ٢مُـــت التــــي جخُلــــب يــــغوعة باالؾـــخسضام الغقــــُض لخلــــ٪ الاصٍو

ـــرة ــ ــــت الخُحــ ــــاة، الجاهبُـــ ـــ ـــــض الٞى ــــى خــ ــــلذ الـــ ـــي ونـــ ــ ــــب  التــ ـــً حاهـــ ــ ـــــضواء مــ ــــت الــ ُٟـــ ــــذ ْو ٞاه٣لبـــ

٣ــــت ٖالحُىقـــافي إلاـــً ٌٗــــ ان مـــً امــــغاى الـــى مهـــضع زُــــغ بؿـــبب الجهــــل باؾـــخسضامه بٍُغ

صحُدت، ونلذ الـى خـض ًم٨ـً ان هُلـ٤ ٖلُـه الامُـت الضواةُـت والخُهـي حـؼء أؾاسـ ي مـً 

 الامُت الصحُت واخض مجاالتها .

ت  م مً ان الاصٍو  مهما ً في ٖالج الٗضًض مً ألامغاى، ٞٗلى الٚغ
ً
الا جلٗب صوعا

خسضمذ الاؾخسضام ألامثل، باجبإ ئعقاصاث الُبِب ؾالح طو خضًً، ٞان اؾانها 

٣ت ٖكىاةُت وأس يء  ٗا٫، وئن اؾخسضمذ بٍُغ وجىححهاث الهُضلي ٧ان لها أزغ ئًجابي ٞو

ت التي  اؾخٗمالها ٞانها جإصي ئلى أيغاع بالٛت ٢ض جىصي بدُاة اإلاٍغٌ،ٞمٗٓم ألاصٍو

ىبت، بًٗها ً  حاهبُت ٚحر مٚغ
ً
 زُٟٟت ال ًخٗاَاها اإلاٍغٌ حؿبب له آزاعا

ً
٩ىن أٖغايا

 ٖلى اإلاٍغٌ وبًٗها ٢ض يهضص خُاجه
ً
 .حك٩ل زُغا

اع ا٦ضث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت ٖلى ان الخهضي للًغع اإلاغجبِ  وفى هظا ؤلَا

ت ت ، وان الخدضي الٗالمي الثالث اإلاخٗل٤ بؿالمت اإلاغض ىٌٗض  باألصٍو مًاٖٟاث الاصٍو

ُاث في الٗالم، % 55-4وان وؿبت جتراوح ما بحن  حٗض الؿبب الؿاصؽ مً أؾباب الٞى

 .مً الؿ٩ان ٌٗاهىن مً امغاى ألؾباب صواةُت

ت ان ج٣ىم واهُال٢ا مً ٧ل طل٪، أنبذ لؼاما  ٖلى ٧اٞت اإلاإؾؿاث التربٍى

ىي والخث٣ُٟي والى٢اتي بجاهب اإلاإؾؿاث الُبُت والهُضالهُت، في مجا٫  بضوعها الخٖى

ت بالك٩ل ا لظي ًد٤٣ الهضٝ مً اؾخسضامه الخٍٗغ٠ باالؾخسضام الغقُض لألصٍو

كىاةُت اؾخسضامه مً ٢بل ٧ل اٞغاص  وججىب الايغاع التي ًم٨ً جترجب ٖلى ؾىء ٖو

 اإلاجخم٘ اإلاغض ى والاصحاء مجهم ٖلى خض ؾىاء. 
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اع بضا الٗضًض مً الباخثحن وال٨خاب الخدضر ًٖ يغوعة مدى  وفى هظا الَا

ت وال٣ٗ ا٢حر، في ْل ٦ثرة الازُاء الٗضًضة الامُت الصحُت زانت جل٪ التي جخٗل٤ باألصٍو

ت واؾخسضامها، خُث  حك٩ل ألازُاء الضواةُت اإلاك٩لت اإلاخٗل٣ت ب٩ل حىاهب ئهخاج الاصٍو

ا بحن ألازُاء الُبُت وجهِب ما ال ٣ًل ًٖ  ا  5.1ألا٦ثر قُٖى ملُىن شخو ؾىٍى

ىُت، غ الجضًض الهاصع مً مٗهض الُب وألا٧اصًمُاث الَى  والتي اقاعث ،خؿب الخ٣ٍغ

ملُاع  4.1الىان ج٩لٟت ٖالج ألازُاء الضواةُت التي جدضر في اإلاؿدكُٟاث ججاوػث مبلٜ 

اصة  خباع زؿاعة ألاحىع وؤلاهخاحُت أو ٍػ صوالع في الؿىت، وهظه الخ٣ضًغاث ال جأزظ بٗحن الٖا

غ،الامغ الظي ًخُلب اجساط ؾلؿله مً  اًت الصحُت ٦ما ٣ًى٫ الخ٣ٍغ ج٩ال٠ُ الٖغ

ت للحض ؤلاحغاءاث للمغض ي و  اًت الصحُت والهُئاث الح٩ىمُت وقغ٧اث ألاصٍو مىٓماث الٖغ

اصة الخٟاٖل وجدؿحن الاجها٫ بحن  مً هظه ألازُاء، حكمل هظه ؤلاحغاءاث زُىاث لٍؼ

اًت الصحُت واإلاغض ي، ًٞال ًٖ زُىاث أزغي ًخسظها اإلاغض ي  الٗاملحن في مجا٫ الٖغ

ت ٩ًىن الحهى٫ ٖلحها مً لحماًت أهٟؿهم، م٘ الخىنُت  باوكاء مىاعص إلاٗلىما ث ألاصٍو

ُت وج٩ىن ؾهله الٟهم  .اإلاغض ي بؿهىلت وبهىعة مبؿُت ،  وأن جدؿم باإلاىيٖى

ت وآلازاع الجاهبُت التي ًم٨ً مىٗها ًثحر ٢ل٣ا  ئن ج٨غاع أزُاء اؾخسضام  ألاصٍو

 بالٛا للجمُ٘، الامغ الظي ًجٗلىا  بداحه ئلي ئجبإ ههج قامل لخ٣لُل هظه ألازُاء وهى ال 

اًت الصحُت والهُئاث الح٩ىمُت والى٣اباث اإلاهىُت ٣ِٞ بل، ٌكمل  ٌكمل مىٓماث الٖغ

ٖلم جام  أًًا الهىاٖت واإلاؿتهل٨حن، م٘ الخأ٦ُض ٖلى يغوعة أن ٩ًىن اإلاؿتهل٪ ٖلى

اًت  ت بك٩ل آمً لخد٤ُ٣ الىخاةج اإلاغحىة، وأن ٩ًىن لضي م٣ضمي الٖغ ب٨ُُٟت ازظ ألاصٍو

ت بك٩ل آمً ٢ضع الصحُت ألاصواث واإلاٗلىم اث الالػمت لىن٠ و نٝغ وئُٖاء ألاصٍو

اًت َبُت في ٧ل مغه  ؤلام٩ان ومخابٗه اإلاكا٧ل الضواةُت، بهضٝ  الىنى٫ ئلى أًٞل ٖع

 ."ًأزظ ٞحها اإلاٍغٌ الضواء

ت التي جهٝغ  وجخٗضص ألازُاء الضواةُت وحكمل مجاالث مً يمجها ألاصٍو

ت الالونُٟت والٟ ت الٗكبُت، بىنٟت َبُت و٦ظل٪ ألاصٍو ُخامُىاث واإلاٗاصن وألاصٍو

ضم جبنى مٟهىم الُب  ت واإلا٨مالجالٛظاةُت، ٖو والاؾغاٝ في اؾخسضام اإلاًاصاث الحٍُى
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ؿىض بالبراهحن
ُ
)أو الُب اإلاٗخمض ٖلى البرهان( واإلاٗغوٝ  Evidence-based medicine اإلا

 أًًا باؾم اإلاماعؾت ال٣اةمت ٖلى ألاصلت.

٘ اإلاغاخل مً ون٠ الضواء ئلى أزظه ومخابٗخه لغنض ئن ألازُاء قاتٗت في حمُ

٣ضع أهه في اإلاخىؾِ هىا٥ زُأ صواةُا واخضا ٖلى  ىه، ٍو ٣ت جسٍؼ ٍغ اؾخجابت اإلاٍغٌ، َو

ألا٢ل ل٩ل مٍغٌ ٌٗالج في اإلاؿدكٟى في ٧ل ًىم، وان ٧ان هىا٥ جباًً ٦بحر في مٗضالث 

م مً أهه لِؿذ ٧ل ألازُاء  اه،الخُأ مً م٩ان آلزغ، ٖلى الٚغ  جإصي ئلى ئنابت أو ٞو

ب الاٞغاص ٖلى الاؾخسضام  ُت وجضٍع ول٨ً ٖضص ؤلاناباث التي ًم٨ً مىٗها مً زال٫ الخٖى

ت.  الغقُض لخل٪ الاصٍو

ٞىدُجت للخ٣ضم الٗلمُٟي مجا٫ الصحت وما اهخجخه حهىص الٗلماء مً الٌُٟ 

غاى  ت واإلاىاص ال٨ُمُاةُت التي حؿخسضم في الٚا الُبُت ٧الٗالج اإلاخض٤ٞ ألهىإ الاصٍو

ُت باؾخسضام الضواء و٦ُُٟت  والى٢اًت والدصخُو الُبي ، انبدذ الحاحت ملحت للخٖى

ُىدىه،  الخٗامل مٗه،ختى ال ًهبذ وؾُلت جضمحر لصحت الٟغص بؿىء اؾخٗماله و٢لت الٖى

٘ مؿخىي ئصعا٥ الاٞغاص زانت ال٨باع ألبٗاص مك٨الث  الامغ الظي ًخُلب يغوعة ٞع

 جخم٘ مً ازُاعه.الضواء وو٢اًت اإلا

اع ٣ٖضث الهُئت الٗامت للٛظاء والضواء باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   وفى هظا ؤلَا

اإلاإجمغ ؤلا٢لُمي الثاوي إلاغا٦ؼ الخ٣ُٔ الضواتي بالضو٫ الٗغبُت الظي ٣ٖض بٟىض١ 

اى في الٟترة مً  ، بهضٝ جباص٫ الخبراث 5153ا٦خىبغ  52-51الٟىعؾحزوهؼ بمضًىت الٍغ

٣ت الٗلمُت وا ُت باؾخسضام الضواء بٍُغ لخُب٣ُُت واإلاماعؾاث ؤلاًجابُت، خى٫ الخٖى

صحُدت، وجُٟٗل ئم٩اهُاث الهُئت الٗامت للٛظاء والضواء، وحٗلها مخاخت للمكاع٦حن 

 
ً
 .٧اٞت لالؾخٟاصة مجها الُىم ومؿخ٣بال

ئلى طل٪، أ٦ض اإلاضًغ الخىُٟظي للخ٣ُٔ وج٣ُُم اإلاىاٞ٘ واإلاساَغ في الهُئت، أن 

ت الخ ٣ُٔ الضواتي أخض أبغػ اإلاهام التي جخىالها الجهاث الغ٢ابُت لًمان مأمىهُت ألاصٍو

 أن اإلاإجمغ ؾحر٦ؼ ٖلى لىاةذ الخ٣ُٔ الضواتي ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت، 
ً
وؾالمتها، مًُٟا

وجُب٣ُاث الخ٣ُٔ الضواتي وأوكُخه، مثل ٦ك٠ آلازاع الًاعة لؿىء اؾخسضام الضواء 
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ؿخجضاث حهىص مغا٦ؼ الخ٣ُٔ الضواتي في اإلامل٨ت وفي الضو٫ وزُِ ج٣لُل اإلاساَغ، وم

 .الٗغبُت، في ججىب اإلاساَغ، وصوع ألابدار في صٖم ال٣غاع الٗلمي إلاغا٦ؼ الخ٣ُٔ الضواتي

وبدث اإلاإجمغ ٖلى اهمُت الاؾخٟاصة مً مسغحاث ٢ىاٖض بُاهاث الخ٣ُٔ 

ألامً الضواتي، وصوع وؾاةل الضواتي في الضو٫ الٗغبُت ٦ىىاة للٟغيُاث البدثُت في مجا٫ 

ُت اإلاماعؾحن الصحُحن وأٞغاص  الخىانل الخ٣لُضًت ووؾاةل الخىانل الاحخماُٖت في جٖى

اإلاجخم٘ بأهمُت الخ٣ُٔ الضواتي، واؾخٗغاى ٢هو الىجاح الٗغبُت في مجا٫ الخ٣ُٔ 

غ الٗمل بىخضاث الخ٣ُٔ الضواتي  ٠ُ الخ٣ىُت الحضًثت في جٍُى  ًٖ جْى
ً
الضواتي، ًٞال

 .الضو٫ الٗغبُتب

اع ٣ٖضث  ٧لُت الهُضلت بجامٗت ال٣هُم والجمُٗتالهُضلُت وفى هظا الَا

الؿٗىصًت بالخٗاون م٘ هاصي الهُاصلت في الاخؿاء، خملت " اهذ والضواء"، ليكغ الىعي 

ت وجث٣ُُٟت لحث  ٍى والخث٠ُ٣ في اوؾاٍ اإلاجخمٗالؿٗىصي ، مخًمىه ٖضة اع٧ان جٖى

جها واإلاداٞٓت ألاهالي ٖلى الاهخمام ب٨ُُٟ غ١ جسٍؼ ت بك٩ل الؿلُم َو ت اؾخسضام ألاصٍو

٘ مٗض٫ الىعي اإلاجخمعي بأهمُت زُىعة الاؾخسضاماث الخاَئت  ٖلحها ، واإلاؿاهمت في ٞع

غى قغح مبؿِ  ُٟه ٖو ه وحٍٗغ ٍى اث جٖى ومضي جأزحرها ٖلى الٟغص، ٦ما جم جىػَ٘ مُبٖى

تالكاتٗت،وجًممخالحملت اًًا او كُه جٟاٖلُه لألَٟا٫ قملذ ل٨ُُٟه اؾخسضام ألاصٍو

غافي وع٦ً الهلها٫ والترا٦ُب. غ الٟىجٚى ... الٍُغ٤ ألاؾلم ع٦ً للمغؾم الحغ والخهٍى

 للحهى٫ ٖلى أًٞل هخاةج ٖالحُت(.

ت هضوة ٖلمُت هٓمها ٕٞغ  ٦ما ٣ٖضث ٧لُت الهُضلت بجامٗت اإلاؿدىهٍغ

ت ٍغ ُت الضالىضوة الٗلمُت الثالثت  الهُضلت الؿٍغ واةُت للمٍغٌ ... جدذ قٗاع )الخٖى

٤ ألاؾلم للحهى٫ ٖلى أًٞل هخاةج ٖالحُت( وطل٪ ًىم الخمِـ اإلاىا٤ٞ  الٍُغ

ُت الضواةُت للمٍغٌ وجىيُذ صوع 54/3/5151 اصة الىعي خى٫ مٟهىم الخٖى ، بهضٝ ٍػ

الهُضلي ٞحها والخأ٦ُض ٖلى صوع الخث٠ُ٣ الضواتي في ج٣لُل الازُاء الٗالحُت للمغض ى 

 بٗضها.
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مً الخىصُاث بهذف محى ما اػلق عليها محى ألامُت  وقذمذ مجمىعت

 كان مً ابشصها : Pharmaceutical Information LiteracyPatientالذوائُت

ُت الضواةُت ووؾاةل ئًها٫ اإلاٗلىمت الصحُدت للمٍغٌ مً  -5 حٗم٤ُ مٟهىم الخٖى

باء وطوي اإلاهً الُبُت،  جخبىاها زال٫ ئ٢امت الضوعاث اإلاهىُت باالقترا٥ م٘ ه٣ابت ألَا

 ه٣ابت الهُاصلت يمً اإلاجهاج الخام بضوعاث الهُاصلت.

