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Pa#ent		Name: إسم المریض :

File	No: رقم الملف :

Diagnosis	: التشخیص :

أخى املريض ...أختى املريضة :
 حرصا منا على االرتقاء مبستوى رعايتكم الصحية إلى أعلى مستوياتها نرجو منكم 

التعاون بحمل هذا الكتيب لدى مراجعتكم ألي مركز صحي أو مستشفى.
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بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي مريض القلب.......

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يدرك الفريق الطبي الدور الكامل والفعال للعالج الدوائي في 

السيطرة على أمراض القلب بأعراضها ومضاعفاتها لذا :

بني  نضع  أن  باملركز  الصحي  التثقيف  قسم  في  زمالئي  و  يسرني 
أيديكم هذا الكتيب التوعوي ليكون مرشدا و مساعدا لكم فيما يتعلق بأدويتكم من تراكيزها 

املتداولة وآلية عملها و أفضل وقت الستخدامها و مستوى أمانها وموانع استخدامها . 
وذلك إميانا منا بضرورة معرفه املريض و أسرته بأهميه األدوية املقدمة له ملا في ذلك من 

اثر في جناح اخلطة العالجية واستمراريتها .

ندعوك إلى مطالعة محتوى هذا الكتيب الذي نتوقع انه سيثري معلوماتك و يضيف لك 
كل جديد فيما يتعلق بخافضات ضغط الدم و خافضات الكولسترول والشحوم و املدرات 
وأدوية الذبحة الصدرية و موانع التخثر وما مايتعلق بأدوية فشل القلب و اضطراب النظم 

القلبي 
دواء  أي  تناول  البدء في  الرعاية الصحية قبل  التحدث مع مقدم  انه البد من  وال تنسى 
و  الفيتامينات  و  املسكنات  دون وصفه طبية من  التي تصرف  األدوية  ذلك  في  جديد مبا 

األعشاب و التي قد تتعارض مع اخلطة الدوائية املقررة لديك .
أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى كل مريض ....

وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء........

د/ عبد الرحمن عبد العزيز املسند                      
استشارى امراض القلب لألطفال               

املشرف العام على مركز األمير سلطان 
لطب وجراحة القلب
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طريقه استعمال األدوية:

 إسال طبيبك عن :

1-ما هو اسم الدواء؟.......ملاذا تأخذه؟.......ماهو 

مفعوله؟.......ما هى اجلرعة املوصوفة؟.......متى تأخذه ؟

عن  التوقف  وعدم  بانتظام  الدواء  مبواعيد  اإللتزام  2-رجاء 

استعمال األدوية إال بعد استشارة الطبيب.

املفعول )مفعوله ميتد ملده طويلة( يجب بلع اجلرعة كاملة بدون  3-عند اخذ دواء طويل 

تكسيرها أو طحنها أو علكها قبل البلع إال إذا سمح اخملتص بذلك .

4- ال تشرب الشاى والقهوة أو أى شراب حار آخر عندما تبتلع األدوية ألنها حتطم أو تغير 

مكونات الدواء.

5-إذا نسيت اجلرعة من األدوية وهذه احلبوب توصف مرة واحدة تناول احلبة وقتما تذكرتها 

أما إذا كانت أكثر من مرة إتبع اجلدول التالى :

 

  إرشادات استعامل األدوية

إعطاءھا لیس أقرب من  وصف الدواء
6 ساعات قبل الجرعة الثانیة  مرتین یومیا 

3 ساعات قبل الجرعةالثانیة 3 مرات یومیا 

ال تتناول الجرعة المفقودة وتناول الجرعة التالیة  4 مرات 
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الدواء  املزودة مع  أدوات قياس اجلرعة  السائلة فانه يجب استخدام  األدوية  تناول  6-عند 

حيث يدون عليها عالمة اجلرعة بشكل دقيق .

7-اعلم ان ملعقة البيت العادية قد ال حتمل احملتوى احملدد من اجلرعه وأحيانا يكون مع 

عـلبـه الـشـراب مـلعـــقـة خـاصــة تـوضــح لــك اجلــرعـــة الــالزمـــة  فـيـجــب عـلـيــك االلـتــزام بـهـا .

8-يجب التخلص من األدوية القدمية غير املستعملة وإذا تكررت عليك حالة مرضية قدمية 

ال تستعمل نفس الدواء اخملزن لديك والتعطى أحد أدويتك وال تشارك أحد فى أدويتك 

ألنك قد تتسبب فى إيذاء نفسك واآلخرين .  

األعراض اجلانبية لألدوية:

1-إضافة إلى التأثيرات املطلوبة من الدواء فانه قد يسبب بعض          

األعراض اجلانبية غير املرغوب بها . 

بعض هذه األعراض قد تتطلب التدخل الطبي وبعضها قد 

ال تتطلب .

2-من املهم معرفه األعراض اجلانبية التي قد حتدث لك وكيفيه التعامل معها عنده صرف 

األدوية من الصيدلية أو استشاره الطبيب.

أن  الطبيب حتديدا  بأمر  إال  الدواء  استخدام  توقف  ال  األعراض  بتحسن  الشعور  3-عند 

أدوية مرضى القلب تكون مالزمة للمريض طيلة فتره حياته.

4-عند استخدام األدوية الالوصفية ) أدويه ال حتتاج للطبيب لكي يصفها لك مثله حبوب 

الصداع و غيرها(

اتبع التعليمات املكتوبة على ملصق علبة الدواء إال إذا أرشدك طبيبك إلى غير ذلك.

5- عندما تشعر أن الدواء ال يعمل بالشكل املطلوب ابلغ طبيبك بذلك.
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6-فى حالة حدوث مضاعفات رجاء مراجعة الطوارئ .

7-يجب عليك ال تخلط األدوية مع بعضها في علبه واحدة. ويفضل حفظ األدوية محكمه 

الغلق في علبها األصلية عند عدم استخدامها.

8-ال تزل امللصق من علبه الدواء الن إرشادات االستخدام و معلومات أخرى مهمة مكتوبة عليه .

9- التأكد دائما من تاريخ صالحية الدواء 

10- لتجنب األخطاء ال تاخذ الدواء فى الظالم .

11- يجب استشارة الطبيب قبل أى نية للصيام .

بشكل عام من األفضل شرب كاس من املاء بعد تناول الدواء عموما.

اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية حيث أن بعض األدويه يجب تناولها مع األكل وبعضها 

يتناول علي معده خاليه .

طريقه حفظ الدواء:

يجب أن حتفظ األدويه بطريقه مالئمة و تشمل:

1- حفظها بعيدا عن متناول األطفال .

2- حفظها في عبواتها األصلية.

3- حفظها بعيدا عن احلرارة وأشعه الضوء املباشرة.

4- عدم حفظ الكبسوالت واحلبوب في احلمام أو املطبخ أو 

األماكن الرطبة.

إن احلرارة و الرطوبة قد تسبب تلف الدواء و ال تنسى إبعاد القطن عن علبه الدواء بعد 

فتحها الن القطن يساعد على امتصاص الرطوبة .

نصحت  إذا  إال  الثالجة  في  األدوية  حفظ  وعدم  السائلة  األدوية  جتميد  عدم  مراعاة   -5

بذلك.
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6- عدم ترك الدواء في السيارة ملده طويلة .

7- عدم حفظ األدويه منتهية الصالحية أو التي لم يعد هناك حاجه الستخدامها والتأكد 

أيضا أنها بعيده عن متناول األطفال.

آثار  بأقل  متاما  منه  تستفيد  انك  بحيث  صحيح  استخدام  الدواء  تستخدم  أن  يجب   -8

جانبيه.

و  الالزمة  املدة  أكمل  و  يوميا،  املناسب  الوقت  في  و  اإلرشادات  حسب  الدواء  استخدام   -9

احملددة الستخدامه.

التعامل مع الدواء في السفر:

التي  األمتعة  مع  بوضعها  تقم  وال  معك  أدويتك  1-احمل 

سيتم شحنها.

أماكن  في  تخزن  أو  تفقد  قد  املشحونة  األمتعة  وذلك ألن 

شديدة البرودة أو شديدة احلرارة.

2-تأكد من توفر أدويتك في املنطقة التي ستقيم بها أو قم بأخذ كميه من أدويتك تكون 

كافيه ملده إقامتك.

