مسكنات اآلالم
للنساء
تواجه النساء األمل بشكل يختلف عن الرجال
•تصف النساء اإلحساس باألمل بشكل أكرب من الرجال.
•بعض أنواع األمل طويل األجل (املزمن) مثل الصداع
النصفي وأمل الظهر واألكرث شيو ًعا بني النساء.
•قد يصبح النساء معتمدين عىل عقاقري األمل برسعة
أكرب من الرجال.
•يُرجح أن يتم وصف عقاقري األمل للنساء بجرعات أكرب
واستخدامها لفرتات أطول من الرجال.

قد تكون عقاقري األمل فعالة يف تقليل األمل عند استخدامها بحسب ما
صوفه الطبيب .إال أن تلك العقاقري قد تُسبب إصابات خطرية أو املوت
عند إساءة استخدامها .وقد يُسبب هذا العقار اإلدمان.
من الهام استشارة مع موفر الرعاية الصحية حول كيفية استخدام
عقاقري األمل بأمان .أيضً ا ،اسأل موفر الرعاية الصحية حول الخيارات
األخرى ملعالجة األمل.
استخدم ورقة الحقائق ملساعدتك يف استشارة طبيبك حول كيفية
استخدام عقاقري األمل بأمان.

أنواع عقاقري األمل
عقاقري متاحة بدون وصفة طبية
تتواجد عقاقري األمل املتاحة بدون وصفة طبية بالعديد من املنتجات
الشائعة للصداع ونزالت الربد وآالم الدور الشهرية .إن من أكرث عقاقري
األمل املتاحة بدون وصفة طبية شيو ًعا الباراسيتامول ومضادات االلتهاب
الالسرتويدية مثل األسربين وجرعة منخفضة من األيبوبروفني.

العقاقري املوصوفة
•العقاقري غري األفيونية – العقاقري التي تعالج األمل .هناك العديد
من العقاقري غري األفيونية املوصوفة التي تشمل ديكلوفيناك
واأليبوبروفني .فبينام يتوافر األيبوبروفني بدون وصفة طبية ،فقد
يعطي موفر الرعاية الصحية جرعات أعىل.
•العقاقري األفيونية – قد تكون تلك العقاقري فعالة لتقليل
األمل املتوسط إىل الشديد مثل ما بعج العمليات .تشمل
العقاقري األفيونية الشائعة أوكسيكودون و هيدروكودون
والفينتانيل واملورفني.

مكتب الغذاء والدواء لصحة النساء
www.fda.gov/womens

هناك مزايا واملخاطر املحتملة الخطرية لعقاقري األمل املتاحة
بدون وصفة طبية واملوصوفة.

مسكنات اآلالم للنساء
قد ت ُسبب عقاقري األمل اإلصابة البالغة أو املوث عند إساءة استخدامها .اتبع بعض الخطوات
لحامية نفسك ومن تحب.

?
اتبع تعليامت عقاقري األمل

اسأل قبل
تعاطي العقاقري األفيونية

استرش موفر الرعاية الصحية
الخاص بك عن أملك

•استرش موفر الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان عليك تعاطي
العقاقري األفيونية أو استخدام خيارات أخرة إلدارة األمل بشكل
فعال .ال تناسب العقاقري األفيونية جميع األشخاص أو كل نوع
من األمل.

•ال ترشب الكحول أو تستخدم العقاقري مثل مضاد الهستامني
والبنزوديازيبينات عند تعاطي عقاقري أمل ُمعينة .قد يُسبب
الجمع بني الكحول ومختلف أنواع عقاقري األمل أو العقاقري
األخرى توقف التنفس.

•تعقب أملك .دون أوقات التعرض األمل وما تشعر به وأين تشعر
باألمل .شارك تلك املالحظات مع موفر الرعاية الخاص بك.

•استرش موفر الرعاية الطبية الخاص بك إذا كنت مدمن للعقاقري
أو املخدرات األخرى أو الكحول.

•ال تشارك الوصفة الطبية مع شخص آخر .احتفظ بعقاقري األمل
يف مكان مغلق وبعي ًدا عن األطفال واآلخرين.

•تخلص من وصفة عقاقري األمل غري املستخدمة .زر موقع إدارة
الغذاء والدواء أو استرش مورد الرعاية الصحية الخاص بك حول
أفضل طرق التخلص من العقاقري غري املستخدمة.

•ال تتعاطي عقاقري األمل ملدة أكرث من املفرتضة .تعرف عىل حقائق
حول عقارك .تعرف عىل فرتة تعاطي العقار .إذا كنت تتعاطي
عقاقري أخرى ،استرش موفر الرعاية الصحية الخاص بك عام إذا
كانت عقاقري األمل آمنة عند تعاطيها معها يف نفس الوقت.

•اتصل بـ – 1-800-662املساعدة ( )4357أو قم بزيارة
 https://findtreatment.samhsa.gov/إذا كنت تحتاج أو
من تحب إيجاد عالج إلدمان عقاقري األمل.

تم تطوير صحيفة الحقائق من قبل مكتب الغذاء والدواء لصحة املرآة.
للحصول عىل مصادر أخرى لصحة املرآة ،قم بزيارة:
www.fda.gov/womens
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