ىي للمٍغٌ بما ًسو الاؾخسضام ألامثل للضواء مً زال٫  -5 ٘ اإلاؿخىي الخٖى ٞع

الم اإلاغتي واإلاؿمٕى بالخيؿ٤ُ م٘ وػاعة الصحت وه٣ابت الهُاصلت  ج٨ث٠ُ صوع ؤلٖا

ت و٦ظل٪ ئنضاع ميكىعاث مبؿُت حضا جىػٕ ٖلى َلبت اإلاضاعؽ الابخ ضاةُت والثاهٍى

 Patient جخًمً الخٍُى الٗامت للخٗامل م٘ الضواء، وه٨ظا ًم٨ً مدى ألامُت الضواةُت

Literacy مً مجخمٗىا 

بالخيؿ٤ُ بحن وػاعة الصحت وه٣ابت الهُاصلت مً  Social Pharmacy البضء بمكغوٕ -4

ت في ٧ل مؿدكٟى  ٍغ ت يمً قٗبت الهُضلت الؿٍغ ت اؾدكاٍع زال٫ اؾخدضار ٚٞغ

 للخىانل م٘ ٣ًى 
ً
ا ٩ىن مخٟٚغ ت ٍو ٍغ ج بغهامج الهُضلت الؿٍغ م باصاعتها نُضلي زٍغ

ُت الضواةُت له ٢بل وبٗض زغوحه مً اإلاؿدكٟى يمً بغهامج  اإلاٍغٌ لخ٣ضًم والخٖى

 اعقاصي مٗحن

ت التي  Pill Chart اٖخماص ميكىعاث اعقاصًت وجىيُدُت مبؿُت -3 ٤ م٘ ألاصٍو جٞغ

 تجهٝغ للمٍغٌ في الهُضلُاث الخان

م٩اٞدت ْاهغة جضاو٫ الضواء مً ٢بل اإلاٍغٌ إلاٍغٌ آزغ وبضون جىنُت مً ال٩اصع  -1

ت وزانت اإلاؼمىت مجها مً زال٫ جث٠ُ٣ اإلاجخم٘  الُبي مما ٌؿبب ؾىء اؾخسضام ألاصٍو

وي٘ بغهامج جخبىاه اإلاإؾؿاث الصحُت في وػاعة الصحت ًخًمً حسجُل  -2

اإلاغيُت والٗالحاث التي ٌؿخسضمها اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ٧اٞت باإلاٍغٌ ًخًمً الحالت 

حرها يمً هٓام ٌؿمى  (Patient record system) لٛغى جٞى

سالض بً خمؼة اإلاضوي صلُال ٖلمُا بٗىىان " اهذ ٦ما ٢ضم الهُضلُالؿٗىصً

ُت بال٨ثحر مً اإلاٗلىماث الخُدخٗل٤ بالخٍٗغ٠ بالضواء واق٩اله،  والضواء" بهضٝ الخٖى

اٖلُخه، ومساَغ ؾىء اؾخسضامه زانت التي  ه،و٦ُُٟت اؾخسضامه، و٦ُُٟت خٟٓ ٞو
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 إلاٟهىم 
ً
اث جث٣ُُٟت جد٣ُ٣ا جخم بضون جىنُت َبُت و٦ُُٟت جالٞحها،وطل٪ ٖلى ق٩ل حٖغ

 .Pharmaceutical Literacyالخىىعالضواتي 

ُت بالخٗاون م٘ ٧لُت الهُضلت  ٦ما ٢ام مغ٦ؼ حٗلُم ال٨باع بجامٗت اإلاىٞى

بهضٝ ا٦ؿاب اٞغاص اإلاجخم٘ الحض ألاصوى مً  ُت الضواةُتبالجامٗت باٖضاص صلُل إلادى الام

ت والتر٦ُباث الٗكبُت ومؿخدًغاث الخجمُل  اإلاٗلىماث ًٖ َبُٗت الضواء،وأهىإ ألاصٍو

٣ت الصحُدت لحٟٓها اإلاٟاهُم  ٞىاةضها، وأزُاعها، والاؾخسضام ألامثل لها،والٍُغ

ضم الٗكىاةُت في الخٗامل م٘ لُخجىب اإلاىاًَ واإلاؿخس الخاَئت ٖجها ازاعها الجاهبُت،

 الضواء.

اهىا في ْل جل٪ الٓىاهغ الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى الٗكىاةُت في اؾـخسضام الـضواء فـي 

ُت والاجهالُت ، مً وحىص مىا٢٘ ومىخـضًاث  ْل ما وكهضه في ٖهغ الغ٢مت والثىعة اإلاٗٞغ

ــــى  ــــت والدؿـ ــــه الضٖاًـ ُـ ــــب ٖل ـــا ٌٛلـ ـــر مجهــ ـــها حُـــــض وال٨ثحــ ــــت بًٗــ ُـ ــــضم مٗلىمـــــاث صواة ـــر ج٣ـ ٤ٍ ٚحــ

الٗلمــــــــي، ٞــــــــان الامــــــــغ ًخُلــــــــب يــــــــغوعة وحــــــــىص بــــــــغامج مىحهــــــــت لل٨بــــــــاع والهــــــــٛاع باإلاــــــــضاعؽ 

ـت اإلا٣هـىصة  حرهـا مـً اإلاإؾؿـاث التربٍى ـالم اإلاسخلٟـت ٚو والجامٗاث ومً زال٫ وؾاةل الٖا

ُـــت ب٩ـــل مـــا ًخٗلـــ٤ بالـــضواء وال٣ٗـــا٢حر  حـــر الىٓامُـــت، للخٖى حـــر اإلا٣هـــىصة الىٓامُـــت مجهـــا ٚو ٚو

حر الُبُ ت نى٫ الى ججىب الاٞغاٍ والٗكىاةُتت بهضٝ الى الُبُت ٚو  في الخٗامل م٘ الاصٍو

جدــضر هدُجــت الجهــل ويــ٠ٗ الــىعى باالؾــخسضام الغقــُض لهــا، التــي ًترجــب ٖلحهــا ازــاع  التــي

لـــى اإلاجخمـــ٘ وا٢خهـــاصًاجه، خُـــث حكـــ٩ل نـــىاٖت  زُحـــرة ٖلـــى الاٞـــغاص مغضـــ ى واصـــحاء، ٖو

ـــً ا٢خهــــا ـــر مــ ٣ه واؾــــخٗماله  حاهــــب ٦بحـ صًاث الــــضو٫، ان ٖــــضم وعــــى الٟـــــغص الــــضواء وحؿــــٍى

ًترجب ٖلُه الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي ٣ً٘ ٞحها الٟغص   ب٨ُُٟت الخٗامل م٘ الضواء وال٣ٗا٢حر

مثــل مكــ٩لت اإلاســضعاث، زانــت وان اؾــخٗما٫ الــضواء ػاص فــي الٟتــرة الازحــرة بُغ٢ــت مسُٟــت 

ـــض ٖـــً   بلـــٜخُـــث  ـــت مـــا ًٍؼ  311،  5155ى ملُـــاع صوالع ختـــ 423ؤلاهٟـــا١ الٗـــالمي ٖلـــى ألاصٍو

ملُــاع حىُـــه وجــم ؾـــى١ الـــضواء فــي مهـــغ وجـــم اؾــدثماعاث نـــىاٖت الـــضواء فــي مهـــغ ج٣ـــضع 

ـــاع حىُــــه  41بىدــــى  ـــى مــــا5154/5155% مــــً ئحمــــالي الاؾــــدثماعاث فــــي 2.4“ملُـ ـــاٞت الـ  ، ايـ

اقــــاعث الُــــه الٗضًــــض مــــً الضعاؾــــاث والبدــــىر مــــً جــــضوى الخىــــىع الصــــحُىالضواتي بهــــٟت 

ــت بــضوعها فــي  زانــت لــضي الاٞــغاص ، الامــغ  الــظي ًخُلــب يــغوعة ان ج٣ــىم اإلاإؾؿــاث التربٍى

اإلاغضـــــ ى  -جىمُـــــت الـــــىعى الـــــضواةُاٞغاص اإلاجخمـــــ٘  مـــــً زـــــال٫ بـــــغامج لخٗلـــــُم ال٨باعوالهـــــٛاع 
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، فــي ْــل ٢هـــىع الــضوع الــظي ج٣ـــىم بــه اإلاإؾؿــاث الخٗلُمُـــت فــي هــظا اإلاجـــا٫،  -والاصــحاء

ما حؿعى الىع٢ت الحالُت الى جىاوله مً زال٫ ما اَل٤ ٖلُه مهُلح التربُت الضواةُت وهى 

 مً زال٫ جىاو٫ الى٣اٍ الخالُت : 

 اؾخٗغاى اإلا٣هىص بٗكىاةُت اؾخسضام الضواء وأبغػ مٓاهغ جل٪ الٗكىاةُت؟  -

ىض ى اؾخسضام الضواءفي اإلاجخم٘ اإلاهغي  - اؾخٗغى اؾباب اهدكاع ٖكىاةُت ٞو

 ا.واإلاساَغ التي ًم٨ً ان جترجب ٖلى اهدكاعها، ومضازل مىاحهته

اؾخٗغاى اإلا٣هىص بالتربُت الضواةُت وأهضاٞهاوالُاتها في الخٛلب ٖلى الٗكىاةُت  -

 ُٞاؾخسضام الضواء.

الخىنُاث واإلا٣ترخاث لخُٟٗل صوع التربُت الضواةُت في مىاحهت الاؾخسضام الٗكىاتي  -

 للضواء في مهغ.

 أوال: اإلاقصىد بعشىائُت اظخخذام الذواء وأبشص مظاهش جلك العشىائُت: 

ا ٞدؿب وطل٪ ألن للضواء ال ضواء ٦مىخج ًجب ٖضم اٖخباعه مىخجا ججاٍع

 ممحزاث زانه ججٗله مسخلٟا ًٖ أي مىخج ججاعي ازغ خُث أهه:

ماصة مإزغة ٖلى خُاة الاوؿان ٞاطا ازخٟذ مً الاؾىا١ لِـ ؾهال جبضًلها  -5

 بماصة ازغي.

٧الٛظاء  لإلوؿان اؾدبضالها بمدٌ اعاصجه بل بىنٟت َبِب ولِـ ال ًم٨ً -5

 خُث ًم٨ً لإلوؿان ان ٌؿدبضله خؿب مؼاحه وعٚبخه.

الضواء لِـ مىخجا ٖاصًا وال ًم٨ً اهخاحه بؿهىلت الا مً ٢بل مسخهحن وفي  -4

غوٝ زانت.  مهاو٘ ْو

الضواء ًسً٘ للٛل ٦أي ماصة ازغي ول٨ً الٛل ُٞه ٢ض ًىصي بدُاة الىاؽ  -3

٣خلهم او ًظهب بصحتهم بضال مً أن ٌكٟحهم.  ٍو

ت انبدذ قاتٗت ٖلى مؿخىي الٗالم و٧لما ٧اهذ  -1 أن ْاهغة الٛل في الاصٍو

ت  البلضان ا٦ثر جُىعا اؾخُاٖذ ان ج٣ىم باحغاءاث ناعمت إلاى٘ صزى٫ الاصٍو

 اإلاٛكىقت.
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ان الاؾخسضام ٚحر الغقُض للضواء مك٩لت ٖاإلاُت وال ج٣خهغ ٖلى وان٠ وناٝع 

ت  11بدىر ئلى أن خىالي الضواء بل حكمل اإلاؿتهل٪. وحكحر الضعاؾاث وال % مً ألاصٍو

ت بهىعة صحُدت، ٦ما ½% اإلاخضاولت تهضع وأن خىالي  مً اإلاغض ى ال ٌؿخسضمىن ألاصٍو

م في  أن مئاث مً اإلاغض ى لم ٩ًىهىا لًُُغوا ئلى اعجُاص الُىاعب أو ختى الخىٍى

٣ت زاَئت ت زاَئت أو بٍُغ  .اإلاؿدكُٟاث لىال أنهم جىاولىا أصٍو

ٗخبر الاؾخٗما٫ ص  َو ضة لخٗضُّ ت مً اإلاكا٧ل الكاتٗت واإلا٣َّٗ ٚحر الغقُض لألصٍو

ًاث الىاحب  الث اإلاسخلٟت الالػمت الخخىائها و٦ثرة الخدّضِ باتها والخضزُّ ْىاهغها ومؿّبِ

ٓم الجهىص الىاحب بظلها لترقُض اؾخٗما٫ الضواء.  مىاحهتها ٖو

ت التي جهٝغ في الهُضلُتالىا٢ٗ  : وهي أن هىا٥ أعبٗت أ٢ؿام مً ألاصٍو

5-  
ً
البا ت التي ال جهٝغ ئال بمىحب ونٟت َبُت مغا٢بت مً وػاعة الصحت ٚو ألاصٍو

ت الىٟؿُت والٗهبُت  .حكمل ألاصٍو

5-  
ً
ا ت التي جهٝغ بمىحب وكغة َبُت للمغة ألاولى ٣ِٞ زم ٨ًغعها اإلاٍغٌ قهٍغ ألاصٍو

ت الًِٛ والؿ٨غي وال٣لب  .صون الىنٟت وهظه حكمل، أصٍو

ت التي جهٝغ ب -4 ت الالتهاباث أو ألاصٍو ىنٟت َبُت خؿب خالت اإلاٍغٌ وحكمل أصٍو

 الامغاى الجلضًت أو الحؿاؾُت خُث ال ًلتزم بها ٚالبُت اإلاغض ى

ت الؼ٧ام والهضإ والؿٗا٫  -3 ها مثل أصٍو ت التي ال جدخاج ئلى ونٟت َبُت لهٞغ ألاصٍو

 .وآلاالم الخُٟٟت

 : اإلاقصىد بعشىائُت او فىض ى اظخخذام الذواء

ُت في اؾخسضام الضواء حٗنى ٖضم اؾخسضام الضواء اإلاىاؾب، الٗكىاة

ت اإلاىاؾبت، وللمغى اإلاىاؾب، وللمٍغًاإلاىاؾب، وفى الى٢ذ  وبال٨مُت او الجٖغ

 اإلاىاؾب،والظي ًهٟه الصخو اإلاىاؾب، ومً اإلاهضع اإلاىاؾب.