3-من اجليد أن تأخذ نسخه من الوصفة احملتوية على أدويه عند السفر أو تقرير اخلروج 

من املستشفى .

مالحظه مهمة

قبل خروجك من املركزسوف يقوم فريق التثقيف الصحي بتعبئة هذا الكتيب لك باملعلومات.

التي تهمك و إذا أردت معرفه املزيد من دوائك عليك قراءة النشرة املرفقة مع الدواء.
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

اندرال

الو�صفمعلومات عن الدواء
بروبرانو لول 10-40 ملجرامالإ�صم العلمي:

 اندرال 10-40 ملجرامالإ�صم التجاري :
. لعالج ارتفاع �صغط الدم ، التقليل من نوبات الذبحة دواعي ال�صتعمال :

ال�صدرية
الوقاية من ال�صداع الن�صفي و التوتر

. ا�صطراب �صربات القلب يف حالت الرجفان الأذيني.

عام.تفاعل الدواء مع الطعام: واء قبل الطَّ يجري تناوُل هذا الدَّ

املعايري الأعرا�ض اجلانبية : اآمن يف جممله ح�صب  الدواء مركب كيميائي  اإن هذا 
باآثار  ن�صبه �صئيلة من املر�صى  العاملية و لكن �صجلت  الطبية 

جانبيه من اأهمها:
الكتئاب ، الأرق، الهلو�صة، فقدان الذاكرة الق�صرية، التعب، 

الغثيان، الإ�صهال، الإم�صاك ، الربو
ت�صاقط ال�صعر، انخفا�ض ال�صكر يف الدم.
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

 ترانديت 

الو�صفمعلومات عن الدواء
لبيتالول200 ملجرامالإ�صم العلمي:

ترانديت 200 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج �صغط الدم املرتفع وميكن ا�صتخدامه مبفرده دواعي ال�صتعمال :
اأو بال�صرتاك مع اأدويه اأخرى مثل مدرات  البول.

واء يف املَوِعد َنف�صه يوميا ً.تفاعل الدواء مع الطعام: ُل تناوُل الَدّ - ُيف�صَّ
َتناُول  بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   -
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة تهيُّ
ح�صب الأعرا�ض اجلانبية : جممله  يف  اآمن  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن   -

املعايري الطبية العاملية ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى 
اثاأر جانبيه من اأهمها:

للدواء  ،ح�صا�صية  ،الدوخة،الدوار،التعرق  الوزن  زيادة 
تظهرعلى �صكل طفح طفح جلدي اأو �صيق يف التنف�ض.
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

 تينورمني 

الو�صفمعلومات عن الدواء
اتينولول 50- 100 ملجرامالإ�صم العلمي:

تينورمني 50- 100 ملجرامالإ�صم التجاري :
 ي�صتخدم لتنظيم ارتفاع �صغط الدم ،ولعالج الذبحةال�صدرية دواعي ال�صتعمال :

ويعطى للمر�صى بعد اجللطة القلبية.

نتجنَّب تفاعل الدواء مع الطعام: حتَّى  الباكر  باح  ال�صَّ يف  واء  الدَّ هذا  تناوُل  يجب   -
امل�صاكَل خالل النَّوم.

َتناُول  بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   -
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. تهيُّ

- هذا الدواء هو مركب كيميائي اآمن يف جممله ح�صب املعايري الأعرا�ض اجلانبية :
اأثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية  الطبية 

جانبيه من اأهمها:
فقدان القدرة على الرتكيز لذلك التزم احليطة و احلذرعند 
ال�صيارة  كقياده  الرتكيز  منك  تتطلب  التي  بالأمور  قيامك 

مثال، من املمكن اأن ت�صعر بالنعا�ض ودوخه
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

ديالترند

الو�صفمعلومات عن الدواء
كارفيديلول 6.25-25ملجرامالإ�صم العلمي:

 ديالترند6.25 -25ملجرامالإ�صم التجاري :

بعد دواعي ال�صتعمال : للمر�صى  ويعطي  الدم،  �صغط  ارتفاع  لتنظيم  ي�صتخدم   
حدوث اجللطة القلبية،

يعمل  فهو  القلب  هبوط  ملر�صى  الأوىل  العالج  باأنه   وي�صنف 
على حت�صني وظيفة

 البطني الأي�صر مما يقلل من ن�صبه الوفيات باإذن اهلل تعاىل.

واء يف الأوقات نف�صها من اليوم بانتظام.تفاعل الدواء مع الطعام: - َيجب َتناُول هذا الدَّ
عام. واء مع الطَّ -  يف�صل َتناُوُل هذا الدَّ

ح�صب الأعرا�ض اجلانبية : تركيبه  يف  امن  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن   -
املعايري الطبية العاملية ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى  

باآثار جانبيه من اأهمها:
لب�ض  اإذا  )خ�صو�صا  العني  ،جفاف  الظهر،الإ�صهال  اآلم 

العد�صات الال�صقة(،حكة اجللد ،ال�صداع ،الأرق
الغثيان ،التهاب احللق ،التعب غري عادي.
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

كونكور

الو�صفمعلومات عن الدواء
بي�صوبرولول 2.5-5-10 ملجرامالإ�صم العلمي:

كونكور 2.5-5-10 ملجرامالإ�صم التجاري :
اأمرا�ض دواعي ال�صتعمال : املرتفع وي�صتخدم لعالج  الدم  ي�صتخدم لعالج �صغط 

ال�صدر  اآلم  للتقليل من  بعد اجللطة  ما  و  التاجية  ال�صرايني 
من  للحماية  املفتوح  القلب  عمليه  بعد  للمر�صى  ويعطى 

الرجفان الأذيني
واأ�صبح حديثا ي�صتخدم لعالج هبوط القلب املزمن.

واء يف الأوقات نف�صها من اليوم بانتظام.تفاعل الدواء مع الطعام: - َيجب َتناُول هذا الدَّ
َتناُول  بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناُوُل  ميكن   - 
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة َتهيُّ
 

ح�صب الأعرا�ض اجلانبية : جممله  يف  امن  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن   -
املعايري الطبية العاملية و لكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى 

اآثار جانبيه من اأهمها:
منك  طلب  اإذا  حذرا  كن  لذلك  الرتكيز  على  القدرة  يقلل   -

القيام باأى عمل يتطلب منك الرتكيز.
- تناول الكحول مع هذا الدواء يزيد من الآثار اجلانبية.

واإذا  القلب  �صربات  من  التقليل  اإىل  الدواء  هذا  يوؤدى  قد   -
حدث مثل ذلك ات�صل بطبيبك فورا.
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Beta Blocker                 مثبط ملستقبالت بيتا

 لوبري�سور

الو�صفمعلومات عن الدواء
الإ�صم العلمي:

ميتوبرولول 50-100 ملجرام
لوبري�صور 50-100 ملجرامالإ�صم التجاري :

للذبحة دواعي ال�صتعمال : احلادة  النوبات  من  الدم،التخفيف  �صغط  ارتفاع 
على  للمري�ض  القلب  نب�ض  انتظام  عدم  من  احلد  ال�صدرية، 
 ، الَقْلب  ِلة  َع�صَ ِاْحِت�َصاُء  اأو  القْلب  وُر  بُق�صُ ا�صابته  بعد  الفور 

وحت�صني البقاء على قيد احلياة.

عام.تفاعل الدواء مع الطعام: واء مع الَطّ - يجب ا�صِتعماُل هذا الَدّ

ح�صب الأعرا�ض اجلانبية : جممله  يف  اآمن  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن   -
املعايري الطبية العاملية ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى 

اآثار جانبيه من اأهمها :
اجللدي،  ،الطفح  الإم�صاك  الإ�صهال  دوار   ، ،ال�صداع  التعب   -

نادرا �صيق يف التنف�ض .
نف�ض  يف  يوميا  اجلرعة  تناول  جدا  ال�صروري  من  -تذكر 

الوقت و ل تتناول الدواء مع الطعام .
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CALCIUM CHANNEL BLOCKERS             حارصات قناة الكالسيوم  

اي�سوبتني

الو�صفمعلومات عن الدواء
فرباميل 40-80 ملجرامالإ�صم العلمي:

اي�صوبتني 40-80 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج ارتفاع �صغط الدم ،والوقاية من اآلم الذبحة دواعي ال�صتعمال :
ال�صدرية اذا مت ا�صتخدامه بانتظام.

