
 الطبية الوصفة
Medical Prescription 

 

 السريري الفحص من انتهائه بعد الطبيب يحررها وثيقة هي:  الطبية الوصفة 
 . للمريض

 استعمال وعدم واضح بشكل المستحضرات او األدوية اسم كتابة يجب 
 . االختصارات

 الجرعات وتواتر المعالجة أيام عدد مع الموصوفة الدواء كمية تتوافق ان يجب  . 

 االختصارات استعمال وعدم كاملة االرشادات كتابة يجب. 

  الطبية الوصفة ارشادات

 : الخطوات من سلسلة على الطبية الوصفة كتابة تعتمد ان يجب

 النوعي التشخيص وضع )۱

 النوعي العالجي الهدف اختيار )۲

 المفضل الدواء اختيار )۳

  مالئمة دوائية جرعة نظام تحديد )٤

  الدواء فعل لمراقبة خطة وضع )٥

  المعالجة مدة تحديد )٦

 المريض لتثقيف برنامج وضع )۷

 الطبية الوصفة كتابة عند مراعاتها الواجب األمور

 الوصفة لغة .۱

 للوصفة الرسمية الصفة .۲

 الوصفة عناصر .۳

 الدوائي المقدار .٤



  الدوائية التداخالت .٥

 األدوية مقاييس .٦

 األدوية أنواع .۷

 الوصفة لغة -1

 يتقنها التي األجنبية باللغة فتكتب اليوم أما,  الالتينية باللغة قديماً  الوصفة تكتب كانت
 يصعب أسماءأجنبية وتحمل مستوردة األدوية معظم ألن,  اإلنكليزية باللغة وغالباً  الطبيب
 . تعريبها

 . العربية باللغة فتكتب للمريض الطبيب يوجهها التي التعليمات أما

 للوصفة الرسمية الصفة -2

 نقابة: (  مثل معينة لجهة تابعة رسمية ورقة على تكتب وصفة هي الرسمية الوصفة
 ...) أخرى رسمية جهة أية أو الطب كلية,  الصحة وزارة,  األسنان أطباء نقابة,  األطباء

  الوصفة عناصر -3

 :  التالية العناصر من الطبية الوصفة تتألف

  الوصفة عنوان 

  الوصفة جسم 

 التذييل 

 التعليمات 

 الوصفة عنوان - أ

 :  اآلتي ويشمل,  الوصفة صدر ويسمى

 ) الرسمية الورقة أعلى مطبوعة وتكون(  الهاتف رقم,  عنوانه,  اختصاصه,  الطبيب اسم

 . وعنوانه,  عمله,  جنسه,  عمره,  المريض اسم

 ,  الوصفة رقم

 . الوصفة تاريخ



  الوصفة جسم -ب

 ,  الموصوفة األدوية على الوصفة جسم ويحتوي •
 . الطبية الوصفة على الرئيسي القسم الوصفة جسم يؤلف •
 عدة على يحتوي مركباً  أو,  واحد دواء على يحتوي بسيطاً  إما الوصفة جسم يكون •

 .أدوية
  دوائية تداخالت حدوث الحتمال االنتباه يجب أدوية عدة كتابة عند •
   التجاري أو العلمي باسمها األدوية تكتب •
 .أهميةً  األقل ثم أهمية األكثر حسب األدوية ترتب •

 )Drugs Names( األدوية تسمية

 : الدواء لتسمية طرق ثالثة هناك

 كتابة في يستعمل ما نادراً  وهو للدواء الكيميائي التركيب على ويدل:  الكيميائي االسم -1
 .حالياً  الطبية الوصفة

 ):Approved , official or generic name( العلمي االسم -2

 ).FDA( األمريكية والدواء الغذاء منظمة من عليه ومصادق عالمياً  عليه متفق اسم وهو

 ):propietary , brand or trade name( التجاري االسم -3

 .  ألخر ُمصنِّع من ويختلف  للدواء الُمصنِّعة الشركة قبل من يحدد اسم وهو

  خطورتها وفق األدوية تصنيف

 : قوائم ثالثة ضمن تصنف

 مما,  المهمة الجانبية تأثيراتها الشديدة بسميتها تتصف التي األدوية وتحوي :ǀ  القائمة -1
 . شديدة مراقبة يتطلب

 إحداثاً  وأقل,  السابقة القائمة من سمية أقل لكن خطرة أدوية وتحوي :ǁ القائمة  -2
 . شدة أقل دوائية لمراقبة وتحتاج الجانبية للتأثيرات

 هذه وتضم,  واعتماداً  اعتياداً  تحدث التي األدوية وتحوي : المهلسة األدوية قائمة -3
 نفسي واعتياد والتحمل (Ephpria) النشوة تحدث التي المورفينينة المسكنات:  القائمة

 . وفيزيائي



 الطبية الوصفة في خطورتها وفق األدوية مقارنة يبين جدول

 )ǁالقائمة( ǀ)القائمة (  قائمة األدوية المهلسة 

 وصفة عادية وصفة عادية وصفة خاصة طبيعة الوصفة

 إلزامية إلزامية إلزامية طريقة االستعمال

 رقماً  رقماً  كتابة المقدار

 فترة االستعمال

أيام ( محاليل الحقن  ۷
( 

 يوماً ( الفم بلعاً)۱٤

 يوماُ لبعض المواد۲۸

 شهراً  ۱۲أقل من  شهراً  ۱۲أقل من 

  

 مسموح مسموح ممنوع تجديد الوصفة

 يحتفظ بها المريض يحتفظ بها المريض يحتفظ بها الصيدالني الوصفة مصير

 

 التذييل - ج

 أي الدوائية بالمادة تتعلق والتي,  للصيدلي الطبيب يوجهها التي التعليمات بالتذييل يقصد
 التعليمات هذه حالياً  تناقصت وقد,  تحضيرها وطرقة الدوائية التركيبات غالباً  بها يقصد

 التركيبية األدوية وصف تضائل وبالمقابل,  االستعمال جاهزة أصبحت األدوية غالبية ألن
. 