ت ٌٗنى  ت اإلاىاؾبت والاؾخسضام الغقُض لألصٍو ان ًدهل اإلاغض ى ٖلى ألاصٍو

اث جلبي اخخُاحاتهم الخانتلٟترة ػمىُت ٧اُٞت وبأ٢ل الخخُاحاته ت، بجٖغ ٍغ م الؿٍغ

 .الخ٩ال٠ُ لهم وإلاجخمٗهم
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 مظاهش العشىائُت في اظخخذام الذواء:

 جخمثل مٓاهغ ٖكىاةُت الضواء ُٞما ًلي:

ت ألازُاع اإلادخملت لخىاو٫ ٖضم  م أهمُت طل٪ إلاٗٞغ ت ٚع ٣ت باألصٍو ٢غاءة الخٗلُماث اإلاٞغ

غ١ ج تالٗالج َو ٤ للٗالج اإلاىاؾب ، ٞاليكغة ىاولها واإلاداطًغ الًغوٍع ت ٍَغ الضواةُت زاَع

ُت ألازاع الجاهبُت له.  والخٖى

 
 

ت أو ختى مدلب٣الت، بل ونل الامغ الى  طهاب البٌٗ ئلى أ٢غب نُضلُت أو مسؼن أصٍو

كاب،وما أ٦ثرها في ٖاإلاىا الٗغبي  ً وباتعي الُٗىع والٖا ـ بُٗها ٖلى ألاعنٟت والُٗاٍع

ت بضال مً الظهاب ئلى الُبِب اإلاسخو لدصخُو الحالت اإلاغيُت  لكغاء بٌٗ ألاصٍو

٣ا للحالت غ الٗالج اإلاىاؾب ٞو  .وج٣ٍغ

هىا٥ مً ًخٗامل م٘ الضواء ٦ؿلٗت ٢ابلت للبُ٘ والكغاء بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلاساَغ 

 .الىاحمت ًٖ ؾىء اؾخسضامها ٖلى خُاة الىاؽ
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لٗالج، وئ٣ًاٝ جىاو٫ الٗالج ٖىض جدؿً الحالت ٖضم ا٦ما٫ اإلاٍغٌ اإلاضة اإلادضصة ل

ا مغة أزغي و٢ض ج٨دؿب مىاٖت مً اإلاًاص  الصحُت، ألن طل٪ ًإصي ئلى ْهىع الب٨خحًر

 مما ًإصي ئلى نٗىبت الٗالج
ً
 .بدُث ال جخأزغ به مؿخ٣بال

ىضح الك٩ل الخالُأبغػ مٓاهغ الٗكىاةُت في اؾخسضام الضواء  .ٍو

 

م٨ً قغح هظه اإلآاهغ بك  :٩ل أ٦ثر جٟهُال ٖلى الىدى الخاليٍو

ت اإلاغشىشت  -1  واظخخذام افشاد اإلاجخمع لها :1اهدشاس الادٍو

                                           

 
1

لكل دواء له إظمان أو زالزت، ورلك بحعب مذي إمكاهُت ششكاث عذة على إهخاحه 

قه، ولكل اظم منها قىاهين وأهظمت الظخخذامه ولىطعه على عبىاث دواء مع الاظم :ين. وهيوحعٍى

اظم اإلاشكب الكُمُائي الفعلي في الذواء، وعادة ال يهم الىاط هزا الاظم،  : chemical""الكُمُائي

ت راث ملكُت  : brand"بل ٌعخخذم في مجاالث البحث العلمي، واظم "العالمت عخبر عالمت ججاٍس َو

وال ٌعخبر هزا  : generic"خاصت للششكت التي امخلكذ اختراع وإهخاج الذواء باألصل، الاظم "العام

 .الاظم ملكُت خاصت، ولكىه ًذل على الذواء
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الظي ًيخجه شخو آزغ  الذواء ٌؿخسضم لىن٠ مهُلح الضواء اإلاٛكىف نئ

٤ وسخ أو ج٣لُض اإلاىخج ألانلي مً صون  أو هُئت ٚحر الكغ٦ت اإلاهىٗت ألانلُت، ًٖ ٍَغ

٤ وسخ مؼوعة أو ؾلُت أو خ٤، بٛغى الخضإ أو ال ٛل، ومً زم حؿٍى

ضة
ّ
 .ألانلي للذواء م٣ل

ت اإلاٛكىقت هي جل٪ اإلاىاص التي جبإ جدذ مؿمُاث ٚحر مغزو بها مً  ٞاألصٍو

ت للمىخج  ٢بل الؿلُاث اإلاسخهت اإلاسىلت بظل٪، والٛل ٢ض ًخًمً الٗالمت الخجاٍع

٣ت جبضو للىاْغ )بغاهض( والاؾم الٗلمي )الججًر٪(، خُث ًمىه ق٩ل اإلااصة ومهضعها ب ٍُغ

خمثل هظا الٛل في ٖضم وحىص اإلا٩ىهاث الضواةُت الٟٗالت او وحىصها  أنها أنلُت. ٍو

ب٨مُاث ٚحر مدؿىبت بان ج٩ىن ٚحر ٧اُٞت او بأ٦ثر مً اإلاٟغوى، ئياٞت الى جبضًل اهتهاء 

المخه  ٠ُ ٚالٝ الضواء ٖو ٞترة الهالخُت لضواء مىتهُت نالخُخه وحٛحر او ج٣لُض وجٍؼ

ت.الخج  اٍع
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م مً  لى الٚغ ت مك٩لت ٖاإلاُت ٦بحرة ل٩ىهه قاتٗا في ال٨ثحر ٖو ان ٚل الاصٍو

مً بلضان الٗالم وال ٌٗٝغ الحجم الح٣ُ٣ي للمك٩لت، وطل٪ بؿبب نٗىبت جدب٘ 

، الا انها أ٦ثر الٛل ل٩ىهه مك٩لت ٦بحرة وججاعة ٖاإلاُت جضزل ٞحها ماُٞاث وصو٫ 

ان م٣ضاع اقاعث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت الى  اهدكاعا في الضو٫ الىامُت وال٣ٟحرة، ٣ٞض

ت اإلاٛكىقت ًتراوح بحن أ٢ل مً  % في البلضان اإلاخ٣ضمت وخىالي وخىالي 5اهدكاع الاصٍو

% في 11% في البلضان الىامُت خؿب ج٣ضًغ مىٓمت الصحت الٗاإلاُت و٢ض جهل الى 41

٣ُا خؿب بٌٗ اإلاهاصع، و٢ضأ٦ض اإلاضًغ الٗام للم٨خب الخىُٟظ ي إلاجلـ صو٫ اٍٞغ

وػعاء الصحت لضو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي زال٫ ٧لمخه في اإلاإجمغ الٗغبي الثاوي 

 54الى 55للٛضاء والضواء الظي ٣ٖضه اإلا٨خب في مضًىت قغم الكُش زال٫ الٟترة مً 

ل  ت اإلاخضاولت في الهُضلُاث.. مٛكىقت41ان  5151ابٍغ  .% مً ألاصٍو

ت في انها ٢ض ًإ  صي الى اإلاىث،بل مىث حماعي للمغض ى وجخمثل زُىعة ٚل الاصٍو

ا ٖام  بؿبب صواء ٌؿخٗمل ٦مًاص خُىي اللتهاب اٚكُت  ٦5551ما خضر في هُجحًر

ٟا مما اصي الى مىث اإلاغض ى الظًً اؾخٗمل في ٖالحهم.و٢ض اٖخبرجه  الضماٙ و٧ان مٍؼ

ت في قٟاء اإلاغض ى ٦ما في  بٌٗ الضو٫ و٦ثحرا ما وكاهض ٦أَباء ٖضم ٞٗالُت الاصٍو

ت او جغصي ويٗهم الهحي م٘ اؾخمغاع الاؾخسضام او ٖضم حؿ٨حن اإلا ًاصاث الحٍُى

ألالم باليؿبت للمؿ٨ىاث او ٖضم زٌٟ صعحت خغاعة اإلاٍغٌ او ٖضم ٞاةضة اإلا٣ٗماث 

اصة وؿب الخلىر في الغصهاث وناالث الٗملُاث.  واإلاُهغاث مما ًإصي الى ٍػ
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ت حك٩ل مك٩لت للُبِ ب والهُضلي والضولت والىا٢٘ ان ْاهغة ٚل الاصٍو

هٟؿه،ٞٗضم ا٦دؿاب اإلاٍغٌ الكٟاء بؿبب الضواء اإلاٛكىف ًإصي الى  وللمٍغٌ

الدك٨ُ٪ في ٖمل و٦ٟاءة الُبِب، ٦ما ًإصي الى ال٣اء اللىم ٖلى الهُضلي ألهه 

إصي الى يُإ مىاعص الضولت اإلاالُت في اؾخحراص  الصخو اإلاؿإو٫ ًٖ نٝغ الضواء، ٍو

ت ٚحر مُٟضة بل مًغ  ُاث او ايغاع الى اصٍو ة حؿخجٝز مىاعص الضولت وجإصي الى ٞو

اإلاغض ى، ٦ما جإصي الى الدك٨ُ٪ في ٦ٟاءة وهؼاهت احهؼة الضولت اإلاؿإولت ًٖ اؾخحراص 

ت او ٞدهها او مغا٢بتها في اإلاظازغ والهُضلُاث  .الاصٍو

والىا٢٘ ان الضواء اإلاٛكىف والخٗٝغ ٖلُه ومىٗه هى مً مؿإولُت الجمُ٘ 

ش اهتهاء  ٞاإلاؿتهل٪ ٖلُه الضٞإ ًٖ صحخه وخُاجه وماله مً زال٫ مالخٓت جاٍع

اإلاٟٗى٫ ولىن وق٩ل الٗلبت والغمىػ ٧الباع٧ىص اإلاىحىص ٖلحها والٗالمت الٟؿٟىعٍت 

لها ٖلى الهىاج٠  -ومالخٓت أي ازخالٝ ًٖ صواةه اإلاٗخاص  وهىا٥ بغامج ًم٨ً ججًز

ضم الى٣الت لٟدو الباع٧ىص اإلاىحىص ٖلى اإلاىخجاث و  ت والخأ٦ض مً صحت ٖو مجها الاصٍو

لُه الخأ٦ض  -ج٣لُض اإلااصة خُث ًم٨جها أن حُٗيىا ٖلى ججىب الى٢ٕى في ٚل الضواء  ٖو

مً هظه اإلاٗلىماث ٢بل ا٢خىاء الضواء، ٦ما ٖلُه الاهدباه الى أي اٖغاى ٚحر مٗخاصة 

لُه اًًا قغاء الضواء مً نُضلُت مجاػة ومٗغوٞت و في خالت بٗض جىاوله الضواء ،ٖو

الخأزغ في ا٦دؿاب الكٟاء ٖلُه ان ًً٘ في اٖخباعه ام٩اهُت أن ٩ًىن الضواء 

 مٛكىقا.
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خدمل اإلاؿإولُت ال٣اهىهُت  والهُضلي ٖلُه أن ٌٗٝغ أن هظه مؿإولُخه ٍو

ُت والٗلمُت في خالت خضور يغع للمٍغٌ الن مً واحبه حر صواء يمً  والكٖغ جٞى

اة الىاؽ مً الٛل،اما الُبِب ٞٗلُه اًًاح اإلاىانٟاث الٗلمُت وخماًت صحت وخُ

اإلاٗلىماث للمٍغٌ لُجىبه الى٢ٕى في الٛل،واما الضولت ٞىاحبها الؿُُغة ٖلى 

ت  دو الاصٍو حر صازلت بك٩ل انىلي ٞو ت ٚحر مٟدىنت ٚو الؿى١ ومى٘ وحىص اصٍو

ت اإلاٛكىقت والٟاؾضة.  ويبِ ومداؾبت ججاع الاصٍو

 :جاهبُت للذواءعذم الاخز في الاعخباس الازاس ال  -2

ًبا، ٞمً اإلاٗغوٝ لضي  ت ج٣ٍغ ت هي أمغ مالػم ل٩ل ألاصٍو آلازاع الجاهبُت لألصٍو

ت ئن لم ٨ًً ٧لها لها آزاع حاهبُت ٖلى صحت وحؿم ؤلاوؿان،  الجمُ٘ أن ال٨ثحر مً ألاصٍو

ت مً التر٦ُباث ال٨ُمُاةُت التي جدًغ في  ت ما هي ئال ٖباعة ًٖ مجمٖى خُث أن ألاصٍو

ث الُبُت، واإلاٗغوٝ أًًا أن أًت مىاص ٦ُمُاةُت لها يغع ٖلى صحت ؤلاوؿان اإلاسخبرا

وحك٩ل زُغ ٖلى خُاجه، وجسخل٠ صعحت الخُغ الظي يهضص صحت ؤلاوؿان بؿبب اإلاىاص 

خىا  م مً مٗٞغ ال٨ُمُاةُت ٖلى خؿب هٕى اإلااصة ال٨ُمُاةُت اإلاؿخسضمت، وطل٪ ٖلى الٚغ
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ت الُبُت حؿخسضم في ٖال  ج ؤلاوؿان مً مغيه ول٨ً أًًا في هٟـ حمُٗا أن ألاصٍو

الى٢ذ التي حٗالج ُٞه مغى مٗحن أو ًٖى مٗحن في حؿم ؤلاوؿان ٞهي جًغ ًٖىا آزغ 

ت آلازاع الجاهبُت ل٩ل صواء ٢بل اؾخسضامه مً ألاقُاء  مً أٖضاء الجؿم، لظا ٞان مٗٞغ

 .طاث الًغوعة ال٣هىي في خُاة ٧ل ئوؿان

حن مً آلازاع الجاهبُت  ت خُث ًخم ج٣ؿُمهم ئلى أٖغاى هىا٥ هٖى لألصٍو

غاى الخانت  ت أما الىٕى آلازغ ٞهى ألٖا ٖامت قاملت آلزاع حكتر٥ ٞحها ال٨ثحر مً ألاصٍو

التي جيخج هدُجت جىاو٫ ٖالج مٗحن، ومً اإلاٗغوٝ ًٖ آلازاع الٗامت أنها ًهٗب 

غاى لظا حؿمى باآل زاع الخٗٝغ ٖلى الضواء اإلاؿبب لها ٨ٞثحر مجهم ٌؿبب جل٪ ألٖا

الٗامت ٖلى ٨ٖـ الخانت التي جسو صواء بُٗىه، ٦ما ان هىا٥ هٕى آزغ مً آلازاع 

اث  الجاهبُت الخانت والتي جإصي ئلى ؤلانابت بالدؿمم وهي ٚالبا ج٩ىن هدُجت حٖغ

جل٪ التي Drug Interactions، ئياٞت الى ما ٌٗٝغ الخضازالث الضواةُت ٦بحرة مً الضواء

٘، ألنَّ طل٪ ٩ًىن جأزحُر الضواء جدضر 
َّ
ا ًٖ الخأزحر اإلاٟترى أو اإلاخى٢ ًٟ ٌ مسخل في اإلاٍغ

ٌ )الخضازل الضواتيصواٍء آزغ ٌؿخٗمله الضواء ًخضازل م٘  -Drugالضواتي(-اإلاٍغ

Drug Interactions ، الث الٛظاةُت التي ًدىاولها ظًت أو اإلاكغوباث أو اإلا٨ّمِ ألٚا

ٌ )الخضازل الٛظاتي الضواتي( مغى آزغ ٌٗاوي ، Drug-Nutrient Interactionsاإلاٍغ

ٌ )جضازل صواتي م٘ اإلاغى( البا ما Drug-Disease Interactionsمىه اإلاٍغ ، ٚو

ة في بٌٗ  ، وج٩ىن ياعَّ
ً
ىب ٞحها ٖاصة ج٩ىن جأزحراُث الخضازالث الضواةُت ٚحر مٚغ

ي  ا ًإّصِ اصة أو ئه٣ام جأزحراث صواٍء أو أ٦ثر، ممَّ ألاخُان. ٢ض جإصي الخضازالث ئلى ٍػ

م٨ً أن جدضر الخضازالث الضواةُت م٘ ، لى ْهىعآزاٍع حاهبُت أو ئلى ٞكل الٗالجئ ٍو

ت، ول٨جها قاتٗت بحن ٦باع الؿً، خُث ٩ًىن اخخما٫ُ  اإلاغى ٖىَض أي ٞئت ٖمٍغ

 . )ئنابتهم باألمغاى أ٦بر
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 الشكل الخالي ًىضح أبشص ألازاس الجاهبُت لعقاس الكىسجيزون على كل أعظاء الجعم

 
م مً ئن الخٗٝغ ٖلى آلازاع الجاهبُت ل٩ل صواء مً ألامىع الهٗبت، ٖو       لى الٚغ

خُث ًخُلب طل٪ ئحغاء ججاعب ٖلى أشخام مسخلٟت ومخٗضصة ٌٗاهىن مً أهىإ 

مسخلٟت مً ألامغاى ألازغي بجاهب اإلاغى اإلاٗالج بىاؾُت هظا الٗالج ومً زم ال٣ضعة 

ئن ؤلاوؿان هى الصخو ، ٞان ٪ الحاالثٖلى الخٗٝغ ٖلى ألازغ الجاهبي ل٩ل خالت مً جل

ت، ٞهى أصعي شخو ما ئن  الىخُض ال٣اصع ٖلى خماًت هٟؿه مً زُغ آلازاع الجاهبُت ألاصٍو

٧ان هظا الضواء ٌؿاٖضه ٞٗال ٖلى خل مك٩لت مغيه أم أن آزاعه الجاهبُت حُٛي ٖلى 

آلازاع الجاهبُت  الٟاةضة مً الضواء اإلاؿخسضم، لظا ٧ان ٖلى ٧ل ئوؿان أن ٌٗٝغ ال٨ثحر ًٖ
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ٟها وأهىاٖها اإلاسخلٟت وأيغاعها ٖلى خُاة ؤلاوؿان، ومً زم ًىدبه ئلى الحغم  مً حٍٗغ

ٖلى أزظ خظعه ال٩امل مً آلازاع الجاهبُت ل٩ل صواء، ومً هىا جأحى أهمُت جىمُت وعى 

 الاٞغاص بخل٪ الازاع ٢بل حٗاَى الضواء .