كما ي�صتخدم يف بع�ض اأنواع ا�صطرابات �صربات القلب 
كت�صارع القلب فوق البطيني و الرجفان الأذيني.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهيُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
ال�صاقني  انتفاخ  والعينني،  اجللد  ،ا�صفرار  ذهني  ت�صو�ض 

والقدمني ،دوار �صديد ،التعب و الإرهاق
اأو  الإ�صهال  الغثيان  النوم  �صعوبة  اجللد  واحمرار  ال�صداع 

الإم�صاك ، �صعوبة التبول.
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CALCIUM CHANNEL BLOCKERS             حارصات قناة الكالسيوم  

اأدالت

الو�صفمعلومات عن الدواء
الإ�صم العلمي:

نيفيديبني20- 30- 60 ملجرام
 اأدلت 20- 30- 60 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم هذا الدواء يف عالج ارتفاع �صغط الدم، كما ي�صاعد دواعي ال�صتعمال :
يف عالج و احلد من اأعرا�ض الذبحة ال�صدرية.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الَدّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صَبّب  كان  اإذا  عام  الَطّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الَطّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهُيّ
ببلعها  القياُم  يجب  املفعول،  ويلة  الَطّ لالأَقرا�ض  �صَبِة  بالِنّ  -

كاملًة دون م�صغها اأو ك�صرها اأو �َصحقها اأو َطحنها
ُب فاكهة اجلريب فروت وَع�صريه - يجب َتُنّ

ُب املَ�صروبات الُكحولَيّة. يجب َتُنّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
�صعوبة التنف�ض ،انتفاخ ال�صفتني اأو الوقت ،انتفاخ ال�صفتني اأو 

الوجه ،ا�صطراب وعدم انتظام �صربات القلب
اأو  القدمني  تورم  العينني  ا�صفرار  الإغماء  و  احلاد  الدوار 
الكاحلني اأو�صاع ال�صعور بالوهن و التعب قله النوم الغثيان و 

الإم�صاك زيادة التبول.
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CALCIUM CHANNEL BLOCKERS             حارصات قناة الكالسيوم  

اأملور

الو�صفمعلومات عن الدواء
اأملودبني 5- 10 ملجرامالإ�صم العلمي:

اأملور5- 10 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم يف عالج ارتفاع �صغط الدم و يف ال�صيطرة على اآلم دواعي ال�صتعمال :
الذبحة ال�صدرية

 امل�صتقرة لأنه يزيد من تدفق الدم اإيل ع�صله القلب .

واء يف الأَوقات َنف�ِصها من اليوم بانتظام.تفاعل الدواء مع الطعام: -يجب َتناُوُل هذا الدَّ
َتناُول  بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناُوُل  -ميكن 
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.  تهيُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
النعا�ض،  باخلمول،  ،�صعور  املعدة  يف  المل  اله�صم  يف  ع�صر   

اجلفاف ،زيادة القابلية للعدوى عن طريق الفم
طفح جلدي .
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CALCIUM CHANNEL BLOCKERS             حارصات قناة الكالسيوم  

ديلزم

الو�صفمعلومات عن الدواء
دلتيازم 60- 90 ملجرامالإ�صم العلمي:

 ديلزم 60- 90 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صاعد على خف�ض �صغط الدم املرتفع وملعاجله و الوقاية دواعي ال�صتعمال :
من  اآلم الذبحة ال�صدرية.

 ي�صتخدم للوقاية من عدم انتظام �صربات القلب كت�صارع  
القلب فوق البطيني وخف�ض معدل �صربات الأذين  بالرجفان 

الأذيني.
واء قبَل الوجبة.تفاعل الدواء مع الطعام: - َيجب تناوُل هذا الدَّ

واء مع كوب مليء باملاء - َيجب تناوُل هذا الدَّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
اإخبار الطبيب فورا يف حال حدوث اإي من :

اجللد  ا�صفرار  ذهني  ت�صو�ض   ، القلب  �صربات  ا�صطراب 
اأو  �صديد  دوار  القدمني  اأو  ال�صاقني  انتفاخ  العينني  و 
اإغماء،التعب والإرهاق ال�صداع واحمرار اجللد �صعوبة النوم 

الغثيان الإ�صهال اأو الإم�صاك �صعوبة التبول .
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)Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs    مضاد ملستقبالت أنجيوتنسن

اتاكند 

الو�صفمعلومات عن الدواء
 كاندي�صارتان 8-16 -32 ملجرامالإ�صم العلمي:

اتاكند 8-16 -32 ملجرامالإ�صم التجاري :

ارتفاع �صغط الدم وفى حالت هبوط القلب .دواعي ال�صتعمال :
َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -

يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ
ج اأو ا�صطراب املعدة.  َتهيُّ

وائل  ية كبرية من ال�صَّ ، وتناول كمِّ - يجب احلذُر يف اجلوِّ احلارِّ
لتجنب اجلفاف . 

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
العاملية ولكن �صجلت ن�صبه

 �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:
طفح  الظهر  اأ�صفل  و  املفا�صل  اآلم  الغثيان  ال�صداع  الدوار 

جلدي.
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مضاد  ملستقبالت  أنجيوتنسن
    Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs( 

دايوفان

الو�صفمعلومات عن الدواء
فال�صرتان 80-160 ملجرامالإ�صم العلمي:

دايوفان 80-160 ملجرامالإ�صم التجاري :

ارتفاع �صغط الدم  ويف حالت هبوط القلب بعد حدوث دواعي ال�صتعمال :
اجللطة القلبية .

تناول تفاعل الدواء مع الطعام: بعد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   
ل تناوُله بعد عام، ولكن ُيف�صَّ الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.  عام اإذا كان يت�صبَّب يف تهيُّ  الطَّ
ُب امل�صروبات الكحوليَّة. يجب َتنُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
العاملية ولكن �صجلت ن�صبه 

�صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:
البوتا�صيوم  ن�صبة  .فرط   الكلى  وظائف  اختالل  احل�صا�صية 

فى الدم .
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  مضاد  ملستقبالت  أنجيوتنسن 
    Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs( 

  ابروفيل

الو�صفمعلومات عن الدواء
اربي�صرتان 150-300 ملجرامالإ�صم العلمي:

  ابروفيل 150-300 ملجرامالإ�صم التجاري :

ارتفاع �صغط الدم من دون �صبب معروف ي�صتخدم ملر�صى دواعي ال�صتعمال :
الكلى الذين يعانون

 من داء ال�صكري من النوع الثاين مع ارتفاع �صغط الدم.
َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الَدّ هذا  تناوُل  ميكن   -

يف  يت�صَبّب  كان  اإذا  عام  الَطّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الَطّ
ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهُيّ

ببلعها  القياُم  يجب  املفعول،  ويلة  الَطّ لالأَقرا�ض  �صَبِة  بالِنّ  -
كاملًة دون م�صغها اأو ك�صرها اأو �َصحقها اأو َطحنها.

