
الذي تتعامل معھمن الصیدلي إلى أقصى حدّ ستفادةاال

النصائح ن یقدمونوفھم خبراء أدویة مؤھل-صرف الدواء الموصوف لكیقوم الصیادلة المحلیون بأكثر من مجرد 
.لمالیین االسترالیین كل عامبشكل عامالمشورة بشأن األدویة والرعایة الصحیة و

مساعدة؟الصیادلة المجتمع كیف یمكن ل

ً غالب من الصیادلة المجتمعیین ھي أول نقطة اتصال للمرضى مع 5500التي تضم وأسترالیا الصیادلة فيما تكون شبكةا
ما و؛حساسیةكان لدیك أي وما إذا؛الجرعة الصحیحةعلىكحصولمن ویتحققوناألدویةفھم یوفرون. النظام الصحي

.ویقدمون نصائح حول كیفیة استخدامھ بأمانإذا كان لدیك أي مشاكل أخرى مع الدواء؛ 

كما . والمستشفیاتالخدمات الصحیة المساعدةفي والمھنیینیعمل الصیادلة عن كثب مع األطباء العامین واألخصائیین 
تشمل بعض ھذه . دون الحاجة إلى تحدید موعدبما تكون مجانیة وعادةً ، مجموعة من الخدمات للمستھلكینونوفریمأنھ

:الخدمات

ذات ، واألدویةوصفة طبیةال تحتاج إلىالتي ألدویة یقدم الصیادلة المشورة بشأن أفضل ا:المشورة بشأن األدویة• 
ً أیضمبإمكانھوقد یكون. بأمانتكأدوی، وكیفیة تناول )اً رخص سعراأل(ةلّجسملا ریغ تاكراملا األدویة أو توصیلا

األدویة الخاصة بك علبة توضیبمثل ملء(ویتك بشكل أفضل مساعدتك على إدارة أدومقابل رسوم بسیطةاالحتیاجات
(blister pack) لتقسیم األدویة وفقاً لألیام واألوقات التي تحتاج ألخذھا فیھا( ؛ وإجراء مراجعة لألدویة المنزلیة.

، ونزالت البردالسعالالبسیطة مثل یمكن للصیادلة مساعدتك في عالج األمراض :الرعایة الصحیةبشأن النصیحة• 
ً كما یمكنھم أیض. األلموإدارة ورعایة ما بعد الوالدة .والربوالسكريمساعدتك على إدارة الحاالت المزمنة مثل ا

وضعوإظھار كیفیة اإلصابات الطفیفةبالعنایةیمكن للصیادلة مساعدتك في :صیحة حول العنایة بالجروحالن• 
.الضمادات والمالبس الضاغطة

دملافيرلسکاأو روللستولکاأو دملاطضغفحوصاتعلیوللحصاكیمکن:طرلمخاامتقییولصحیةاتصاولفحا• 
لمساعدتك على العام ھو الشخص األفضلطبیبك . فوراً النتائج إطالع طبیبك علىیجب علیك . لیةدلصیانم) للسكري(

.بشكل مستمرصحتك بوالعنایةھذه النتائجفھم ما تعنیھ

نتسکلتياعةطلمقاأو االیةولابحس، علیھاقفوالماتللقاحاابمناسلبشکنبیدرلمالةدلصیااضبعدمیق:للقاحاتا• 
، قم بزیارة موقع صول علیھا في الصیدلیة في والیتكللحصول على معلومات عن اللقاحات التي یمكنك الح.فیھا

.Pharmacy Guild of Australia

عند األطفال حاالت الشائعة الوالمنتجات لمساعدتك على عالج النصیحةیقدم الصیادلة :صائح حول األطفال والرضعالن• 
تقدم العدید من الصیدلیات خدمة رعایة . والتسنینوالحمىواأللم واإلمساكوخبز الرأسواألكزیماطفح الحفاضمثل 

.لتقدیم المشورةممرضات مؤھالت لصحة الطفل الصیدلیاتبعضفي تتوفر . الطفل لوزن الطفل وقیاسھ

English version: www.healthdirect.gov.au/getting-the-most-out-of-your-pharmacist 

www.healthdirect.gov.au 

1800 022 222 

من المثال سبیل على المستشفیات، عن بعیدا ً وإبقائك صحتك على الصیادلة الحیاة: یرّكز ونمط الذاتیة الرعایة تقییم
التدخین. عن اإلقالع في ومساعدتك الجسم كتلة مؤشر فحص خالل

یمكنك الحصول على شھادة طبیة لتبریر الغیاب عن العمل من الصیدلي. الشھادات الطبیة:
لخطر توقف  قد یكون الصیادلة قادرین على تحدید ما إذا كنت معرض اً دعم المعّرضین لتوقف التنفس أثناء النوم:

الھوائي  أثناء النوم، وإجراء اختبارات النوم في المنزل، ومساعدتك على استخدام جھاز  CPAP(الضغط التنفس
اإلیجابي المستمر).

•

•
•

http://6cpa.com.au/files/home-medicines-review-brochure/
https://www.guild.org.au/programs/vaccination-services


ً صیدلیكیف تجد  ا
یمكنك البحث عن الصیدلیة المحلیة )تسمى أحیانًا Chemist( على الموقعfindapharmacy.com.au  أو استخدم 
خیار البحث عن الخدماتHealthdirect Service Finder  للعثور على صیدلیات تفتح حتى ساعات متأخرة في 

.منطقتك

الرعایة التي أحتاجھا؟ھي ما 
شاھد ھذا الفیدیو . العدید من األنواع المختلفة من الخدمات المتاحة لمساعدتكعلىالنظام الصحي األستراليیشتمل

.الحتیاجاتك الصحیةللتعرف على أكثر الخدمات مالءمةً 

https://www.findapharmacy.com.au/
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
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