ت مىتهُت الصالحُت   -3  :icationExpiredmedاظخخذام الادٍو

ت ما هي ئال مغ٦باث ٦ُمُاةُت مٗغيت ألن جٟؿض بمغوع الى٢ذ وحٛحر  ألاصٍو

٨ُت5535ولظل٪ ومىظ ٖام  الٓغوٝ اإلادُُت   (FDA)، وئصاعة الٛظاء والضواء ألامٍغ

ت ؾىاء ٧اهذ  ش اهتهاء الهالخُت ٖلى حمُ٘ ألاصٍو ت أن جً٘ جىاٍع لؼم قغ٧اث ألاصٍو
ُ
ج

ترة الهالخُت اإلاله٣ت ٖلى جهٝغ بىن٠ الُبِب أو ال جدخاج ئ لى ونٟت َبُت. ٞو

ش الاهتهاء –ٖبىة الضواء  ش ؤلاهخاج وجاٍع هي الٟترة التي ًًمً ل٪ ٞحها  -الٟترة بحن جاٍع

اٖلُخه ال٩املت )جغ٦حز اإلااصة الٟٗالت بحن  %(، َاإلاا 551 -%51مهى٘ الضواء أماهه ٞو

٣ت اإلابِىت ٖلى الٗبىة؛ أي أهه في ال ىه بالٍُغ ى٢ذ الظي ال ٌٗني ُٞه اهتهاء ًخم جسٍؼ

 
ً
ٗاال ش نالخُت الضواء اهتهاء ٞاٖلُخه، ال ًىحض يمان أن الضواء ؾ٩ُىن آمًىا ٞو جاٍع

 .بٗض اهتهاةه

ت ٚحر مؿخسضمت أو ػاةضة ًٖ الحاحت، ٞٛالبا ما  ٣ٞلما ًسلى بِذ مً أصٍو

بِب ًدب٣ى في مىاػلىا صواء جم الخى٠٢ ًٖ اؾخسضامه لخمام الكٟاء، أو ل٣ُام الُ

ش نالخُخه ٞال ًم٨ً اؾخسضامه  .بخُٛحر الضواء اإلاؿخسضم، أو الهتهاء جاٍع

ٖىامل جمثل زًُغا ٖىض جىاو٫ أي  3و٢ض ٦كٟذ هُئت الضواء والٛظاء ًٖ 

صواء مىخهي الهالخُت، وحكمل: أوال أن اإلااصة الٟٗالت للمؿخدًغ عبما جهبذ ٚحر 

، وزالثا جدلل الضواء ٢ض ًيخج مىاص مؿخ٣غة ٦ُمُاةُا، وزاهُا ٞٗالُت الضواء ٢ض جخٛحر

ض ٞغنت حؿمم  ؾامت جًغ اإلاٍغٌ، وعابٗا م٘ ٧ل ٖبىة صواء مىخهي الهالخُت جٍؼ

ت م٘ اهتهاء مضة نالخُتها الضواء، وأقاعث الى  ت جخ٩ىن مً مىاص ٦ُماٍو أن بٌٗ ألاصٍو

جب ٖلى الح٩ىمت أن  جخدلل وجخدى٫ ئلى مغ٦باث أزغي ٩ًىن لها جأزحراث أزغي ٍو

 .لضي الكغ٧اث إلحباعها ٖلى سحبها مً ألاؾىا١ لحماًت اإلاىاَىحن ضزلجخ

ض مً  ت غير اإلاعخخذمتان ا زُىعة جل٪ الٓاهغةومما ًٍؼ ، لخخلص مً ألادٍو

أمغ  عبر إلقائها مباششة في القمامت ،ؾىاء ٧اهذ نالحت لالؾخسضام أو مىتهُت الهالخُت



 عشىائُت اظخخذام الذواء في مصش ودوس التربُت الذوائُت في مىاحهتها
 

41 

 

ه، خُث ئن م مً قُٖى اصة  ٞاة٤ الخُىعة، وطل٪ ٖلى الٚغ ت إٖل طل٪ ٌٗغى جل٪ ألاصٍو

ت طاث  اؾخسضامها أو ختى بُٗها مً ٢بل بٌٗ ألاشخام، زانت ئطا ٧اهذ جل٪ ألاصٍو

٦ما ٣ًىم بٌٗ ألاشخام طوي الًماةغ الخغبت .جأزحر ٖلى الحالت الىٟؿُت واإلاؼاحُت

ت اإلال٣اة في ال٣مامت في ٖملُاث الٛل الضواتي اث جل٪ ألاصٍو  .باؾخٛال٫ خاٍو

ت عبر ظكبها في اإلاشاحُع أو ألاحىاض- كما ان أمش را  الخخلص مً ألادٍو

زُىعة قضًضة، ئط ئهه ًإزغ ٖلى البِئت بك٩ل ؾلبي، ٞمُاه الهٝغ اإلادملت باإلاغ٦باث 

ت  ال٨ُمُاةُت الضواةُت ٢ض جسخلِ بمُاه ألانهاع والبداع، مما ٢ض ًإزغ ٖلى البِئت الجهٍغ

ت وال٩اةىاث اإلاسخلٟت التي حِٗل  بجاهب هظا، ٣ٞض وحض أن جل٪ اإلاغ٦باث .بهاوالبدٍغ

ُت وختى مُاه الكغب، ألامغ الظي ٌٗض طا مساَغ صحُت  الضواةُت جدؿغب ئلى اإلاُاه الجٞى

 .ٖضًضة

غها في مهاو٘  ٗاص جضٍو ٌُ بإ في الؿى١ أو 
ُ
ت مىتهُت الهالخُت ئما ج بئر »أن ألاصٍو

ش اله« الؿلم َغح مغة أزغي في الؿى١ بٗض حُٛحر جاٍع
ْ
ُ

ُ
أزترها ونىله ئلى الخُت، و وج

 .“مهاو٘ ئٖاصة الخٗبئت ٚحر اإلاغزهت

عذ   ً، أو الخبرع بها وَُ ت الضائذة عً الحاحت ألشخاص آخٍش ، مً إعؼاء ألادٍو

ت في الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت.. ألامغ الظي ًدؿم  الُغ١ الكاتٗت للخسلو مً ألاصٍو

للُبِب أو الهُضلي، ئط ئن بالخُىعة الكضًضة بؿبب ابخٗاصه ًٖ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ 

ً ٢ض ٌٗغى صحتهم للخُغ، ٞلِـ ٧ل ما ًهلح إلاٍغٌ  ت إلاغض ى أزٍغ ئُٖاء ألاصٍو

 .بُٗىه ٢ض ًهلح إلاٍغٌ آزغ ختى ولى حكابهذ الحالت اإلاغيُت

ش الهالخُت اإلابحن ٖلى الٗبىة ًسخل٠ ًٖ نالخُت  ومما ججضع ؤلاقاعة الُه ان جاٍع

ت الكغاب واإلاًاصاث اؾخسضام بٌٗ اإلاىخجاث بٗض ٞخدها،  ٣٦ُغاث الُٗىن، أصٍو

ت بٗض خلها باإلاُاه  .الحٍُى

يغوعة جىخي الحظع ال٩امل ٢بل جىاو٫ الضواء مىخهي وهىا٥ مً ًغي 

ت ًم٨ً جىاولها في خالت الًغوعة ال٣هىي ٣ِٞ،   ئلى أن جل٪ ألاصٍو
ً
الهالخُت، مكحرا

ت التي ًهٗب ونى٫ والتي حكمل ه٣و الهى٠ الضواتي أو الِٗل في اإلاىا٤َ الىاةُ

ت ئلحها، أو ختى ٖضم جىاٞغ ألامىا٫ الالػمت لكغاء صواء حضًض  .ألاصٍو
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ت مىتهُت الهالخُت أػمت ال جىاحه ٣ِٞ اإلاغض ى بل جىاحه اًًا والىا٢٘  اهاألصٍو

ىص اإلاخ٨غعة مً  أصحاب الهُضلُاث، والظًً ال ٌؿخُُٗىن الخسلو مجها، وعٚم الٖى

ت لهم بسحبها مجه ت قغ٧اث ألاصٍو م ئال أنها ال جىٟظ، زانت أن الكغ٧اث باٖذ جل٪ ألاصٍو

 .وخهلذ ٖلى زمجها م٣ضًما

ُت ئ ٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ أن مىاحهت جل٪ الٓاهغة جخُلب يغوعة جٖى

ت، بمغاحٗت ش اهتهاء الهالخُت اإلاضون ٖلى ٖلبت الضواء، و  اإلاإؾؿاث التربٍى ٢غاءة جاٍع

ت الاؾخسضام ومً جدضًض الكغ٦ت إلاضة نالخُت وكغة الضواء ٢بل جىاوله، للخد٤٣ مً آلُ

ت مىتهُت الهالخُت، او في خالت َغأ ٖلحها  مدضصة بٗض ٞخذ ال٣ٗاع، الخسلو مً ألاصٍو

  لىن أو عاةدت مسخلٟحن.

ت بشكل سوجُني ومفشغ وبجشعاث صائذة -4  : اظخخذام الادٍو

خمثل طل٪ في  ت ٍو ت بك٩ل عوجُني، مثل أصٍو اؾخٗما٫ الٗضًض مً ألاصٍو

ت التي جدخىي ٖلى مىؾٗاث الكٗب ا ت ألاصٍو ت الؼ٧ام، أو مجمٖى لحمىيت، وأصٍو

 مً الغوجحن 
ً
ت حؼءا ت التهاب اإلاٟانل بك٩ل مؿخمغ، وجهبذ هظه ألاصٍو الهىاةُت، وأصٍو

اثالُىمي لحُاة هإالء ألاٞغاص،   الُٟخامُىاث واإلا٣ٍى
ً
التي ٢ض ج٩ىن مً مهاصع  هىا٥ أًًا

الىدل التي   ٨ت والٗؿل وما ٌكخ٤ مىه مً ٚظاء مل٩اثهباجُت، مثل الجيؿىٜ والجى

ايُحن؛ ألنهم ٖاصة ًدىاولىن مىاص ٚظاةُت  حؿخسضم بك٩ل ٚحر صحُذ مً ٢بل بٌٗ الٍغ

جدخىي ٖلى مٗٓم الٗىانغ الٛظاةُت، ومً زم ٞان جىاولهم للُٟخامُىاث أمغ ال صاعي له 

اصة م٣اصًغ هظه الُٟخامُىاث ًٖ خاحتهم الُىمُت.  لٍؼ

ل مً ا٦بر مٓاهغ الٗكىاةُت في اؾخسضام الضواء في مهغ، الاؾخسضام ولٗ 

اإلاٍٟغ الاٞغاٍ جل٪ الٓاهغة التي حؿخلؼم يغوعة مىاحهتها والحض مجها، زانت وان 

ت،  ُت بسُىعة طل٪ مً ٢بل اإلاإؾؿاث التربٍى ض مً الخٖى جدؿبب مىاحهتها جخُلب مٍؼ

ت في مساَغ صحُت ٖضًض اث الؼاةضة مً ألاصٍو ة،٢ض جهل الى الدؿمم والتي اَل٤ الجٖغ
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ٖت الؼاةضةٖلحها  َُّت الجغ
ُؾّمِ

اث و٢ض تهضص الحُاة، ، 5 ُاث الىاججت ًٖ الجٖغ ٣ٞض اعجٟٗذ  الٞى

اة، ٦ما اهه  ً أنبدذ الؿبب الغةِـ للٞى لؼاةضة مً الضواء ٖلى مضي ال٣ٗضًحن ألازحًر

ت 511ا٦ثر مً   ًمىج٩ل ًىم ت ػاةضة مً ألاصٍو خم الخٗامل م٘ أشخام هدُجت لجٖغ ، ٍو

مً  5أ٢ؿام الُىاعب بؿبب ئؾاءة الاؾخسضام، وان هىا٥ ما ٣ًغب مً   خالت في 2334

اة ؾببها الدؿمم 51أنل   .الضواتي خاالث ٞو

اث  اعا٦ضث مىٓمت الصحت الٗاإلاُت. ٖلى اعجٟ٘ مٗض٫ الجٖغ وفى هظا ؤلَا

غح٘ طل٪ حؼةُا ئلى ػ  ٍاصة اؾخسضام اإلاىاص الؼاةضة ألاُٞىهُت في الؿىىاث ألازحرة، ٍو

، جىفي ما ٣ًضع بىدى 5151ألاُٞىهُت في الخٗامل م٘ ألالم اإلاؼمً." و٢الذ اإلاىٓمت "في ٖام 

ت َبُا في الىالًاث  52.215 اث الؼاةضة مً اإلاىاص ألاُٞىهُت اإلاىنٞى شخو حغاء الجٖغ

٨ُت وخضها  ."اإلاخدضة ألامٍغ

ايحن مً ا٦ثر الٟئاث جأزغابيخاةج الاؾخس ٗض الٍغ ت َو ضام اإلاٍٟغ في الاصٍو

خمثل هظا في الا٦ثاع مً اؾخسضام اإلاؿ٨ىاث التي حٗمل ٖلى ؤلا٢ال٫ أو وال٣ٗا٢حر  ٍو

ايُحن، خُث ٌٗمض ال٨ثحرون  اصة مً ٢ضعاث الخدمل للٍغ ال٣ًاء ٖلى ألالم؛ بهضٝ الٍؼ

دض مً حكىج  ايت، مما ٢ض ٌؿاهم في ج٣لُل ألالم ٍو ئلى جىاو٫ اإلاؿ٨ىاث ٢بل مماعؾت الٍغ

ت بأيغاعها وجأزحراتها الجاهبُت، و٦ظل٪ ا ت الٗاصًت صون اإلاٗٞغ لًٗالث، واإلاًاصاث الحٍُى

ت لدؿ٨حن أإلاه بٗض ؤلانابت أو حٗغيه ألطي، صون الاهخمام  اض ي أصٍو ان ْاهغة ئُٖاء الٍغ

بٗالحه وئزغاحه مً ؾاخت اإلالٗب ـ بؿبب خاحتهم ئلى هظا الالٖب أو ٖضم وحىص بضًل 

ت ٦ثحرة صون ، جٟا٢م ؤلانابت وخضور أيغاع أ٦بر ٢ض ًإصي ئلى له ـ  و٦ظل٪ اؾخسضام أصٍو

 
ً
حصخُو أو ونٟت َبُت؛ بٛغى ٖالج ؤلاحهاص الجؿماوي أو الكض الىٟس ي، هىا٥ أًًا

                                           

 
ت الجشعت الضائذة5 َُّ شير مصؼلح ظم ٌُOverdose toxicity   ت خؼيرة، ومؤرًت اث فعل ظامَّ إلى سدَّ

ا هدُجت اظخعمال حشعت صائذة دون قصذ مً الذواء )بعبب خؼأ 
ً
غالًبا، وقذ جكىن ُممُخت أحُاه

ع(، أو اظخعماٌل مقصىد لجشعت صائذة )القخل أو الاهخحاس(الؼبِب أو الصُذ  .الوي أو اإلاٍش

وغالبا ًكىن خؼش حعشُّض ألاػفال الصغاس للدعمم بجشعٍت صائذة كبيًرا؛ حُث ًمكً لألقشاص 

والكبعىالث اإلالىهت والضاهُت، والتي ًحخىي معظمها على حشعاٍث للبالغين، أن جلفذ اهدباه 

ع والصغ ع حمیع ألاػفال الشطَّ
 الفیذسالیت في الىالیاث اإلاخحذة أن جىصَّ

ُ
عاث اس. حشترغ الدشَش

ت على ألاػفال َُّ عخعملت عً ػشیق الفم في عبىاٍث عص
ُ
 .ألادویت اإلاىصىفت اإلا
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اث التي ٢ض ج٩ىن مً مهاصع هباجُت، التي حؿخسضم بك٩ل ٚحر صحُذ  الُٟخامُىاث واإلا٣ٍى

ايُحن؛ ألنهم ٖاصة ًدىاولىن  مىاص ٚظاةُت جدخىي ٖلى مٗٓم الٗىانغ  مً ٢بل بٌٗ الٍغ

اصة م٣اصًغ هظه  الٛظاةُت، ومً زم ٞان جىاولهم للُٟخامُىاث أمغ ال صاعي له لٍؼ

 الُٟخامُىاث ًٖ خاحتهم الُىمُت.