ُب فاكهة اجلريب فروت وَع�صريه - يجب َتُنّ
ُب املَ�صروبات الُكحولَيّة -  يجب َتُنّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
العظام  اأو  الع�صالت  يف  واأمل  تعب  والقيء  الغثيان  دوخه 
الإ�صهال ، ارتفاع م�صتوى البوتا�صيوم يف الدم، امل يف ال�صدر، 
وظائف  انخفا�ض  اجللدي  الطفح  احلكة  مثل  احل�صا�صية 

الكلى.
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مضاد   ملستقبالت  أنجيوتنسن
    Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs( 

لوزارتان

الو�صفمعلومات عن الدواء
لوزارتان 50-100  ملجرامالإ�صم العلمي:

 كوزار 50-100  ملجرامالإ�صم التجاري :

ارتفاع �صغط الدم ويح�صن من تدفق الدم وي�صاعد الكلى دواعي ال�صتعمال :
للق�صاء على ال�صوائل الزائدة ت�صتخدم خلف�ض خطر 

ال�صابه باجللطة الدماغية يف بع�ض املر�صى الذين يعانون 
من اأمرا�ض القلب وي�صتخدم على املدى الطويل لإبطاء 

الف�صل الكلوي يف مر�صى ال�صكري من النوع الثاين الذين 
لديهم ارتفاع �صغط الدم.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الَدّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صَبّب  كان  اإذا  عام  الَطّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الَطّ

ج اأو ا�صطراب املعدة َتهُيّ
ُب الُكحول. - يجب َتُنّ

وائل  ية كبرية من ال�َصّ ، وَتناُول كِمّ - يجب احلذُر يف اجلِوّ احلاِرّ
لتجُنّب اجلفاف

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
ال�صعال، الدوخة ،التهابات اجلهاز التنف�صي العلوي.
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مثبطات تحويل إنزيم أنجيوتنسني
Angiotensin Converting Enzyme (ACE( Inhibitors

 اجنيوتك

الو�صفمعلومات عن الدواء
 انالبريل 5-10-20 ملجرامالإ�صم العلمي:

  اجنيوتك 5-10-20 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج ارتفاع �صغط الدم وفى  حت�صني فاعليه القلب دواعي ال�صتعمال :
لدى مر�صى ق�صور القلب .

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الَدّ هذا  تناوُل  مكن 
يف  يت�صَبّب  كان  اإذا  عام  الَطّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الَطّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهُيّ
ل  حتى  البوتا�صيوم  بن�صبة  املرتفع  الأكل  بتجنب  ين�صح 

ترتفع ن�صبة البوتا�صيوم لديك.

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
العاملية ولكن �صجلت ن�صبه

 �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:
و  التعب  و  الدوخة  و  الإ�صهال  و  البطن  اآلم  امل�صتمر  ال�صعال 
اأو  جلدي  طفح  التقيوؤ  و  الغثيان  و  ال�صهية  وفقدان  ال�صداع 

حكة.
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مثبطات تحويل إنزيم أنجيوتنسني
    Angiotensin Converting Enzyme (ACE( Inhibitors

 ز�سرتل

الو�صفمعلومات عن الدواء
لي�صينوبريل 5-10-20 ملجرامالإ�صم العلمي:

 ز�صرتل 5-10-20 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم اأ�صا�صا يف عالج ارتفاع �صغط الدم و هبوط القلب دواعي ال�صتعمال :
الحتقاين و عالج احت�صاء ع�صلة القلب احلاد. 

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الَدّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صَبّب  كان  اإذا  عام  الَطّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الَطّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهُيّ
ل  حتى  البوتا�صيوم  بن�صبة  املرتفع  الأكل  بتجنب  ين�صح   -

ترتفع ن�صبة البوتا�صيوم لديك.
الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 

جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 
من اأهمها:

�صعال جاف، الإ�صهال،دوخة، ال�صداع،الدوار، التعب. �صيق يف 
التنف�ض و اأمل يف البطن، جفاف الفم. تغيري يف الطعم، طفح 

جلدي اأو حكة، ت�صاقط ال�صعر، ا�صطرابات النوم.
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مثبطات تحويل إنزيم أنجيوتنسني
    Angiotensin Converting Enzyme (ACE( Inhibitors

كابوتني

الو�صفمعلومات عن الدواء
كابتوبريل 6.25-25 ملجرامالإ�صم العلمي:

كابوتني 6.25-25 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج اإرتفاع �صغط الدم يف املر�صى البالغني و دواعي ال�صتعمال :
الأطفال وعالج هبوط القلب و ي�صتخدم

 للحفاظ على وظائف الكلى يف حاله اعتالل الكلية من 
مر�ض ال�صكري. 

كما ي�صتخدم اأي�صا لل�صيطرة على اأعرا�ض اختالل وظائف 
البطني الأي�صر بعد اجللطة القلبية.

الوجبات تفاعل الدواء مع الطعام: قبل  خالية،  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناُوُل  -َيجب 
ب�صاعة اأو بعَد الوجبات ب�صاعتني.

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
الأمعاء  ا�صطرابات  التنف�ض،  يف  �صيق  جاف،  �صعال  الدوخة، 
البطن.  يف  اأمل  اأو  والغثيان  والتقيوؤ  والإم�صاك  الإ�صهال  مثل 
جفاف الفم. تغيري يف الطعم. طفح جلدي اأو حكة. ت�صاقط 

ال�صعر. ا�صطرابات النوم
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مثبطات تحويل إنزيم أنجيوتنسني
    Angiotensin Converting Enzyme (ACE( Inhibitors

كوفر�سيل

الو�صفمعلومات عن الدواء
برندوبريل 5- 10 ملجرامالإ�صم العلمي:

كوفر�صيل 5 - 10 ملجرامالإ�صم التجاري :

حالت هبوط القلب،ارتفاع �صغط الدم ،احلد من خماطر دواعي ال�صتعمال :
الإ�صابات باأزمة قلبيه ،حتديد للمر�صى الذين يعانون من 

اأمرا�ض ال�صرايني التاجية و للمر�صى الذين اأ�صيبوا بجلطه 
قلبيه اأو تعر�صوا لعمليه القلب املفتوح.

تناول تفاعل الدواء مع الطعام: بعد  اأو  فارغة  معدة  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   -
يف  َيَت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة َتهيُّ
ُب امل�صروبات الكحوليَّة - يجب َتنُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
الأذن  يف  ال�صو�صاء  ب�صريه  ا�صطرابات  الدوخة  ال�صداع 
�صعال جاف �صيق يف التنف�ض ا�صطرابات الأمعاء مثل الإ�صهال 
والإم�صاك و ع�صر اله�صم و الغثيان و القيء اأو اآلم يف البطن 

ت�صنجات الع�صالت ا�صطرابات النوم.
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ANTIARITHMATIC    منظامت رضبات القلب 

كوردارون

الو�صفمعلومات عن الدواء
اميدارون 200 ملجرام الإ�صم العلمي:

  كوردارون 200 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم يف حالت الرجفان الأذيني ،الرجفان  البطيني دواعي ال�صتعمال :
،ت�صارع القلب البطيني والرفرفة الذينية.

تناول تفاعل الدواء مع الطعام: بعد  اأو  فارغة  معده  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   -
باُت على اأيٍّ من احلالتني، مبعنى تناوله  عام، ولكن يجب الثَّ الطَّ

عام.  على معدٍة فارغة دائمًا اأو بعَد تناول الطَّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
ال�صعال ،�صعوبة التنف�ض تنميل يف الأ�صابع زيادة يف ح�صا�صية 

اجللد لل�صم�ض �صعوبة يف امل�صي.
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ANTIARITHMATIC    منظامت رضبات القلب 

فليكانيد

الو�صفمعلومات عن الدواء
 فليكانيد 100 ملجرامالإ�صم العلمي:

تامبوكور 100 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج الت�صارع البطيني. الرجفان الأذيني ،ويف دواعي ال�صتعمال :
عالج متالزمة وولف باركن�صون وايت

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.  َتهيُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
احل�صا�صية اأو �صعوبة يف التنف�ض اأوال�صعال.
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   ANTI PLATELET        مضاد لتكدس الصفائح الدموية

بالفك�س

الو�صفمعلومات عن الدواء
كلوبيدوجريل 75 ملجرامالإ�صم العلمي:

بالفك�ض 75 ملجرامالإ�صم التجاري :

يعترب من اأهم العالجات التي تعطى للمر�صى بعد زراعه دواعي ال�صتعمال :
الدعامات يف ال�صرايني التاجية ملنع تكون خرثه دمويه

مكان زراعه الدعامة.
الوقاية من اجللطة الدماغية يف املر�صى الذين يعانون من 

ت�صلب ال�صرايني ويف متالزمة اأمرا�ض ال�صرايني التاجية.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  َيَت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهيُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
الأمعاء  و  املعدة  البي�صاء،التهاب  الدم  خاليا  عدد  انخفا�ض 

كما يجب التخفيف من ا�صتخدام العقاقري غري ال�صتريويديه
اجلهاز  نزف  خطر  زيادة  ي�صبب  كلوبيدوجريل  عقار  اخذ 

اله�صمي.وذمة ، �صداع ، تعب ، اأمل الع�صالت .
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   ANTI PLATELET        مضاد لتكدس الصفائح الدموية

اأ�سربين

الو�صفمعلومات عن الدواء
ا�صيتايل �صالي�صيك اأ�صيد 81-300 -325 -500 ملجرامالإ�صم العلمي:

اأ�صربين 81-300 -325 -500 ملجرامالإ�صم التجاري :

يو�صى با�صتخدام الأ�صربين للمر�صى الذين تعر�صوا للجلطة دواعي ال�صتعمال :
القلبية ،الذبحة ال�صدرية غري امل�صتقرة و ال�صكتة الدماغية 

الناتة عن تلط الدم،اأو يف حالت نق�ض الرتوية 
الدموية.

