فيام ييل  4نصائح ملسعادتك يف معرفة املزيد حول ﻛﻴﻔﻴﺔ

األدويــة
والحمــل
من املمكن أن يكون الحمل رحلة مثرية .ولكنك قد تشعرين
أيضا بعدم االرتياح ،إذا مل تكوين متأكدة من كيفية تأثري أدويتك
عىل طفلك .ليست كل األدوية آمنة أثناء الحمل .حتى الصداع
أو مسكنات األمل قد ال تكون آمنة خالل أوقات معينة من
الحمل.

ﺗﺄيثر األدوية ا لتيتصرف دو نوصفة ﻃﺒﻴﺔ عليك وعىل طفكل:

اﻃﺮحي األلئسة

تحديث دامئا مع طبيبك أو ممرضتك أو الصيديل
قبل البدء يف تناول أي أدوية أو أعشاب أو
فيتامينات .ال تتوقفي عن تناول األدوية الخاصة بك إال
إذا أخربك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنه ال بأس بذلك.

استعيني بهذه األسئلة:
• هل سأحتاج إىل تغيري دوايئ إذا أردت الحمل؟
• كيف ميكن أن يؤثر هذا الدواء عىل طفيل؟
• ما األدوية واألعشاب التي يجب أن أتجنبها؟
• هل سأحتاج إىل تناول أكرث أو أقل من دوايئ؟
• ما نوع الفيتامينات التي يجب أن أتناولها؟
• هل ميكنني االستمرار يف تناول هذا الدواء عندما أبدأ بالرضاعة الطبيعية؟

اﻗﺮيأ امللصق
تحققي من ملصق الدواء

واملعلومات األخرى التي تحصلني عليها من دوائك
للتعرف عىل املخاطر املحتملة للنساء الحوامل أو
املرضعات.
يخربك امللصق مبا هو معروف عن مدى تأثري الدواء عىل النساء الحوامل .ميكن أن
يساعدك مقدم الرعاية الصحية يف تحديد ما إذا كان يجب عليك تناول الدواء.

مكتب إدارة الغذاء والدواء لصحة املرأة
www.fda.gov/pregnancy

األدوية والحمل
اءكذب يحفتص

اإلبال غعن
املشكالت

اسأيل طبيبك أو ممرضتك أو الصيديل عن
املعلومات التي تحصلني عليها عرب االنرتنت.
تقول بعض املواقع اإللكرتونية أن تناول بعض األدوية آمن أثناء الحمل
ولكن يجب عليك التحقق من ذلك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص
بك فجسم كل امرأة يختلف عن األخرى .قد ال تكون آمنة بالنسبة لك.
• ال تثقي يف أن املنتج آمن ملجرد أنه مدون عليه “طبيعي”.
• تحققي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام منتج
سمعتي عنه يف غرفة دردشة أو مجموعة.

أوالً  ،أخربي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
عن أي مشاكل لديك مع دوائك أيضا ،أخربي إدارة الغذاء والدواء
األمريكية عن أي مشاكل خطرية لديك بعد تناول الدواء.
• اتصيل عىل  1-800-FDA-1088للحصول عىل منوذج إبالغ يرسل
إليك عن طريق الربيد.
• اإلبالغ عن املشكالت عن طريق االنرتنت:
www.fda.gov/MedWatch/report

لمحلا لجس رتكي يفشا

سجالت التعرض أثناء الحمل هي دراسات بحثية تحصل عىل معلومات من النساء اللوايت يتناولن أدوية موصوفة أو يحصلن عىل لقاح أثناء الحمل.
تساعد سجالت الحمل النساء وأطبائهن عىل معرفة املزيد حول كيفية استخدام األدوية بأمان أثناء الحمل.
• ساعدي النساء الحوامل األخريات من خالل مشاركة تجاربك مع األدوية.
• لن يطلب منك تناول أي أدوية جديدة.
• ستقدمني معلومات عن صحتك وصحة طفلك.
ال تقوم إدارة الغذاء والدواء األمريكية بإجراء دراسات حول تسجيل الحمل ،ولكنها تحتفظ بقامئة من السجالت.
تحققي مام إذا كان هناك سجل ألدويتك يفwww.fda.gov/pregnancyregistries :

إ بتكمدارملرا ةحصل ءاودلاو ءاغذلا ةأة

www.fda.gov/pregnancy
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