ت وبُعها: -5  العشىائُت في صشف الادٍو

ت   ٣ت باألصٍو م ٦4ثحرا ما ٌٟٛل البٌٗ أن ٩ًل٠ هٟؿه ٖىاء ٢غاءة الخٗلُماث اإلاٞغ ٚع

ت،  أهمُت غ١ جىاولها واإلاداطًغ الًغوٍع ت ألازُاع اإلادخملت لخىاو٫ الٗالج َو طل٪ إلاٗٞغ

ت أو ختى ب٣الت ـ وما أ٦ثرها في  و٦ثحرا ما ًخجه البٌٗ ئلى أ٢غب نُضلُت أو مسؼن أصٍو

ت بضال  مً الظهاب ئلى الُبِب اإلاسخو لدصخُو ٖاإلاىا الٗغبُـ لكغاء بٌٗ ألاصٍو
غ الٗال  لى الجاهب ألازغالحالت اإلاغيُت وج٣ٍغ ٣ا للحالت. ٖو ًخٗامل  هىا٥ مً ج اإلاىاؾب ٞو

م٘ الضواء ٦ؿلٗت ٢ابلت للبُ٘ والكغاء بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلاساَغ الىاحمت ًٖ ؾىء 

ت اؾخسضامها ٖلى خُاة الىاؽ،  ت ٖلى ألاعنٟت زانت الاصٍو اياٞت الى الاججاع باألصٍو

 مىتهُت الهالخُت واإلاٛكىقت.

ت مىتهُت الهالخُت مً ألاؾىا١،  ئن هظه الىا٢ٗت هدُجت   الخساط٫ في سحب ألاصٍو

م الاجٟا١ الظي ٣ٖضجه وػاعة الصحت م٘ قغ٧اث الخىػَ٘ لخُب٤ُ ؾُاؾُت )ووف  بٚغ

ت مىتهُت الهالخُت مً ألاؾىا١، زانت أن الكغ٧اث  أوث( التي حٗني ئنهاء سحب ألاصٍو

ت مىتهُت الهالخُت.  ال حسحب ئال ال٣لُل مً ألاصٍو

                                           

 
معشفت اإلاادة الفعالت للذواء و وعب جكمً أهمُت اليششة الذاخلُت للذوا في انها جخخىي على 4

ت التي حعب، و  جشكيزه ت أخشي، أو جؤزش علي فائذة الذواء معشفت ألادٍو ب طشس عىذ جىاولها مع أدٍو

عذم ، كخىاول الكالعُىم و الحذًذ مع بعع فُعمل الحذًذ على مىع أمخصاص الجعم للكالعُىم

وحىد أي ظبب ػبي ًمىع جىاول هزا الذواء، معشفت الجشعاث اإلاقشسة حتى جخجىبي جىاول حشعاث 

ول الذواء مثل قبل الؼعام أم بعذه، ومعشفت آلازاس الجاهبُت صائذة جظش حعمك، معشفت مىاعُذ جىا

 لبعع اإلاشض ى فهي للعلم
ً
 . للذواء ولكً ال ًجب القلق منها فهي جحذر بيعب قلُلت حذا
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وفىض ى اظخخذام الذواء في اإلاجخمع اإلاصشي واإلاخاػش  باب اهدشاس عشىائُتاظ زاهُا:

 التي ًمكً ان جترجب على اهدشاسها، ومذاخل مىاحهتها.

 أظباب مادًت: -1

دت واؾٗت مً أبىاء اإلاجخم٘  ئن الٓغوٝ اإلاٗاقُت الهٗبت التي جمغ بها قٍغ

اعة الُبِب دت ئلى ججىب ٍػ باء ججبر هظه الكٍغ ٢ضع ؤلام٩ان والخىحه  واعجٟإ أحىع ألَا

او ٌٗخمض ٖضص ٦بحر مجهم ٖلى  ئلى مدالث الُٗاعة أو الٗكابحن الهسٟاى ٧لٟتها،

جى٢ٗاتهم الصخهُت وججاعب الٛحر واإلا٣غبحن وا٢تراخاث الهُاصلت والىهاةذ ٚحر 

الصحُدت اإلا٣ضمت ٖبر الاهترهذ، ٞالظهاب الى الُٗاصاث الخانت واإلاؿدكُٟاث باث 

 م٩ل٠ للٛاًت.

ت صوعها في بُ٘ الضواء لخهبذ  خُث جسُذ ٚالبُت الهُضلُاث اإلاهٍغ

غ الاؾدكاعاث الُبُت وجدضص الضواء اإلاُلىب للمغض ى  مؿدكٟى مىدكغة في ٧ل م٩ان جٞى

حن ئلى الهُضلي لدصخُو الضاء ونٝغ الضواء مباقغة صون  خُث ًلجأ ال٨ثحر مً اإلاهٍغ

خا" اإلاٛالى ٞحها التي جهل ٖىض بٌٗ  اللجىء ئلى الُبِب هغبا مً ٢ُمت ال٨ك٠ "الٟحًز

باء ئلى  حر أحٗاب  511ألَا ىن للخٗامل م٘ الهُضلي لخٞى ًُغ اإلاهٍغ حىُت مهغي، ٍو

الض٦خىع زانت في الحاالث الٛحر مؿخٗهُت وآلاالم الخُٟٟت بضال مً ئهٟا١ محزاهُت 

باء  .ألاؾغة في ُٖاصاث ٦باع ألَا

 أظباب قاهىهُت: -5
باء والهُاصلت وأهمها  ان ٖضم جُب٤ُ ال٣ىاهحن اإلاىهىم ٖلحها في ه٣ابتي ألَا

اع ا٦ض مإجمغاث  التزام الهُضلي بٗضم نٝغ الضواء مً صون ونٟت َبُت، وفى هظا الَا

ها، ٖضًضة ٖلى يغوعة وي٘ أؾـ ٢اهىهُت جخٗل٤ بخجاعة وجهيُ٘ الضواء  لخدضًض نٞغ

٤ الُبِب والهُضلي إلاى٘ الهٝغ الٗكىاتي لها، و ٘ و٦خابتها ًٖ ٍَغ ٗاث  جَُى الدكَغ

ت   .بما ًىاؾب مخُلباث الاؾخسضام الامً لألصٍو

 وظائل ؤلاعالم التي حعمق الجهل والخظلُل لذي الافشاد: 

م  ت في مهغ خالت مً الٟىض ى، ٖلى الٚغ الهاث ًٖ الاصٍو خُث ٌكهض ؾى١ ؤلٖا

باء ٌٗخمضوا  ت ومجغمت ٖاإلاُا، ٞهىا٥ ٖضص مً ألَا ت ممىٖى الهاث ًٖ الاصٍو مً ان ؤلٖا
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ت ٚحر اإلاسجلت بىػاعة الصحت والؿ٩ان  ٖلى ىن لإلٖالن ًٖ الاصٍو قغاء ٣ٞغة في الخلٍُٟؼ

ملُاث التروٍج في لخد٤ُ٣ أعباح ٖلى خؿاب صحت اإلاغض ى الهاث ٖو ، مً زال٫ ؤلٖا

كاب، ٧ىنها ئطا لم ج٨ً هاٞٗت ٞانها  بٌٗ البرامج الصحُت التي حصج٘ ٖلى الٗالج باأٖل

ت ٚحر مسجلت، ال جًغ،وهظا الاؾخسضام ًخم بضو  الن ًٖ اصٍو ن اؾدكاعة الُبِب، ؤلٖا

ت الجيؿُت التي جسضف الحُاء ولً ججغب ٖلى اصمُحن  الهاث الاصٍو ئياٞت الى اهدكاع إٖل

 .مؿب٣ا،في ُٚاب واضح لضوع الضولت لحماًت الصحت الٗامت
الهاث وال ًىحض  م مً اهه جىحض ٢ىاٖض جمى٘ ٖغى مثل جل٪ ؤلٖا ٖلى الٚغ

الهاث بأ٦ملها جٟخ٣ض لىحىص ٢ىاٖض ٢اهىن واضح ًجغم  مىٓمت لها، طل٪ ٞمهىت ؤلٖا
ذ مً زالزت حهاث  ت ٖلى الًٟاةُاث او الاهترهذ ًجب ان ٌؿخسغج جهٍغ ٞاإلاٗلً ًٖ اصٍو

ت للكئىن الهُضالهُت وهُئت الغ٢ابت الضواةُت وهى  حهاػ خماًت اإلاؿتهل٪ وؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ُت اإلاغض ى ًٖ زُىعة اؾخسضام  ما ال ًخم، باإلياٞت الم في جٖى ئلى الاٞخ٣اص الى صوع ؤلٖا

ت بضون يابِ ، ان هظه الخجاوػاث صٞٗذ الٗضًض مً اإلاجخمٗاث الى اإلاًاصاث الحٍُى

ملُاث للتروٍج الضواتيوي٘ ٢ىاهحن و مضوهاث لخىُٓم   .مٗاًحر ٖو
ت الؼاةضة ًٖ خاحتهم الؾخسضامها في ٖ -1 الج امغاى اخخٟاّ بٌٗ اإلاغض ى باألصٍو

ه٠ له الضواء ٞان هىا٥  أزغي أن اإلاٍغٌ الظي ًظهب ئلى الُبِب لك٩ىي مُٗىت ٍو

ؾلى٥ قات٘ بان ًدخٟٔ هظا اإلاٍغٌ بالضواء الؾخٗماله ٖىض ٧ل ق٩ىي ممازلت ؾىاء 

 له أو لٛحره مً ألاٞغاص وهظا ؾلى٥ قات٘ ًإصي ئلى أيغاع زُحرة.

٫ ٖلى صواء إلاغى مٗحن الم ي٠ٗ الث٣اٞت الصحُت لضي اإلاؿتهل٪ مثل الحهى  -2

، و٢لت الىعي او الجهل باالؾخسضام به، بىاءا ٖلى ههُدت مً ألا٢اعب أو ألانض٢اء

 .الغقُض للضواء لضعحت أَل٤ البٌٗ ٖلُه مهُلح الامُت الضواةُت

ئن ٖضم وعى الٟغص ب٨ُُٟت الخٗامل الغقُض م٘ الضواء وال٣ٗا٢حر ًترجب ٖلُه 

ٞحها الٟغص زانت ما ًخٗل٤ مجها بأمغاى ال٨بض، زانت وأن الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي ٣ً٘ 

اؾخٗما٫ الضواء ػاص في الٟترة ألازحرة بُغ٢ت مسُٟت، ئياٞت الى ما اقاعث ئلُه الٗضًض 

مً الضعاؾاث والبدىر مً جضوى الخىىع الصحُىالضواتي بهٟت زانت لضي ألاٞغاص، 

ُل٤ ٖلُه مدى الامُت الضواةُت ألامغ الظي ًخُلب يغوعة جىمُت الىعى الضواتي او ما ً
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،  -اإلاغض ى وألاصحاء -)الخىىع الضواتي(  لضيهم مً زال٫ بغامج لخٗلُم ال٨باع والهٛاع

 في ْل ٢هىع الضوع الظي ج٣ىم به اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت في هظا اإلاجا٫.

ف التربُت الذوائُت  والُاتها في الخغلب على العشىائُت في اظخخذام الذواء: زالثا حعٍش

ٖال٢ت التربُت بالصحت ٖال٢ت وز٣ُت ومخىانلت، اط جإزغ الىاخضة في ألازغي  ان

 ٦بحرا ٞىاخضة مً مهام التربُت ألاؾاؾُت حُٛحر ؾلى٥ ألاٞغاص واججاهاتهم بدُث 
ً
جأزحرا

جإصي ئلى اإلاداٞٓت ٖلى الصحت والى٢اًت مً اإلاغى. وهظا ٌٗني أن اهسٟاى الىعي 

، ألهه ًغح٘ ئلى ا٦دؿاب الٟغص الؿلى٥ الهحي الهحي أؾاؾه في الىا٢٘ أؾاؽ جغبىي 

ت، ٞهي ٖملُت حؿخُُ٘ جىمُت ألاٞغاص  الؿلُم، خُث حٗض التربُت أؾاؽ نالح البكٍغ

تها.  ون٣ل مىاهبهم وشحظ ٣ٖىلهم وأ٩ٞاعهم وجضٍعب أحؿامهم وج٣ٍى

٘ مؿخىي  والتربُت الصحُت ٣ها ٞع ت التي ًخد٤٣ ًٖ ٍَغ هي الٗملُت التربٍى

تهم الىعي الهحي، ٞ مً زاللها ًؼوص الُالب باإلاٗلىماث والخبراث ب٣هض الخأزحر في مٗٞغ

وؾلى٦هم ومُىلهم الصحُت و٦ظل٪ صحتهم وصحت مجخمٗهم الظي ٌِٗكىن ُٞه ٧ي 

ت مً الخبراث التي   أنها مجمٖى
ً
ٗبر ًٖ التربُت الصحُت أًًا ًىٗمىا بدُـــــاة ؾلُمت. َو

 مً اإلاٗلىماث
ً
والٗاصاث والاججاهاث الصحُت الاًجابُت،  حٗمل ٖلى ئ٦ؿاب الُالب ٢ضعا

والتي ًيبغي أن ج٩ىن مىبث٣ت مً ج٣الُض اإلاجخم٘ و٢ُمه، وميسجمت م٘ اإلاٟاهُم 

ج مً World Health Organizationالصحُت، ٞهي ٦ما جغي مىٓمت الصحت الٗاإلاُت  مٍؼ

 الخبراث الخٗلُمُت اإلاهممت مً احل مؿاٖضة الاٞغاص ٖلى جدؿحن صحتهم مً زال٫

هم والخأزحر ٖلى ؾلى٦هم. اصة مٗاٞع  ٍػ

ئن الهضٝ مً التربُت الصحُت هى جىمُت قٗىع الخالمظة بأهمُت الصحت، 

والاؾخٟاصة مً الخضماث الى٢اةُت والٗالحُت الُبُت بأ٢ص ى ما ًم٨ً، ًٞال ًٖ 

اتهم مً زال٫ جدمل هظه  مؿاٖضتهم في الحهى٫ ٖلى الصحت بجهضهم وجهٞغ

( ئن ٠ُ5115 )اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والث٣اٞت ،اإلاؿإولُت بأهٟؿهم. وجً