كما انه يعطى للمر�صى بعد تركيب الدعامات يف ال�صرايني 
التاجية بالتزامن مع البالفك�ض.

- يجب اأن يعطى الدواء بعد تناول الطعام .تفاعل الدواء مع الطعام:

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
اأو  املعدة  يف  اآلم  القىء  الغثيان  اله�صمي  اجلهاز  ا�صطراب 

نزيف وتنف�ض �صريع .
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   ANTI PLATELET        مضاد لتكدس الصفائح الدموية

بريلينتا

الو�صفمعلومات عن الدواء
تيكاجريلور 90 ملجرامالإ�صم العلمي:

بريلينتا 90 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صاعد على منع ال�صفائح الدموية يف الدم من اللت�صاق معا دواعي ال�صتعمال :
وت�صكيل جلطة دموية. 

تعطى للمر�صى بعد زراعه الدعامات يف ال�صرايني التاجية 
ملنع تكون خرثه دمويه مكان زراعه الدعامة.

ي�صتخدم خلف�ض خطر ال�صابة ب�صكتة دماغية اأو اأزمة 
قلبية خطرية . 

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن 
يف  َيَت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهيُّ

يجب ان ت�صت�صري الطبيب 
فورا اإذا لحظت اأى مما 

يلى :

الوجه  اأو  الرجل  اأو  الذراع  فى  �صعف  اأو  مفاجئ  تنميل 
خ�صو�صا اإذا حدث هذا فى جانب واحد من الوجه.

�صعوبة فى التحدث .
�صعوبة مفاجئة فى امل�صى.

�صعور مفاجئ بالدوار اأو �صداع حاد مفاجىء بدون �صبب

بع�ض الآثار اجلانبية 
املحتملة:

ال�صداع ،�صعور بالدوخة،اأمل فى البطن ،اإ�صهال،�صعور بالغثيان 
،طفح جلدى وحكة.



53



54

 ANTICOAGULANT MEDICATIONS  األدوية املضادة للتخرث

كمودين

الو�صفمعلومات عن الدواء
وارفارين 1-2-5 ملجرامالإ�صم العلمي:

 كمودين  1-2-5 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لزيادة �صيولة الدم وذلك ملنع تكون خرثه دمويه يف دواعي ال�صتعمال :
حالت الرجفان 

الأذيني ،وجود �صمامات القلب ال�صناعية و التخرث الوريدي 
العميق والن�صداد 

الرئوي،كما ي�صتخدم ملنع تكون خرثه دموية ملر�صى هبوط 
القلب .

تعليمات مهمة ملر�صى 
الورفارين

اأخذ الوارفارين يف نف�ض الوقت كل يوم .
خذ مع اأو بدون الطعام. 

تناوله مع الطعام اإذا ما ت�صبب يف ا�صطراب يف املعدة
تنب �صرب الكحول.

الوارفارين قد يزيد مفعوله مع ع�صري التوت الربي. 
ملزيد من املعلومات رجاء الإطالع على كتيب الورفارين.
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 ANTICOAGULANT MEDICATIONS  األدوية املضادة للتخرث

براداك�سا

الو�صفمعلومات عن الدواء
دابيجاتران 75-110-150 ملجرامالإ�صم العلمي:

 براداك�صا 75-110-150 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لزيادة �صيولة الدم و للوقاية من تكون اجللطات دواعي ال�صتعمال :
الدموية فى الأوردة 

ميكن ا�صتخدامه للوقاية من ال�صكتة الدماغية يف املر�صى 
الذين يعانون من الرجفان الأذينى وقد مت تطوير هذا 
الدواء كبديل للورفارين لأنها ل تتطلب اختبارات الدم 

ب�صكل متكرر .

تناول هذا الدواء مع كوب ماء كبري مع اأو بدون الطعام .تفاعل الدواء مع الطعام:

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
ال�صداع ،�صعف  واإرهاق واأمل باملعدة .

 مالحظة هامة :
هناك بع�ض الآثار اجلانية املحتمل حدوثها والتى تدل على 

وجود نزيف
 وعلى اأثرها يجب على املري�ض مراجعة الطبيب فورا:

حدوث نزيف ل يتوقف .
تغيري لون البول اإىل اللون البنى .

نزيف حاد للدورة ال�صهرية .
امل او تورم باملفا�صل .
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 ANTICOAGULANT MEDICATIONS  األدوية املضادة للتخرث

زارلتو

الو�صفمعلومات عن الدواء
ريفاروك�صيبان10- 15-20 ملجرامالأعرا�ض اجلانبية :

زارلتو10- 15-20 ملجرامالإ�صم التجاري :

 ي�صتخدم لزيادة �صيولة الدم و للوقاية من تكون اجللطات دواعي ال�صتعمال :
الدموية فى املخ ميكن ا�صتخدامه للوقاية من ال�صكتة 

الدماغية يف املر�صى الذين يعانون من الرجفان الأذينى.

تناول احلبوب مع الطعام وفى نف�ض املوعد كل يوم تفاعل الدواء مع الطعام:

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
رعاف  ،�صعال م�صاحب لدم ،�صعوبة فى التنف�ض،امل فى املعدة 

،ع�صر ه�صم ،غثيان ،اإم�صاك ،�صداع اأو دوخة 
مالحظة هامة :

هناك بع�ض الآثار اجلانية املحتمل حدوثها والتى تدل على 
وجود نزيف وعلى اأثرها يجب على املري�ض مراجعة الطبيب 

فورا:
حدوث نزيف ل يتوقف .

تغيري لون البول اإىل اللون البنى .
نزيف حاد للدورة ال�صهرية .

امل او تورم باملفا�صل .
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النوك�سني

الو�صفمعلومات عن الدواء
دايجوك�صني 0.125 -0.25 ملجرامالإ�صم العلمي:

لنوك�صني 0.125 -0.25 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم يف عالج الرجفان الذيني.دواعي ال�صتعمال :
الرفرفة الأذينيه.

ويو�صف ملر�صى هبوط القلب الذين يعانون من ظهور اأعرا�ض 
املر�ض عليهم مما مت اإعطائهم عالجات مدرات البول و 

مثبطات حتويل اإنزمي الجنيوتن�صني.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة َتهيُّ
مالحظة:

الطبية  املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
،�صعف  ال�صداع  الدوخة  للطعام  ال�صهية  ،فقدان  الإ�صهال 

بالع�صالت واإرهاق حتى يعتاد ج�صمك على الدواء

ميكن اأن تظهر على املري�ض جمموعه من الأعرا�ض تدل على الت�صمم بالدايجوك�صني:
الت�صمم لهذا العالج ومنها

القيء  الغثيان  و  الرتباك  اللون  الروؤية عدم و�صوح  ازدواج 
الإ�صهال ويف احلالت التي تهدد احلياة عدم انتظام

�صربات القلب و بطء يف �صربات القلب.

 DIGITALIS             ديجيتال 
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 زوكور اأو �سمفاجني

الو�صفمعلومات عن الدواء
�صيمفا�صتاتني 10 -20 -40 ملجرامالإ�صم العلمي:

زوكور اأو �صمفاجني 10 -20 -40 ملجرامالإ�صم التجاري :

يعمل عن طريق خف�ض انتاج الكولي�صرتول وتقليل الربوتني دواعي ال�صتعمال :
الدهني منخف�ض الكثافة ال�صار

اإىل م�صتويات بن�صبه ت�صل اإىل 50 يف امليه وهناك اأي�صا 
اأدله على زيادة الربوتني الدهني العايل الكثافة احلميد،و 

تخفي�ض الدهون الثالثية.

واء يف امل�صاء اأو قبل النوم.تفاعل الدواء مع الطعام: - تناوُل هذا الدَّ
تناول  بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يُت�َصبِّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعَد  تناوُله  ل  ُيَف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.  َتهيُّ
ُب املَ�صروبات الُكحوليَّة - يجب َتنُّ

ُب فاكهة اجلريب فروت وع�صريها طواَل فرتة العالج،  - َتنُّ
ي اإىل زيادٍة َكبرية يف تركيز الدواء. لأنَّها ميكن اأن توؤدِّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
يف  امل  ال�صداع  ،الدوخة  املعدة  يف  حرقه  غازات،  اإم�صاك، 

الع�صالت وهن و غثيان.

 STATIN             ستاتني  
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كري�ستور

الو�صفمعلومات عن الدواء
روزوف�صتاتني 10 -20 -40 ملجرامالإ�صم العلمي:

كري�صتور  -20 -40 ملجرامالإ�صم التجاري :

مدواعي ال�صتعمال : واُء خلف�ض ن�صبة الكول�صتريول ال�صار بالدَّ ُي�صَتعَمل هذا الدَّ
د  وزيادة ن�صبة الكول�صتريول اجليِّ

واُء لتخفي�ض الدهون الثُّالثية . ُي�صَتعَمل هذا الدَّ
ي�صتخدم للحد من خماطر ال�صكتة الدماغية واحت�صاء 

ع�صله القلب.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  مكن 
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.   َتهيُّ
ُب املَ�صروبات الُكحول . يجب َتنُّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
اإم�صاك غازات حرقه يف املعدة دوخه �صداع امل يف الع�صالت 

وهن وغثيان.

 STATIN             ستاتني  
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ليبتور

الو�صفمعلومات عن الدواء
 اتروف�صتاتني 10 -20 -40 ملجرامالإ�صم العلمي:

 ليبتور  10 -20 -40 ملجرامالإ�صم التجاري :

اتورفا�صتاتني هو نوع من الأدوية ت�صمى �صتاتني تعمل على دواعي ال�صتعمال :
خف�ض انتاج

 الكولي�صرتول عن طريق تثبيط عمل النزمي يف الكبد 
امل�صوؤولة عن انتاجها.

واء يف الأَوقات َنف�ِصها من اليوم بانتظام .تفاعل الدواء مع الطعام: - يجب َتناُوُل هذا الدَّ
َتناُول  بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن   -
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة َتهيُّ
العالج،  فرتة  طواَل  وع�صريها  فروت  اجلريب  فاكهة  ُب  تنُّ

ي اإىل زيادٍة َكبرية يف تركيز الدواء. لأنَّها ميكن اأن توؤدِّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:.
،الطفح  الغثيان  ال�صهية،  فقدان  اجللد،  اأو  العينني  ا�صفرار 
،اإم�صاك،  اله�صم  ع�صر  غازات،  املعدة،  ،ا�صطرابات  اجللدي 

اإ�صهال و �صداع.

 STATIN             ستاتني  
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الداكتون

الو�صفمعلومات عن الدواء
�صبريونولكتون 25- 100 ملجرام الإ�صم العلمي:

الداكتون 25- 100 ملجرامالإ�صم التجاري :

وي�صمى مدر البول احلافظ للبوتا�صيوم وي�صتخدم لتخلي�ض دواعي ال�صتعمال :
اجل�صم من احتبا�ض ال�صوائل يف هبوط القلب ، كما ي�صتخدم 

لعالج اأو منع نق�ض بوتا�صيوم الدم.

عام.تفاعل الدواء مع الطعام: واء مع الطَّ َيجري تناوُل هذا الدَّ

اإن هذا الدواء هو مركب كيميائي ح�صب املعايري الطبية العاملية الأعرا�ض اجلانبية :
ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:

انخفا�ض �صغط الدم و ال�صد الع�صلي و الدوخة واآلم اجلهاز 
اله�صمي والقيء والنب�ض غري املنتظم والإجهاد.

 DURITICS             مدرات البول  
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الزك�س

الو�صفمعلومات عن الدواء
فريو�صاميد 40 ملجرام الإ�صم العلمي:

لزك�ض 40 ملجرامالإ�صم التجاري :

يعطى ملر�صى هبوط القلب لتخلي�ض اجل�صم من ال�صوائل دواعي ال�صتعمال :
املحبو�صة فهو مينع اجل�صم من امت�صا�ض الكثري من امللح 

وال�صماح بتمرير امللح اإىل البول، ويعطى يف حالت اأمرا�ض 
الكبد، ا�صطرابات الكلى مثل اللتهاب الكلوي، كما ي�صتخدم 

هذا الدواء لعالج ارتفاع �صغط الدم.

يف�صل ا�صتعمال هذا الدواء على معدة فارغة.تفاعل الدواء مع الطعام:
يزيد العالج كمية البول لذا خذ اجلرعة قبل ال�صاد�صة م�صاًء 

لتجنب الزعاج خالل النوم.

اإن هذا الدواء هو مركب كيميائي ح�صب املعايري الطبية العاملية الأعرا�ض اجلانبية :
ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:

تناول  بعد  �صاعات  ثماين  اإىل  ي�صتمر  وقد  التبول  تكرار 
اجلرعة.

 �صعف اأو �صد ع�صلي، عط�ض، نق�ض �صريع يف الوزن، طفح جلدي، 
دوخه و�صداع.

 DURITICS             مدرات البول  
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 زاروك�سلني

الو�صفمعلومات عن الدواء
ميتالزون 2.5 -5 -10 ملجرام الإ�صم العلمي:

زاروك�صلني 2.5 -5 -10 ملجرامالإ�صم التجاري :

هو لعالج الوذمة) الحتفاظ ال�صائل( املرتبطة بهبوط دواعي ال�صتعمال :
القلب ال�صديد وي�صتخدم يف حالت الف�صل الكلوي املزمن.

يوؤخذ مع اأو بدون طعام عن طريق الفم، اإذا �صعرت باأمل باملعدة تفاعل الدواء مع الطعام:
تناوله مع الطعام.

ال�صاد�صة  لذا خذ اجلرعة قبل  البول  العالج كمية  قد يزيد 
م�صاًء لتجنب الزعاج خالل النوم.

اإن هذا الدواء هو مركب كيميائي ح�صب املعايري الطبية العاملية الأعرا�ض اجلانبية :
ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها: 

التهاب البنكريا�ض اآلم املفا�صل وال�صعف العام.

 DURITICS             مدرات البول  
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موديوريتيك

الو�صفمعلومات عن الدواء
هيدروكلورايد الميلورايد 50/5ملجرامالإ�صم العلمي:

موديوريتيك 50/5ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لتخفي�ض �صغط الدم العايل و كمدر للبول للمر�صى دواعي ال�صتعمال :
الذين هم عر�صه لنق�ض البوتا�صيوم.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  َتناوُل  ميكن   -
ج  عام اإذا كان يت�صبَّب يف تهيُّ ل تناوُله بعد الطَّ عام، ولكن ُيف�صَّ الطَّ

اأو ا�صطراب املعدة.
واإذا كان هذا  الباكر  ال�صباح  الدواء يف  - احر�ض على تناول 
الدواء مو�صوف لك مرتني يوميا تناول اجلرعة الثانية وقت 

الع�صر لتجنب ال�صتيقاظ ليال لإدرار البول.

اإن هذا الدواء هو مركب كيميائي ح�صب املعايري الطبية العاملية الأعرا�ض اجلانبية :
ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:

ت�صنج يف الع�صالت مع حدوث مننمة يف اليدين والقدمني. �صعف 
عام وتعب �صيق يف التنف�ض ودوخه و ا�صطراب يف الروؤية ،عدم 

انتظام �صربات القلب.

 DURITICS             مدرات البول  
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ايزوكت

الو�صفمعلومات عن الدواء
ايزو�صوربايد داينيرتات  10-20-40 ملجرامالإ�صم العلمي:

ايزوكت 10-20-40 ملجرامالإ�صم التجاري :

الذبحة ال�صدرية غري امل�صتقرة وفى حالت هبوط القلب دواعي ال�صتعمال :
بعد احت�صاء ع�صله القلب وي�صتخدم اأي�صا لعالج ارتفاع 

�صغط الدم ال�صرياين الرئوي ويوؤخذ عادة مرتني باليوم 
وعادة ما تكون ال�صاعة 8 وال�صاعة 3 ع�صرا .