التربُت الصحُت حؿعى ئلى جيكئت الخالمظة جيكئت صحُت قاملت، حؿاٖضهم ٖلى مىاحهت 

غ اإلاجخم٘ وهماةه واإلاداٞٓت ٖلى أمىه واؾخ٣غاعه. لى ؤلاؾهام في جٍُى  الحُاة وج٩الُٟها، ٖو
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 ٞالتربُت الصحُت تهضٝ ئلى ئ٦ؿاب
ً
مىما الُالب ز٣اٞت صحُت ٖامت، والتي  ٖو

هي مٗلىماث ومٗاٝع صحُت جخٗل٤ بأحهؼة أحؿامهم و٦ُُٟت ٖملها وباألمغاى التي 

 ًٖ ئ٦ؿابهم
ً
غ١ الى٢اًت مجها، ًٞال الٗاصاث واإلاهاعاث وال٣ُم الصحُت  ًخٗغيىن لها َو

لى التي جهبذ حؼء مً ز٣اٞتهم وحك٩ل ؾلى٦هم الُىمي. وحؿعى التربُت الصحُت أًًا ئ

 وئنها وٗمت ئلهُت ال ٌكٗغ ئ٢ىإ الخالمظة باإلاداٞٓت ٖلى صحتهم ب٩ىنها وؾُلت للِٗل
 ًٖ ئن التربُت الصحُت حٗمل ٖلى جضُٖم 

ً
ضم حٍٗغًها للخُغ، ًٞال بها ئال اإلاغض ى ٖو

ؼ خـ الخالمظة الى٢اتي.    الىعي الهحي والٛظاتي وحٍٗؼ

ان الٗىاًت بالتربُت الصحُت وم٘ اهدكاع وباء ٞحروؽ ٧ىعوها في الٗهغ الحالي ٞ

اث اإلاغخلت  وما ًخٗل٤ بها ٖاصاث واججاهاث وؾلى٦ُاث ووكغ الث٣اٞت الصحُت مً يغوٍع

ض  ضاصالجُل، خُث باجذ اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت جً٘ يمً أهضاٞها"حٍٗى ال٣اصمت إٖل

ُالهحي  ." الُالب الٗاصاث الصحُت الؿلُمت ووكغ الٖى

حُت جخًمً مجاالث وحىاهب ٖضًضة، ٞان وئطا ٧اهذ التربُت او الث٣اٞت الص

٣ت صحُدت وججىب ما  مً أبغػ جل٪ الجىاهب ما ًخٗل٤ بالضواء و٦ُُٟت اؾخٗماله بٍُغ

ًترجب ٖلى ؾىء اؾخٗماله مً مساَغ، ومً جأحى أهمُت الٗملُاث التي جخٗل٤ بالخث٠ُ٣ 

 الضواةُت.او ما أَل٤ ٖلُه التربُت  Medicinal literacyاو الخىىع الضواتي  الضواتي

واطا ٧اهذ الامُت حٗنى مإهث ألامي وهى لٛت حٛنى الٟٛلت او الجهالت، او " 

 واإلاُلىب 
ً
ُا ت الٟغص فى مجا٫ مٗحن ًٖ اإلاؿخىي اإلام٨ً مىيٖى اهسٟاى مؿخىي مٗٞغ

، ٞاهه وفى ْل ما حكهضه اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة مً مخٛحراث 
ً
ىب ٞغصًا  واإلاٚغ

ً
احخماُٖا

ر مٟهىم الامُت ومدىها وحٗضصث اٞا٢ه ومجاالجه وامخضث ٖضًضة وجدضًاث واضحت، حٛح

لدكمل ٧اٞت مجاالث الحُاة مخجاوػا اإلاهاعاث ألاؾاؾُت فى ال٣غاءة وال٨خابت والحؿاب 

ب، لِكمل الى حاهب مدى الامُت  ئلى اإلاؿخىي الظي ًإهله إلاخابٗت الضعاؾت والخضٍع

ُُٟت، مدى الا  ت، الابجضًت ما اَل٤ ٖلُه، مدى الامُت الْى مُت البُئُت، مدى الامُت الاؾٍغ

مدىالامُت مدى الامُت الصحت، مدى الامُت الىحضاهُت، مدى الامُت اإلاٗلىماجُت، 

حرها.الضواةُت  ، مدى الامُت ال٣اهىهُت .. ٚو

 
ً
 وحُٛحرا

ً
ٞاألمُت مك٩لت جدى٫ بحن ؤلاوؿان والحُاة، وججٗله ال ًبرح م٩اهه ج٨ٟحرا

، ٨ٞما الٗحن 
ً
ماصتها البهغ وألاطن ماصتها الؿم٘ واللؿان ماصجه الظو١ وجىمُت، ووحضاها

 .٨ٞLiteracyظل٪ ال٣ٗل ماصجه الىعي والخىىع 
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٘ مً اإلاؿخىي  ٌٗض الخث٠ُ٣ الضواتي مً ال٣ًاًا الهامت في مجخمٗىا والظي ًٞغ

٤ وبُ٘  مًآلاوهت ألازحرة ْل ما خضر في الهحي للمؿتهل٪، وفي  ٞىض ى ٖاعمت في حؿٍى

ت اقتر٦ذ  أ٦ثر مً حهت في جل٪ اإلاك٩لت و٧ان اإلاىاًَ حؼء مجها، ألامغ الظي أوحب ألاصٍو

ُه الهحي والضواتي بدصخُو الخلل ومٗالجخه، وبُيذ  ٘ ز٣اٞت اإلاؿتهل٪ وػٍاصة ٖو ٞع

الىخاةج ان أ٦ثر مً هه٠ الُٗىت ط٧ىع ومً الكباب اإلاث٠٣ طوي الضزل الجُض مً 

ىت جلتزم بكغاء الضواء مً اإلاإؾؿاث اإلاتزوححن واإلاُٗلحن ألؾغهم، وخىالي عب٘ الُٗ

الصحُت الح٩ىمُت وأ٦ثر مً هه٠ الُٗىت جخجه ئلى الهُضلُاث ألاهلُت وهىال٪ وؿبت 

  ٢لُلت جأزظ الضواء مً باٖت ألاعنٟت.

اهىا في ْل جل٪ الٓىاهغ الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى الٗكىاةُت في اؾخسضام الضواء في 

ُت والاجهالُت ، مً وحىص مىا٢٘ ومىخضًاث ْل ما وكهضه في ٖهغ الغ٢مت والثىعة اإلا ٗٞغ

٤ ٚحر  ج٣ضم مٗلىماث صواةُت بًٗها حُض وال٨ثحر مجها ٌٛلب ٖلُه الضٖاًت والدؿٍى

ُت ب٩ل ما ًخٗل٤  الٗلمي ٞان الامغ ًخُلب يغوعة وحىص بغامج مىحهت لل٨باع للخٖى

حر الُبُت بهضٝ الىنى٫ الى ججىب الاٞغاٍ والٗكىاةُت في  بالضواء وال٣ٗا٢حر الُبُت ٚو

الخٗامل م٘ الاصواث التي ًترجب ٖلى ٖضم الىعى باالؾخسضام الغقُض لها ازاع زُحر ٖلى 

لى اإلاجخم٘ وا٢خهاصًاث خُث حك٩ل نىاٖت الضواء  الاٞغاص مغض ى واصحاء، ٖو

٣ه واؾخٗماله  حاهب ٦بحر مً ا٢خهاصًاث الضو٫،  ومً هىا حاءث ٨ٞغة اٖضاص وحؿٍى

ت الضواء و٦ُُٟت اؾخسضامه بهىعة حُضة وبُٗضة ًٖ صلُل ٌؿاٖض في مدى امُ

 الٗكىاةُت . 

ت اإلاٗاٝع والؿلى٦ُاث والاججاهاث اإلاخٗل٣ت     ٞالث٣اٞت الضواةُت هي مجمٖى

باالؾخسضام الصحُذ للضواء والخضاوي وجصحُذ الٗاصاث الؿلبُت للمضاواة الظاجُت 

غاى الجاهبُت  ش ئهخاحه والٖا ً الضواء ومالخٓت جاٍع الىاججت ًٖ اؾخٗماله والخ٣ُض وجسٍؼ

ت.  باعقاصاث الُبِب والهُضلي اإلاسخو في حٗاَُه مً خُث الى٢ذ والجٖغ



 حمال علي الذهشان
 

50 

 

بًٗضا مً ابٗاص ومدىع مداوع مدى ألامُت الصحُت،  هًٓغا 3ٌٗض مدى ألامُت الضواةُت 

ت في ئصاعة والخٗامل م٘ الامغاى، وججىب خضور ئخضار ايغاع  للضوع الظي جلٗبه ألاصٍو

دُجت ؾىء اؾخسضامها ،بالك٩ل الظي ًإصي الى الصحت، ومً زم  ٦ىاوؾىٓل ومساَغ ه

ت،  في هىا٥ خاحت متزاًضة لخٍٗغ٠ ص٤ُ٢ إلادى ألامُت الصحُت في ؾُا١ اؾخسضام ألاصٍو

ت هي الضعحت التي ًم٨ً لألٞغاص مً زاللها "ٞالخىىع الضواتي ٣ًهض به  ت ألاصٍو مٗٞغ

همها والخىانل مٗها وخؿابها الحهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الخانت باإلاٍغٌ خ تهم ٞو ى٫ أصٍو

تهم  ت والصحُت مً أحل اؾخسضام أصٍو ومٗالجتها الجساط ٢غاعاث مؿدىحرة بكأن ألاصٍو

ٗالُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ الىي٘ الظي ًخم مً زالله ًخم حؿلُم اإلادخىي )ٖلى  بأمان ٞو

ا( ًُ ا ومغة ًُ ا وقٟه ًُ  .ؾبُل اإلاثا٫ ٦خاب

بُت الضواةُت ٖلى انها اخض أهماٍ ومجا٫ مً وفى يىء طل٪ ًم٨ً حٍٗغ٠ التر 

اطا ٧اهذ التربُت بهٟت ٖامت  مجا٫ التربُت الصحُت اإلاغجبُت بالضواء و٦ُُٟت اؾخسضامه،

ت الجهىص وألاوكُت التي جخم لخىمُت ألاٞغاص جىمُت قاملت مخ٩املت مخىاػهت حٗنى  مجمٖى

ً غ أهٟؿهم  لجمُ٘ حىاهب شخهُاتهم، لخجٗل مجهم أًٖاء ئًجابُحن ٢اصٍع ٖلى جٍُى

٣ها ومجخمٗهم  خم ًٖ ٍَغ اتها اإلاسخلٟت، ٍو جىمُت حىاهب الصخهُت الاوؿاهُت في مؿخٍى

اث هي مؿخىي الىعي  اث التي قإ بحن اإلاخسههحن أنها زالزت مؿخٍى جل٪ اإلاؿخٍى

ٞان والاصعا٥ اإلاٗغفي، ومؿخىي الٗاَٟت والىحضان ومؿخىي الحغ٦ت والجروٕ واإلاهاعة، 

ت الجهىص وألاوكُت التي جخم لخىمُت مٗاٝع و٢ُم التربُت الضو  اةُت ٣ًهض بها مجمٖى

                                           

 
4
Medication literacy is a large dimension of Health Literacy given the role medications 

play in disease management, and the potential for drug-related adverse events. There 

has been a growing need for a precise definition of health literacy in the context of 

medication use. 

“Medication literacy is the degree to which individuals can obtain, comprehend, 

communicate, calculate and process patient-specific information about their medications to 

make informed medication and health decisions in order to safely and effectively use their 

medications, regardless of the mode by which the content is delivered (e.g. written, oral and 

visual).” 

" 
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ومهاعاث اٞغاص اإلاجخم٘ خى٫ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الضواء بهىعة ججٗله ًد٤٣ الهضٝ مً 

جىب هإالء الاٞغاص اإلاساَغ الى ًم٨ً ان جترجب ٖلى الٗكىاةُت في  اؾخسضامه ٍو

 .اؾخسضامه

التي هدىاولها مً هظا الىٕى مً التربُت الىاعصة مً  والىا٢٘ اهه لِـ اإلا٣هىص باإلاٗلىماث

زاللها أن جمثل اإلاكىعة اإلاهىُت ولِـ اإلا٣هىص بها أن جدل مدل الاؾدكاعة الصخهُت 

ل، ًيبغي ٖلى الٟغص ٖضم  اًت صحُت آزغ مإهَّ لُبِب، أو الهُضلي، أو ازخهاص ي ٖع

 مً زاللها. ججاهل الىهاةذ الُبُت أو الخأزغ في َلبها بؿبب ش يء ا٦دؿبىه

اما فُما ًخعلق بأهذاف التربُت الذوائُت والُاتها إلاىاحهت عشىائُت اظخخذام الذواء 

 في مصش:

 ٞاهه في يىء ٧ل ما ؾب٤ جخدضص اهضاٝ التربُت الضواةُت ُٞما ًلي:

جؼوٍض اٞغاص اإلاجخم٘ باإلاٗلىماث واإلاٟاهُم والح٣اة٤ اإلاخٗل٣ت بالضواء بهىعة  .5

ُُٟت حؿهم في مؿاٖضتهم ٖلى مىاحهت مك٨التهم الحُاجُت والصحُت  ْو

 بالضواء. واإلاخٗل٣ت

جىمُت الىعي الهحي والث٣اٞت الصحُت اإلاخٗل٣ت بالضواء وما ًُل٤ ٖلُه مدى  .5

 الامُت الضواةُت او الخىىع الضواتي.

مؿاٖضة اٞغاص اإلاجخم٘ وا٦ؿابهم الٗاصاث الصحُدت في اؾخسضام الضواء التي  .4

في مجا٫ الاؾخسضام الغقُض للضواء  الؿلُمحؿاٖض هم ٖلى الؿلى٥ الهحي 

ىه، وجصحُذ ً  والحهى٫ ٖلُه وجسٍؼ الٗاصاث الؿلبُت للمضاواة الظاجُت وجسٍؼ

غاى الجاهبُت الىاججت ًٖ اؾخٗماله  ش ئهخاحه والٖا الضواء ومالخٓت جاٍع

والخ٣ُض باعقاصاث الُبِب والهُضلي اإلاسخو في حٗاَُه مً خُث الى٢ذ 

ت  .والجٖغ

اإلاهاعاث ص اإلاهاعاث الصحُدت الالػمت للخٗامل الغقُض للضواء، مثل ئ٦ؿاب اٞغا .3

اإلاخهلت باؾدكاعة الُبِب والهُضلي للخٗٝغ ٖلى الضواء الظي ؾٝى 

ٌؿخٗملىهه، واإلاهاعاث الخانت باجبإ حٗلُماتهم، ومهاعاث الخٗٝغ ٖلى الضواء 

٣ت امىت  .اإلاٛكىف والضواء مىخهى الهالخُت ومهاعاث الخسلو مىه بٍُغ
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  الاججاهاث الصحُت الاًجابُت ًٖ الضواء وصوعه في جد٤ُ٣ الكٟاء لضي ً ج٩ٍى

ىه وهبظ الاججاهاث الخاَئت ًٖ  اٞغاص اإلاجخم٘، و٦ُُٟت اؾخسضامه وجسٍؼ

ىه.  الحهى٫ ٖلى الضواء ومهاصعه الحهى٫ ٖلُه وأؾالُب جسٍؼ

 ٣ت الخ٨ٟحر الؿلُمت التي حٗخمض ٖلى اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت  ئ٦ؿاب الُالب ٍَغ

غ أ٩ٞاعهم مً اإلاٗخ٣ضاث  وج٣بل آلاعاء وألاخ٩ام طاث الضلُل الصحُذ، وجدٍغ

 التي لها جأزحر س يء في ؾلى٦هم وصحتهم.

 :الخىصُاث واإلاقترحاث لخفعُل دوس التربُت الذوائُت في مىاحهت سابعا

 الاظخخذام العشىائي للذواء في مصش. 

o لضواء واهضاٝ في يىء ما ؾب٤ مً ٖغى إلآاهغ الٗكىاةُت في اؾخسضام ا

 التربُت الضواةُت 

  الم )بمسخل٠ اهىاٖها( واؾخسضام الىؾاةل اإلاثلى لخٟاصي ؼ صوع وؾاةل الٖا حٍٗؼ

الازُاء الضواةُت، ٖلُه ًجب التر٦حز في جل٪ الىؾاةل ٖلى ج٣ضًم البرامج 

جب ان  اصة مؿخىي الىعي الضواتي لضي الٟغص ٍو الضواةُت الخث٣ُُٟت، بهضٝ ٍػ

ت ومبؿُت ًٟهمها اإلاؿتهل٪ مهما ٧اهذ ز٣اٞخه بمٗنى  ج٩ىن جل٪ البرامج مخىٖى

دت واؾٗت في اإلاجخم٘.  جالمـ وجإزغ في قٍغ

  مؿخىي ز٣اٞت اإلاؿتهل٪ الضواةُت، بل و٧ل اٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ اصزا٫ ٘ ٞع

اث الث٣اٞت الضواةُت في مىاهجىا الخٗلُمُت بضءا مً الضعاؾت الابخضاةُت،  مىيٖى

ؿاله خُث ًجب ان ٩ًىن هىا ض الٟغص بان ًخ٣ضم الى الهُضلي َو ٥ وعي بخٍٗى

٣ت اؾخسضامه، في الحاالث اإلاغيُت اإلاسخلٟت،  ًٖ اؾم الضواء، جغ٦حزه، ٍَغ

ٞهظه الغؾالت ختى جهل الى اإلاجخم٘ بمسخل٠ قغاةده ًجب ان ًخم جُٟٗلها في 

٘ مؿخىي الىعي  اإلاضاعؽ واإلاٗاهض وال٩لُاث. هظا حاهب، ومً حاهب زاوي، ٞع

واتي ُٞما ًخٗل٤ باإلاساَغ التي ًم٨ً ان جىجم ًٖ الاؾخسضام الخاَئ الض

ت مجهىلت اإلاهضع او اإلاٛكىقت ومىتهُت  كاب، وألاصٍو ت والخضاوي باأٖل لألصٍو

 الهالخُت.

   حك٨ُل لجان مغا٢بت وجٟخِل مً وػاعة الصحت لل٣ُام بدمالث ٖلى مدالث

ت اإلاًمضًً والٗاملحن الصحُحن التي ا هدكغث في اإلاىا٤َ ومساػن الاصٍو
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الؿ٨ىُت بك٩ل ٦بحر )هدُجت الىي٘ الامني الهٗب( وحك٨ُل لجان مدلُت جًم 

ُت خى٫ اإلاساَغ الىاحمت ًٖ  اَباء ونُاصلت للٗمل بك٩ل صوعي في الخٖى

ت، ٦ما ًجب ان ٩ًىن هىا٥ حٗاون ُٞما بحن وػاعة  الاؾخسضام الٗكىاتي لألصٍو

ىر والضعاؾاث الىباةُت خى٫ ؾىء الصحت ووػاعة الخٗلُم الٗالي إلحغاءالبد

ت باء واإلاغض ى  اؾخسضام اإلاًاصاث الحٍُى  واإلايكُاث،وجىز٤ُ الهلت بحن ألَا

  ُت ب٩اٞت ألامىع التي جخٗل٤ ٣ٖض هضواث مؿخمغة باإلاإؾؿاث الخٗلُمُت للخٖى

٣ت عقُضة، ًضعى الحها  بالضواء واهمُخه، وواهمُه ويغوعة اؾخسضامه بٍُغ

باء والهُاصلت و٧ل   مً له نلت بخهيُ٘ و٦خابت وجىػَ٘ وبُ٘ الضواء.ألَا

  الاؾخٟاصة مً ألاوكُت الُالبُت واإلاؿاب٣اث الث٣اُٞت في جىمُت وعى الُالب في

ىه  اث زانت الضواء و٦ُُٟت اؾخسضامه وجسٍؼ هظا اإلاجا٫ بدُث جدىاو٫ مىيٖى

 و٦ُُٟت ججىب ازاعه الجاهبُت، والاؾخٟاصة مىه في جد٤ُ٣ الٛاًت مً جىاوله.

  بُت مؿخمغة للمٗلمحن و٧ل أَٝغ الٗملُت الخٗلُمُت الا هخمام ب٣ٗض صوعاث جضٍع

اث الخام بالضواء واعقاصاث اؾخسضمه  مً مضعاء وازهاةُحن جدىاو٫ اإلاىيٖى

وججىب الٗاصاث الخاَئت في هظا اإلاجا٫، بما ًم٨جهم مً ه٣ل زبراتهم وما 

  حٗلمىه ازىاء هظه الضوعاث لُالبهم.

 ٞ ُما بحن وػاعة الصحت ووػاعة الضازلُت الؾخدضار حهاػ الخيؿ٤ُ والخٗاون

 للغ٢ابت الضواةُت وجُٟٗل صوع صاةغة الامً الضواتي والا٢خهاصي.

   ٦ٟاءة ؾلى٦ُاث حٗامل الاباء والامهاث الهحي الؿلُم م٘ الحاالث ٘ ٞع

اإلاغيُت التي ًخٗغى لها اَٟالهم، وهظا بُبُٗت الحا٫ ٣ًخط ي وكغ الث٣اٞت 

المُت.الضواةُت مً ز  ال٫ الىؾاةل الٖا

  غ نُضلُت في اإلاجز٫ جدخىي ٖلى مىاص جدخىي ٖلى مىاص واحهؼة مً الًغوعي جٞى

ت زانت باإلؾٗاٞاث الاولُت ٣ِٞ صون ان جدخىي  بال٣ضع اإلاُلىب بمٗنى اصٍو

غاى مُٗىت، اط ال مجا٫  ت او ٣ٖا٢حر َبُت اؾخسضمذ او زؼهذ أٚل ٖلى اصٍو

ت الا باؾدكاعة الُبِب او الهُضلي، والاهدباه الى وي٘  الؾخسضام الاصٍو

ٟا٫.  نُضلُت اإلاجز٫ في اإلا٩ان اإلاىاؾب وبُٗضا ًٖ مخىاو٫ الَا
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  ُتهم بجمُ٘ الجىاهب اإلاخٗل٣ت   جُٟٗل صوع الهُاصلت في جث٠ُ٣ اإلاغض ى وجٖى

ت اإلاىاؾبت  بالضواء بما ٞحها ٦ُُٟت الاؾخسضام والازاع الجاهبُت اإلاخى٢ٗت والجٖغ

٣ت خٟٔ الضواء. ٖلُه، ًجب والٟانل الؼمني  ت وازغي اياٞت الى ٍَغ بحن حٖغ

ُت ليكغ مثل هظه الث٣اٞت بحن الهُاصلت والخأ٦ُض ٖلحهم  ان ٩ًىن هىا٥ جٖى

٘ مؿخىي الث٣اٞت الضواةُت في اإلاجخم٘. ُت اإلاٍغٌ لٞغ  بخٖى

  اإلاجصحُذ بٌٗ الؿلى٦ُاث ٚحر ً ٣بىلت واإلاخٗل٣ت باإلاضاواة الظاجُت وجسٍؼ

ت في اإلا كاب والىنٟاث الكٗبُت. الاصٍو  ىاػ٫، الخضاوي باأٖل

  جغؾُش مٟهىم الاؾخسضام الغقُض للضواء لضي اٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ الاحهؼة

المُت والايغاع الىاحمت ًٖ ؾىء اؾخسضامها.  الٖا

  ٣ت ت بٍُغ ُت اٞغاص اإلاجخم٘ بالُغ١ وألاؾالُب الصحُدت لحٟٔ الاصٍو جٖى

٣ا لُبُ٘ وزهاةو ٧ل صواء، ومجها خٟٓها بُٗضا ًٖ مخىاو٫  مالةمت ٞو

ضم خٟٔ  ٟا٫ وخٟٓها بُٗضا ًٖ الحغاعة واقٗت الكمـ اإلاباقغة ٖو الَا

بت مغاٖاة ٖضم  ال٨بؿىالث والحبىب في الحمام او اإلاُبش او الاما٦ً الَغ

ت في الثالحت الا ئطا هصحذ بظل٪  ضم خٟٔ الاصٍو ت الؿاةلت ٖو ججمُض الاصٍو

ضم جغ٥ الضواء في الؿُاعة إلاض ت مىتهُت ٖو لت والخسلو مً الاصٍو ة ٍَى

 الهالخُت او التي لم ٌٗض هىا٥ خاحت الؾخسضامها.

   مً الًغوعي ان ج٩ىن هىا٥ حهت ٖلمُت مداًضة مخسههت ج٣ىم بخدلُل

وصعاؾت ٧ل اإلاغ٦باث التي ًخٗامل مٗها الُٗاعون لخدضًض ٞٗالُت ٧ل هباث 

خضًثت ًم٨ً وجدضًض وؿب اؾخسضامه وان ج٣ىم قغ٧اث بخهيُ٘ ٖبىاث 

للمؿتهل٪ الخٗامل مٗها بؿهىلت، م٘ الحغم الضاةم ٖلى جىاٞغ اإلاٗلىماث 

  الٗلمُت.

  ٢ُام صوع الٗباصة مخمثلت في اإلاؿاحض وال٨ىاتـ والاصًغة بضوعها التربىي بجاهب

ُت بُبُٗت الضواء ويغوعة جغقُض اؾخسضامه.  صوعها الضًني للخٖى

  الخٗلُمُت جدىاو٫ ئعقاصاث ٖامت اٖضاص ملهاث ومجالث خاةِ صار اإلاإؾؿاث

 ًٖ اؾخسضام الضواء 

 :وجخمثل جل٪ الاعقاصاث ُٞما ًلي 
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 اٞدو اؾم الضواء الظي جدىاوله. 

  ًاٞدو أو٢اث ازظ الضواء وهل مً الحاحت ازظ الضواء م٘ الُٗام وهل م

 .ماو٘ لكغب ال٨دى٫ مٗه

 ٪ُٟت الضواء اإلاسجل ل  .اؾخٟؿغ ًٖ ْو

 ه اؾأ٫ الهُضالوي ًٖ الاؾم ال ٗلمي للضواء الن للضواء هٟؿه أؾماء ججاٍع

 مسخلٟت

 خه ٢بل أن جدىاوله  .ا٢غأ اؾم الضواء وحٖغ

  ض زابذ، مثال بٗض ٚؿل أؾىاه٪ أو ٖىض اخغم ٖلى جىاو٫ الضواء في مٖى

 .الاؾد٣ُاّ في الهباح أو بدؿب حٗلُماث الُبِب أو الهُضالوي

  الاؾدكاعة اإلاؿب٣ت ال ج٣م بخٛحر ٦ُُٟت جىاو٫ الضواء أو ٖضم أزظه بضون

 .لُبِب٪ وئٖالمه ئن خضر أي حٛحر

  )ت اإلاسجلت ل٪. ال جأزظ وحبه اياُٞه )مثال ئطا وؿِذ اخغم ٖلى ازظ الجٖغ

 ا٢ل مما سجل ل٪. 

  ه أ٦بر أو أنٛغ ٢م بأزظ وحبه الضواء بالًبِ ٦ما سجل لضً٪ ٞان جىاو٫ حٖغ

ت اإلاالةمت ل٪ مً اإلام٨ً أن جدًغ بىجاٖت الٗالج  أو أن حك٩ل زُغ مً الجٖغ

 .ٖلى صحخ٪

  ه أزغي أو م٨مالث ٚظاةُت ٖلُ٪ باباٙل الُبِب أو الهُضالوي ًٖ جىاول٪ أصٍو

ه َبُُٗت  .أو أصٍو

 ٪غاى الجاهبُت لضواة  .اؾخٟؿغ ًٖ ألٖا

  ت التي لؿذ بداحت خىحب ٖلُ٪ عمي ألاصٍو ت،ٍو ً ألاصٍو اخغم ٖلى ٖضم جسٍؼ

ً ئلحها في اإلا٩ان اإلادضص لهظا الٛغى بالهُضلُت ، م٘ الحغم ٖلى ٖضم جسٍؼ

ت في الحمام وويٗها بم٩ان مالةم خؿب الكغوٍ اإلاىحىصة ٖلى ٖلبت  ألاصٍو

ٟا٫ ت ًٖ مخىاو٫ أًضي ألَا  .الضواء،وئبٗاص ألاصٍو

  ش اهتهاء اخغم ٖلى الخأ٦ض مً نالخُت الضواء، ال جدىاو٫ صواء بٗض جاٍع

ش الهالخُت اإلاسجل ٖلى الضواء  ًىم الهالخُت نالخُخه، ئن لم ًدىي جاٍع

  .ألازحر طل٪ ٌٗني بان الضواء ًهلح ختى الُىم ألازحر مً اهتهاء الهالخُت
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  اطا وؿِذ جىاو٫ صواء٥ اؾأ٫ الهُضالوي ًٖ َغ١ حؿهل ٖلُ٪ أن جخظ٦غ

ضه  .الضواء في مٖى

 ت بهىعه مىخٓمت حؿاٖض ٖلى هجاح وهجاٖت الٗالج الُبي  .جظ٦غ/ي جىاو٫ ألاصٍو

  ه مً نُضلُه مغ زهت ٣ِٞ، ئطا ٦ىذ ٚحر مخأ٦ض ٢م باباٙل وػاعة اقتري أصٍو

 .الصحت

 اإلاشاحعقائمت  

ىن  .1 مُبٗت الغاةض الىج٠  –: التربُت الصحُت والبُئُتابغاهُم ٧اْم ٖٞغ

 .5152ماًى  –الاقغاٝ الٗغا١ 
: ال ئخهــاءاث جبــحن وجــم مكــ٩لت الاؾــخٗما٫ ٚحــر الغقــُض للــضواء  أخمــض بغ٢ــاوي  .2

http://assabeel.net/news/2015/6/19/%d9%84%d8%a7- مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa 
ـــــض م  .3 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحر ٛاخمـ ــ ــ ــ ــ ــ ٍـ ــــل ألاصو ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهغة ٚـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٠    - ْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحُٟت اإلاث٣ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضص -صـــ ــ ــ ــ ــ ــ  1525الٗــ

 مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  -  55/51/5151
http://www.almothaqaf.com/a/b7/928852 

ت : ٠ُ٦ جخجىب آزاع الضواء أخمض م٩اوي  .4 الجاهبُت ؟مخاح  : آلازاع الجاهبُت لألصٍو

 https://www.ts3a.com/?p=22328 ٖلى 
تعشفت الؼبُت: الاسشادًت للم MSDادلت  .5 َُّ

ِّ
مخاح على  –الجشعت الضائذة ُظم 

https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8

8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%

D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8F 

٨ُت، بُان الح٣اة٤  .6 ت فى الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ مخاح  الاؾخسضام اإلاٍٟغ لألصٍو

 figures/2013-https://www.albayan.ae/balsam/facts1.1935293-08-03- ٖلى

لى ماطا ؾُدضر لى جىاولذ صواًء مىخهي الهالخُت؟ :أمىُت خؿحن .7  ٖ  مخاح
https://www.ida2at.com/what-would-happen-if-i-took-an-expired-medication/ 

8. : ـــــٝغ ــــت أقـ ـــــتاًــ ـــــت اإلاجهىلـ ٍـ ــــي »ٞىضـــــــ ى حٛــــــؼو الًٟــــــاةُاث.. « ئٖالهاث ألاصو ـــ٤ فـــ ــ الحـ

ـــــضواء ــــت »حؿـــــــبب أيــــــــغاعا ٖلـــــــى الصــــــــحت وجهـــــــٝغ صون ونــــــــٟت َبُـــــــت.. «: الــ ــ خماًــ