اإن هذا الدواء هو مركب كيميائي ح�صب املعايري الطبية العاملية الأعرا�ض اجلانبية :
ولكن �صجلت ن�صبه �صئيلة من املر�صى باآثار جانبيه من اأهمها:

�صداع ، دوخة و انخفا�ض يف �صغط الدم.

 NITRATES             نيرتات
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 ايزورديل

الو�صفمعلومات عن الدواء
ايزو�صوربايد مونونيرتاتالإ�صم العلمي:

ايزورديل 5ملجرامالإ�صم التجاري :

ت�صتخدم لتخفيف اآلم الذبحة ال�صدرية عندما يكون هناك دواعي ال�صتعمال :
ت�صيق يف ال�صرايني التاجية ملا يوؤدي اإىل عدم و�صول كمية 

كافية من الأك�صجني اإىل القلب. فهذا الدواء يعمل على 
تو�صيع الأوعية الدموية عن طريق ال�صرتخاء يف ع�صالت
جدرانها مما يزيد من تدفق الأك�صجني مما يخفف من اآلم 

ال�صدر.

اإذا تعر�صت اإىل نوبة اآلم يف ال�صدر �صع حبه حتت ل�صانك و تذكر اأخي املري�ض:
انتظر ملده خم�ض دقائق اإذا مل يزول الأمل �صع حبه اأخرى بعد 
5 دقائق و اإذا مل يزول الأمل �صع حبه ثالثة حتت ل�صانك واإذا 

ا�صتمر الأمل من املهم لك مراجعه امل�صت�صفى

 NITRATES             نيرتات
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ANTI-ISCHEMIC MEDICATIONS        األدوية مكافحة نقص الرتوية

فا�سرتيل

الو�صفمعلومات عن الدواء
ترامييتازيدين 35 ملجرامالإ�صم العلمي:

 فا�صرتيل 35 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم لعالج الذبحة ال�صدرية على املدى الطويل ويح�صن دواعي ال�صتعمال :
وظيفة البطني الأي�صر يف مر�صى ال�صكري الذين يعانون من 

اأمرا�ض ال�صرايني التاجية يف الونه الخريه .

اجلرعة املعتادة هى حبة �صباحا وحبة م�صاءا.تفاعل الدواء مع الطعام:
يجب ابتالع احلبة مع كوب من املاء فى اأوقات الوجبات.

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي، الغثيان و تقيء.
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ANTIHYPERTENSIVE MEDICATIONS        األدوية الخافضة لضغط الدم

ابريزيلون

الو�صفمعلومات عن الدواء
هيدرالزين  25 ملجرامالإ�صم العلمي:

ابريزيلون 25 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم خلف�ض �صغط الدم بالتالزم مع اأدويه حا�صرات دواعي ال�صتعمال :
البيتا اأو مدرات البول، كما يو�صف للحوامل لعالج ارتفاع 

�صغط الدم مع اللدوميت.

واء مع الطعام.تفاعل الدواء مع الطعام: ل تناول هذا الدَّ يف�صَّ

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
يف  ،�صعوبة  اله�صمي  اجلهاز  يف  ،ا�صطرابات  دوخه  �صداع، 

التنف�ض .
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ناتريلك�س

الو�صفمعلومات عن الدواء
انداباميد 1.5 ملجرامالإ�صم العلمي:

ناتريلك�ض 1.5 ملجرامالإ�صم التجاري :

ي�صتخدم هذا الدواء يف عالج ارتفاع �صغط الدم الأ�صا�صي.دواعي ال�صتعمال :

اأن تفاعل الدواء مع الطعام: ،وميكن  املاء  من  كوب  مع  ال�صباح  فى  احلبة  تناول  يف�صل 
توؤخذ على معدة فارغة اأو بعد الأكل .

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
الإح�صا�ض بالوهن و التعب ،الإح�صا�ض بالدوار، هبوط م�صتوى 

البوتا�صيوم وخ�صو�صا للمتقدمني يف ال�صن.

ANTIHYPERTENSIVE MEDICATIONS        األدوية الخافضة لضغط الدم
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اوماكور

الو�صفمعلومات عن الدواء
 الحما�ض الدهنيه الغري م�صبعه اوميجا 3الإ�صم العلمي:

اوماكورالإ�صم التجاري :

يعطى للمري�ض بعد حدوث اجللطة القلبية بال�صرتاك مع دواعي ال�صتعمال :
باقي الأدوية للحد من خماطر الإ�صابة باأزمة قلبيه اأخرى 

و حت�صني البقاء على قيد احلياة باإذن اهلل لعالج ارتفاع 
م�صتويات الدهون الثالثية يف الدم لبع�ض املر�صى بالتزامن 
مع اإدخال تغيريات على النظام الغذائي و احلركة و امل�صي و 

التوقف عن التدخني وغريها.

الطبية الأعرا�ض اجلانبية : املعايري  ح�صب  كيميائي  مركب  هو  الدواء  هذا  اإن 
جانبيه  باآثار  املر�صى  من  �صئيلة  ن�صبه  �صجلت  ولكن  العاملية 

من اأهمها:
التقئ،  الغثيان  ال�صباب،  ،حب  البطن  انتفاخ  الإم�صاك، 

الكزميا رائحة اأوطعم �صمك.
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لو�سيك

الو�صفمعلومات عن الدواء
اومربازول 20 ملجرامالإ�صم العلمي:

لو�صيك 20 ملجرامالإ�صم التجاري :

واُء لِعالج فرط حمو�صة املَِعدة.دواعي ال�صتعمال : ُي�صتخَدم هذا الدَّ

لأنَّ تفاعل الدواء مع الطعام: دقيقة،  بَثالثني  الوجبات  قبَل  واء  الدَّ هذا  تناوُل  يجب 
واء ر من امت�صا�ض الدَّ عاَم يوؤخِّ الطَّ

واء كاماًل، دون م�صغه اأو ك�صره اأو �َصحقه  . يجب بلُع قر�ض الدَّ
اأو َطحنه

 أدوية فرط حموضة املعدة



89

 أدوية فرط حموضة املعدة
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زانتاك

الو�صفمعلومات عن الدواء
زانتاك 150-300 ملجرامالإ�صم العلمي:

رانتيدين 150-300 ملجرامالإ�صم التجاري :

واُء لِعالج فرط حمو�صة املَِعدة. دواعي ال�صتعمال : ُي�صتخَدم هذا الدَّ

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن 
عام،  الطَّ

واء وقَت النوم اإذا كان املَري�ُض يتناوله  ُل تناوُل هذا الدَّ . ُيف�صَّ
ًة واحدة يوميًا مرَّ

 أدوية فرط حموضة املعدة
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 أدوية فرط حموضة املعدة
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انرت�ستو
الو�صفمعلومات عن الدواء

انرت�صتو50 -100 -200 ملجرامالإ�صم العلمي:

ي�صتخدم فى عالج حالت هبوط القلب.دواعي ال�صتعمال :
وباإذن اهلل يقلل من حالت الوفاة والتنومي داخل

 امل�صت�صفيات.