مهـا«: اإلاكاهضًً  جغوج ألهىإ ٚحر مجغبت مؿب٣ا.. وهدخاج ل٣ىاهحن واضـحت لخجٍغ

http://assabeel.net/news/2015/6/19/%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa
http://assabeel.net/news/2015/6/19/%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa
http://assabeel.net/news/2015/6/19/%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=5926&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=5926&lang=ar&view=articles
https://www.ts3a.com/author/elmekawy/
https://www.ts3a.com/author/elmekawy/
https://www.ts3a.com/?p=22328
https://www.albayan.ae/balsam/facts-figures/2013-08-03-
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 مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
http://www.soutalomma.com/Article/432591/%C2%AB%D8%A5%D8%B

9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9 

 مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى .9
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مهمخىــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمُٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  جغقــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض اؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهال٥ ألاصٍو

http://www.albayan.ae/balsam/pharmacy/2013-10-10-1.1976844 
 Pharmaceutical ىىع الضواتي(حما٫ ٖلى الضهكان: مدى الامُت الضواةُت)الخ .11

Literacy  مخاح ٖلى “ يغوعة صحُت ومجخمُٗت للمداٞٓت ٖلى ؾالمت ا٦باصها
-https://sadaalmokhtar.com/2019/11/21/%d9%85%d8%ad%d9%88

-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9 
لى الضهكان: مدى ألامُت الضواةُت )الخىىع الضواتي( يغوعة مجخمُٗت حما٫ ٖ .11

 لل٣ًاء ٖلى ٞىض ى اؾخسضام الضواء في اإلاجخمٗاث الٗغبُت مخاح ٖلى
-018/02/02/%d9%85%d8%ad%d9%88https://elshare3news.com/2 

 –مغ٦ؼ حٗلُم ال٨باع  – صلُل مدى ألامُت الضواةُت حما٫ ٖلى الضهكان وازغون: .12

ُت   .5154 –حامٗت اإلاىٞى
 Pharmaceuticalحما٫ ٖلى الضهكان: مدى الامُت اإلاٗلىماجُت الضواةُت  .13

Information Literacy إجمغ اإلا -أخض مجاالث حٗلُم ال٨باع في الٗهغ الغ٢مي

حٗلُم ال٨باع في الؿىىي الؿاصؽ ٖكغ إلاغ٦ؼ حٗلُم ال٨باع بجامٗت ٖحن قمـ 

بضاع  5154/ 54 - 52الٟترة مً  زال٫»الخدضًالٗغبي ال٨بحر »الٗهغ الغ٢مي

 الًُاٞت بجامٗت ٖحن قمـ.
هدى اٞا١ حضًضة إلادى الامُت اإلاجخمُٗت في اإلاجخمٗاث  حما٫ ٖلى الضهكان: .14

. 5154ًىلُى  – 14ٍت ٧لُت التربُت حامٗت ؾىهاج الٗضصاإلاجلت التربى  -اإلاٗانغة

 : EDUSOHAG.20/18.1717510.12816مٗٝغ الىز٣ُت الغ٢مي
ت الخُأ.. زُأ َبي ٢اجل، مخاح ٖلى  خؿً مدمض نىض٢جي:  .15 ون٠ ألاصٍو

https://altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%AA-

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D8% 
 زالــــــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــــــــــــــــً خمــــــــــــــــــــــــــــــــــؼة اإلاــــــــــــــــــــــــــــــــــضوي: أهــــــــــــــــــــــــــــــــــذ والــــــــــــــــــــــــــــــــــضواء: مخــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلــــــــــــــــــــــــــــــــــى .16

https://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=130469 

https://sadaalmokhtar.com/2019/11/21/%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%89-pharmaceut/?fbclid=IwAR3eisk2PO_QQldWTOBhJhpYg6hGw5CU8OHekTLZJqqWke8KSKUGkzY1W7A
https://sadaalmokhtar.com/2019/11/21/%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%89-pharmaceut/?fbclid=IwAR3eisk2PO_QQldWTOBhJhpYg6hGw5CU8OHekTLZJqqWke8KSKUGkzY1W7A
https://elshare3news.com/2018/02/02/%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%a9-
https://elshare3news.com/2018/02/02/%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%a9-
https://dx.doi.org/10.12816/edusohag.2018.17175
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 مخـــــــــــاح ٖلـــــــــــى التربُـــــــــــت الصـــــــــــحُت وحـــــــــــضواها فـــــــــــي مضاعؾـــــــــــىا: عوان نـــــــــــالح الىملـــــــــــت .17
https://makkahnewspaper.com/article/1512361/%D8%AA%D9%81%D8%

A7%D8%B9%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D 
يـــــــــــــــــب خمـــــــــــــــــضي .18   : ٧اعزـــــــــــــــــت َبُـــــــــــــــــت اؾـــــــــــــــــمها اليكـــــــــــــــــغاث الضواةُـــــــــــــــــت مخـــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــىٍػ

https://www.masress.com/rosaweekly/22696 
 باب في الغحل ًخضاوي « ٦خاب الُب« ؾجن أبي صاوص .19
ــــــت مكــــــ٩لت ٖا .21 ـــحت ؾــــــىػان بغبــــــاعي: الاؾــــــخسضام ٚحــــــر الغقــــــُض لألصٍو ــــضص صـــ إلاُــــــت تهــ

ـــــٍغٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغ  !اإلاــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  5153، 52ٞبراًــ
http://greenarea.me/ar/203984/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa

%-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-d8%ba%d9%8a%d8%b1 
ؾـىػان ػمـؼم: صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾـُت فـي جد٣ُـ٤ التربُـت الصـحُت اإلاضعؾـُت لُـالب  .21

ــــت الالط٢ُـــــت ــــي مضًىـ ـــت حام -مغخلـــــت الخٗلـــــُم ألاؾاســـــ ي فـ ــــىر مجلــ ً للبدـ ــــت حكـــــٍغ ٗـ

 .5152    5الٗضص  44اإلاجلض  –والضاعؾاث الٗلمُت 
نــالح مدمــض نــالح: ٞٗالُــت بغهــامج م٣تــرح فــي التربُــت الصــحُت فــي جىمُــت الخىـــىع  .22

ضاصًت بكـما٫ ؾـِىاء   –مجلـت التربُـت الٗلمُـت  –الهحي لضي جالمُظ اإلاغخلت ؤلٖا

 . 5115 –الٗضص الغاب٘  –اإلاجلض الخامـ 
: ٞاٖلُت بغهامج م٣ترح في الث٣اٞت الصحُت ٖلى جىمُت الىعي ٖا٠َ ؾالم خؿً .23

ُـــت التربُــــت باإلامل٨ـــت الٗغبُــــت الؿــــٗىصًت،  الٛـــظاتي والــــىعي الـــضواتي لــــضي َالــــب ٧ل

 .5154 -عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، حامٗت خاةل 
ـــــضاإلال٪  .24 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضالل٠ُُٖبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضواء : ٖبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ٖمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  : مغاخـــ

http://keefwiki.com/health/2015/03/31/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%

8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84- 
ـــــؼ  .25 ـــاص َٗمـــــه ٍٖؼ وازـــــغون: الث٣اٞـــــت الضواةُـــــت فـــــي ٦خـــــاب ٖلـــــم الاخُـــــاء للهـــــ٠  ٖمــ

٧لُــت التربُــت حامٗــت  –ومــضي جًــمحن الُــالب لهــا فــي ؾــلى٦هم  الثالــث اإلاخىؾــِ

 .5153 –٣اصؾُت ال
ـــ٤  .26 ــ ــــت ٍَغ ُـ ــــذ ٖبـــــض الحمُـــــض: اليكـــــغة الضواةُـــــت، زٍغ ٞـ ـــاص ٖبـــــض الحمُـــــض، مغ ٖمــ

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــت باآلزـــــــــــــــــــــــــــــــــاع الجاهبُـــــــــــــــــــــــــــــــــت مخـــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــــــــــــــــــى  للٗـــــــــــــــــــــــــــــــــالج اإلاىاؾـــــــــــــــــــــــــــــــــب والخٖى
https://www.albayan.ae/health/features/2016-12-25-1.2805704 

ٖمـــــــاص ِٖســـــــ ى، أمـــــــاوي الؿـــــــُض. صوع اإلا٨خبـــــــاث الٗامـــــــت فـــــــي جىمُـــــــت الـــــــىعي الهـــــــحي  .27

ٞدـت ألاػمــاث الصـحُت الٗاإلاُــت: صعاؾـت اؾخ٨كــاُٞت م٣اعهـت لبــرامج وأوكــُت وم٩ا

https://makkahnewspaper.com/author/10071/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/author/10071/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.masress.com/author/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89
https://www.masress.com/author/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89
https://www.masress.com/rosaweekly/22696
https://www.masress.com/rosaweekly/22696
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=4592&bk_no=4&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=4592&bk_no=4&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3359&idto=3426&bk_no=4&ID=1479
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3359&idto=3426&bk_no=4&ID=1479
http://greenarea.me/ar/203984/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-
http://greenarea.me/ar/203984/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-
http://greenarea.me/ar/203984/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-
http://keefwiki.com/health/author/malikam1993/
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اإلا٨خباث في يىء وباء ألاهٟلىهؼا. ـ في: اإلاإجمغ الٗكغون لالجداص الٗغبي للم٨خباث 

واإلاٗلىمـــاث جدـــذ ٖىـــىان "هدـــى حُـــل حضًـــض مـــً هٓـــم اإلاٗلىمـــاث واإلاخسههـــحن: 

 .5115مبر صٌؿ 55-5عؤٍت مؿخ٣بلُت"، الضاع البًُاء ـاإلاٛغب، 
ـــى  ٢ــــِـ الجٟــــغي: جغقــــُض الــــضواء .28 -http://www.e أو اؾــــخٗما٫ الــــضواء مخــــاح ٖلـ

moh.com/vb/t106608/ 
٦جــــزة خامــــضي،   مبنــــي هىعالــــضًً:   وا٢ــــ٘ التربُــــت الصــــحُت فــــي اإلاىــــاهج الخٗلُمُــــت  .29

ت  الٗـضص  -55اإلاجلـض  –مجلـت اٞـا١ ٖلمُـت  -اإلاضعؾت الابخضاةُت همىطحا -الجؼاةٍغ

3- 5155      .                               
ـــــــت بكـــــــ٩ل صـــــــحُذ وؾـــــــلُم مخـــــــاح ٖلـــــــى  .31 اإلادـــــــب مدمـــــــض: َـــــــغ١ اؾـــــــخسضام ألاصٍو

http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=219447 
٣ــــــــــــــت امىــــــــــــــت مخــــــــــــــاح ٖلــــــــــــــ .31 ــــــــــــــت بٍُغ  ىمدمــــــــــــــض الؿــــــــــــــيباَي: الــــــــــــــخسلو مــــــــــــــً الاصٍو

https://www.sehatok.com/info/2017/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86- 
ــت اإلاخضاولــت فــي %35مدمــض الٗــىاجى، ؾــامُت الِٗســ ى:  .32  الهــُضلُاث.. مــً ألاصٍو

 https://wtn.sa/a/258761   مٛكىقت مخاح ٖلى
صوع الخٗلــُم الثــاهىي فــي جىمُــت الــىعي الــضواتي  :  ٞاًــض ٖبــضالهاصي مٗــىى مدمــض .33

٧لُـــــت التربُـــــت  –حـــــر ميكـــــىعةعؾـــــالت ماحؿـــــخحر ٚ –لـــــضي الُـــــالب: صعاؾـــــت مُضاهُـــــت

 .5113 –حامٗت أؾٍُى 
ـــــــــت مىتهُـــــــــت الهـــــــــالخُت؟ مخـــــــــاح ٖلـــــــــى مدمـــــــــض مىهـــــــــىع:  .34 هـــــــــل ًم٨ـــــــــً جىـــــــــاو٫ ألاصٍو

%D9%87%D9%84-68/2061951-https://www.alroeya.com/172 
ــاث الؼ  .35  ألــ٠ 31اةــضة مــً اإلاــىاص ألاُٞىهُــت ج٣خــل مىٓمــت الصــحت الٗاإلاُــت : الجٖغ

ا  https://news.un.org/ar/story/2014/11/212482 مخاح ٖلى شخو ؾىٍى
ـــــت:  .36 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ـــحت الٗاإلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمىٓمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍـ ـــخسضام ألاصو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــُض اؾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مخــــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــــى جغقــ

https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/ar/ 
ــــت  .37 ـــــاث، هالـــــت ؾـــــُٗض اخمـــــض با٢ـــــاصع الٗمـــــىصي: ٞٗالُـ ـــٗضي اإلاغســـــ ى ٖٞغ هجـــــاح الؿــ

وخـــــضة م٣ترخـــــت فـــــى الخىـــــىع الـــــضواتي لـــــضي َالبـــــاث ٧لُـــــت التربُـــــت للبىـــــاث باإلامل٨ـــــت 

ـــٗىصًت ــ ــــت الؿــ ــ ـــــــغ١ الخـــــــضَعـ  –الٗغبُـ ـــل  -545ٕ  –صعاؾـــــــاث فـــــــي اإلاىـــــــاهج َو ــ ــ ابٍغ

ُـــت .نهـــا مدمـــض ؾـــُٗض: احؿـــاب مهـــاعة اجســـاط ال٣ـــغاع هدـــى ب5114 ٗـــٌ ٢ًـــاًا الترب

http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=219447
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=219447
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alroeya.com/172-68/2061951-%D9%87%D9%84
https://www.alroeya.com/172-68/2061951-%D9%87%D9%84
https://news.un.org/ar/story/2014/11/212482
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٧لُـت  –عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكـىعة  –الحُاجُت مً زال٫ الخٗامل م٘ ال٣ٗا٢حر 

 .5551 –حامٗت ال٣اهغة  –حامٗت ال٣اهغة ٕٞغ الُٟىم  -التربُت 
ــــب  هُـــــــام خـــــــاً٪: مدــــــى ألامُــــــت اإلاٗلىماجُــــــت الصــــــحُت والــــــخٗلم ٖبــــــر مماعؾــــــت .38 الُــ

ؿــــىض بــــالبراهحن
ُ
 : مخــــاح ٖلــــى  Evidence-based medicine  اإلا

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3016648/ 
الهُئت الٗامت للٛظاء والضواء باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: اإلاإجمغ ؤلا٢لُمـي الثـاوي  .39

اى  –الظي ٣ٖض بٟىض١ الٟىعؾحزوهؼ إلاغا٦ؼ الخ٣ُٔ الضواتي بالضو٫ الٗغبُت الٍغ

 .51/52/5153 –في الٟترة مً 
ـــــا .41 ــ ـ ــــُحن  -ٞو ــ ــــي ٞلؿــ ــ ــــت فــ ــ ــ ـــــاصاث الحٍُى ــ ـــــخسضام اإلاًـ ــ ـــــ ى اؾـ ــ ـــــغب : ٞىضـ ــ ــــى الـ ــ ـــــام أبــ ــ بؿـ

 ومدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالث ج٣ىِىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ٖلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bR0U7ja749803386189abR0U7j 

ــــضه:  .41 ـــــض ٖبــ ـــلُمان مدمـ ــ ـــرحًاؾــــــغ ؾـ ــ ــــامج م٣تـ ـــــحُتلضًُلبت لخىمیت بغهــ ـــاهُم الصـ ــ اإلاٟـ

الجامٗــت   -٧لُــت التربُــت –عؾــالت ماحؿــخحر  –صؽ بمداٞٓــاث ٚــؼة لؿاالهــ٠ ا
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46. U.S. FOOD&DRUG ADMENISTRATION: Administration 

Disposal of Unused Medicines: What You Should, learn how to 

dispose of unused or expired drugs, Disposal of Unused Medicines: 

What You Should Know Learn how to dispose of unused or 

expired drugs. 

 

 

 