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  َمعدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن 
عام،  الطَّ

واء وقَت النوم اإذا كان املَري�ُض يتناوله  ُل تناوُل هذا الدَّ . ُيف�صَّ
ًة واحدة يوميًا مرَّ

انخفا�ض ال�صغط،زيادة ن�صبة البوتا�صيوم.الأعرا�ض اجلانبية:

ANTIISCHEMIC  MEDICATION                   حاالت هبوط القلب
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بو�سنتان
الو�صفمعلومات عن الدواء

بو�صنتان الإ�صم العلمي:  BOSENTAN

تراكلري ال�صم التجارى    TRACLEER

ئويدواعي ال�صتعمال : غط الرِّ واُء يف ُمعاجلة ارتفاع ال�صَّ ُي�صتعَمل هذا الدَّ

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام: بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن 
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعَد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة. َتهيُّ
الهندي  اللَّيمون  اأو  فروت  اجلريب  فاكهة   ُب  َتنُّ  يجب 

وع�صريه
نات الآلم الب�صيطةالأعرا�ض اجلانبية: داع، ميكن عالُجه مُب�َصكِّ �صُ

الإ�صابُة  حتدَث  اأن  َيندر   . الكبد  اإنزميات  متابعة  يجب  لذا   
بتلٍف يف الكبد

اأخرى ملحوظة: و�صيلة  ة  اأيَّ اأو  منع احلمل،  تناوُل حبوب  يفيد  ا ل  رمبَّ
ملنع احلمل تعتمد اأ�صا�صًا على الهرمونات، يف منع احلمل. لذا، 
خالل  وذلك  احلمل،  ملنع  اأخرى  اآمنة  و�صيلٍة  ا�صتعماُل  يجب 

واء. تناول هذا الدَّ

        األدوية الخافضة لضغط الرشيان الرئوى
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اإلوبرو�ست 20 ميكروجرام
الو�صفمعلومات عن الدواء

اإ�صتن�صاق  الإ�صم العلمي: اإلوبرو�صت   ILOPROST

فينتافي�ض ال�صم التجارى   Ventavis

ئوي وهو دواعي ال�صتعمال : غط الرِّ واُء يف ُمعاجلة ارتفاع ال�صَّ ُي�صتعَمل هذا الدَّ
حملول لالإ�صتن�صاق 

،ا�صهال ،قيئ الأعرا�ض اجلانبية: ال�صعال،امل بال�صدر،غثيان  داع، دوخة،زيادة  �صُ
،وفى بع�ض الأحيان اإنخفا�ض �صغط الدم .

ال�صتن�صاق ملحوظة: جهاز  فى  يو�صع  اأمبول  عن  عبارة  الدواء  هذا 
وت�صتغرق  �صاعات   4 كل  ويعطى  املو�صوفة  اجلرعة  ح�صب 

اجلل�صة من4 اىل 5 دقائق .

        األدوية الخافضة لضغط الرشيان الرئوى
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اأدميبا�س 1 ملجرام 
الو�صفمعلومات عن الدواء

ريو�صيجوت    الإ�صم العلمي:  RIOCIGUAT

اأدميبا�ض   ال�صم التجارى    Adempas

ئوي .دواعي ال�صتعمال : غط الرِّ واُء يف ُمعاجلة ارتفاع ال�صَّ ُي�صتعَمل هذا الدَّ

داع، دوخة ،غثيان ،اإ�صهال ،قيئ ،اإرهاق .الأعرا�ض اجلانبية: �صُ

ميكن اأن يعطى الدواء مع اأو بدون الطعام تفاعل الدواء مع الغذاء 

        األدوية الخافضة لضغط الرشيان الرئوى
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mg 20�سيلدنافيل 20 ملجرام   Sildenafil
الو�صفمعلومات عن الدواء

�صيلدنافيل 20 ملجرام    الإ�صم العلمي:

فياجرا 20 ملجرام   ال�صم التجارى 

ئوي .دواعي ال�صتعمال : غط الرِّ واُء يف ُمعاجلة ارتفاع ال�صَّ ُي�صتعَمل هذا الدَّ

اأمل باملعدة، اأمل اأثناء التبول ،تنميل ،حرقان باملعدة ،غثيان الأعرا�ض اجلانبية:
،اإ�صهال ،قيئ اإرهاق،�صداع  .

ميكن اأن يعطى الدواء مع اأو بدون الطعام .تفاعل الدواء مع الغذاء 

        األدوية الخافضة لضغط الرشيان الرئوى



101

�سيلدنافيل 20 ملجرام   20  
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ما�سيتنتان 10 ملجرام
الو�صفمعلومات عن الدواء

ما�صيتنتان  الإ�صم العلمي:  Macitentan

اب�صوميت  ال�صم التجارى   Opsumit

ئويدواعي ال�صتعمال : غط الرِّ واُء يف ُمعاجلة ارتفاع ال�صَّ ُي�صتعَمل هذا الدَّ

َتناُول تفاعل الدواء مع الطعام : بعَد  اأو  فارغة  معدٍة  على  واء  الدَّ هذا  تناوُل  ميكن 
يف  يت�صبَّب  كان  اإذا  عام  الطَّ بعَد  تناوُله  ل  ُيف�صَّ ولكن  عام،  الطَّ

ج اأو ا�صطراب املعدة.  َتهيُّ

داع،نزلت برد ،التهاب فى الزور ،كحة . الأعرا�ض اجلانبية: �صُ

        األدوية الخافضة لضغط الرشيان الرئوى
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احملتويات
رقم الصفحة

كلمة د/ عبدالرحمن املسند
إرشادات استعمال األدوية

اندرال
ترانديت - البيتالول

تينورمني
ديالترند - كارفيديلول

كونكور
لوبريسور

أيزوبنت
أدالت
أملور
ديلزم

اتاكاند
دايوفان
ابروفيل

لوزارتان - كوزار 
إناالبريل - أجنيوتك

ليسينوبريل - زيسترل
كابتوبريل - كابوتني

كوفرسيل - برندوبريل
كوردارون

 Inderal

Labetalol

Tenormin

Carvedilol

Concor

 Lopresor

Isoptin

Adlat

Amlor

Dilezem

Atacand

Diovan

Aprovel

 Losartan

Enalapril

Lisinopril

Captopril

Coversyl

Cordarone

3
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
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احملتويات
رقم الصفحة

فليكانايد - تامبوكور 
بالفكس - بيدفكس

أسبرين
بريلينتا تيكاجريلور

كمودين - ورفارين
براداكسا - دابيجاتران
زارلتو - ريفاروكسيبان

النوكسني - دايجوكسني
زوكور - سمفاجني
كريستور - ريسوفا

ليبتور - أتورفاستاتني
الداكتون

الزكس - فيروساميد
زاروكسلني - ميتوالزون

موديوريتيك
ايزوكت

ايزورديل
فاستريل أم أر

ابريزيلون - هيداالزين
ناتريلكس أس أر

اوماكور

Flecainide

Plavix

Jusprin

Ticagrelor

Coumadin

Dabigatran

Rivaroxaban

Lanoxin

Simfagen

Crestor

 Atorva

Aldactone

Lasix

Zaroxolyn - Metolazone

Moduretic

Isoket

Isordil

Vastarel MR

Apresoline - Hydralazine

Natrilix SR

Omacor

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
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لوسيك - اومبرازول
زنتاك

انترستو
بوزنتان - تراكلير

إلوبروست - فينتافيس
أدميباس - ريوسيجوت

سيلدنافيل - ريفاتيو
ماسيتنتان - ابسوميت

Omeprazole

Rantag - Zantac

Entresto

Bosentan - Tracleer

Iloprost- Vintavis

Adempas - Riociguat

Sildenafil

Macitentan - Opsumit

88
90
92
94
96
98
100
102

رقم الصفحة

احملتويات
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و�سفة اخلروج

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

اسم املريض :



108

و�سفة اخلروج

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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و�سفة اخلروج

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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و�سفة اخلروج

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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اسم االستشارى الساعة التاریخ الیوم

مواعید العیادات 

اسم االستشارى الساعة التاریخ الیوم

مواعید العیادات 

مواعيد العيادات

مواعيد العيادات
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اسم االستشارى الساعة التاریخ الیوم

مواعید العیادات 

اسم االستشارى الساعة التاریخ الیوم

مواعید العیادات 

مواعيد العيادات

مواعيد العيادات
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و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :



117

و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :



118

و�سفة العيادات

رقم الملف :.......................... تاریخ الخروج :.......................... 
اإلستشارى المعالج:......................

أدویة الخروج 

اسم العالج 
Medica'on	name

الجرعة 
Dose	

عدد المرات	
Frequency

مدة االستعمال	
Dura'on

الملف رقم الخروج تاریخ
المعالج اإلستشارى

الخروج أدویة

العالج اسم
Medica'on	name

الجرعة
Dose	

المرات	 عدد
Frequency

االستعمال	 مدة
Dura'on

 اسم املريض :
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املصادر الطبية

إشراف ومراجعة
دكتور/عبد الرحمن عبد العزيز املسند

استشارى أمراض القلب لألطفال

دكتور/محمد سعيد
إستشارى أمراض القلب للكبار

صيدالنية / غادة فراديس

إعداد:
م/ شيماء زيادة

وحدة التثقيف الصحى