 ومقداره,  عياره,  الصيدالني وشكله,  الدواء اسم على الحديثة الوصفات في التذييل يشمل
 . اإلجمالي

 أرقاماً  وليس ◌ً  كتابة التذييل يكتب أن يجب,  نفسي أو فيزيائي اعتماد تسبب التي األدوية
 .  األحمر باللون تكتب أن ويفضل

 



  التعليمات -د

  المريض يفهمها التي باللغة أو العربية باللغة التعليمات وتكتب

 : اآلتي وتشمل الطبيب قبل من المريض إلى توجه ووصايا معلومات بها يقصد

 الواحدة الجرعة مقدار 

 اليومية الجرعات عدد  

 اإلدخال طريق 

 اإلعطاء توقيت 

 الطعام مع عالقته. 

 . صريحاً  توقيعاً  يوقع,  الطبية الوصفة كتابة من الطبيب ينتهي أن بعد

 : المريض ملف في يسجل أن الطبيب على يجب

 ) .الزيارة وتاريخ الموصوفة األدوية,  المرض تشخيص(      

 يسجل أو الثالثة بالنسخة الطبيب يحتفظ بينما الطبية الوصفة من نسختين المريض يعطى
 .خاص ملف في ذلك

 األدوية مقاييس

 حساب فيه يسهل عشري نظام وهو,  األدوية وزن في المتري النظام عادةً  يستعمل
 . الدوائية الكميات

 لقياس األساسية الوحدات وأجزاؤه) ml( لتر والميلي,  وأجزاؤه) gram( الغرام يعد
 . األدوية

 .غرام 1 وزن م4 بالدرجة المقطر الماء من لتر ميلي 1 كل يعادل

  هامة قواعد

 .)  mg 3.0 وليس 3mg مثالً  نكتب( العشرية الفاصلة استعمال الضروري غير من

 (1g). : كاآلتي ملغ1000 من أكبر التي الكميات كتابة يجب



 وليس  (mg 500 مثال) mg( غرام بالميلي غرام 1 من أقل التي الكميات كتابة يجب
0.5g. ( 

 وليس  Microgram 100 ( بالميكروغرام  ميلغرام1 من أقل التي الكميات كتابة يجب
0.1mg.( 

 . اختصارهما وعدم)Nanogram( غرام النانو أو الميكروغرام كتابة يجب

 ).3سم(مكعب متر السنتي وليس )ml أو مل( لتر الميلي استعمال يجب

 .الموصوفة األدوية لجميع بالنسبة وتوقيته,  االستعمال وتواتر اليومية الجرعة بيان يجب

 التي الحاجة ماهي تبيان أو اإلمكان قدر  اللزوم عند أو الحاجة عند تعبير استعمال نتجنب
 . الدواء استعمال تستدعي

 المنزلية المقاييس

 المنزلية المقاييس أهم يلي وفيما مريضه على الدواء تناول لتسهيل منزلية مقاييس هناك
 : الطبية الوصفة في المستعملة

 



 

 طبية وصفة تحتاج ال أدوية
)Non prescription drugs( 

 وتؤخذ آمنة أنها على (FDA) االمريكية والدواء الغذاء منظمة قبل من مصنفة أدوية هي
 اماكن من االدوية هذه شراء يمكن Over the counter)(OTC طبية وصفة دون

 ) .السوبرماركت أو,  الدواء مخزن,  الصيدلية(  مثل مختلفة

,  الرشح,  الحاد الزكام أعراض أجل من طبية وصفة تحتاج ال التي األدوية هذه تعطى
 التأثيرات أخطار من خالية األدوية هذه تعد وال,  المعدي اإلنزعاج,  اإلسهال,  اإلمساك
 . الجانبية

 يجب لذا بالساليسيالت وتسمماً ,  هضمياً  نزفاً  يسبب فقد ضارة تأثيرات Aspirin الـ يمتلك
 موانع,  الجرعة(  بالدواء تتعلق معلومات المريض تعطى توسيمة أو ملصقة وضع

 )المرغوبة غير والتأثيرات,  التحذيرات,  االستعمال

 المعادل الوزني المعادل الحجمي المقياس

 - مل1/20 قطرة

 غ7 – 5 مل5 ملعقة صغيرة

 غ12 – 10 مل8 ملعقة وسط 

 غ20 – 15 مل15 ملعقة كبيرة

 غ30 – 25 مل20 فنجان قهوة

 غ80 – 70 مل60 قدح (كأس الشرب)

 غ80 - القبضة

 غ2 - القبصة



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Sublinguall تحت اللسان SL 

Syrup شراب syr 

Ampule حبابة amp 

Cubic centimeter  سنتي متر مكعب cc 

After meals بعد األكل Pc 

Emulsion مستحلب Emuls 

Liquid – solution محلول  liq- Solu 

No repeats ال يكرر Non rep 

Normal salin( 
0.9%) 

محلول ملحي 
 %0.9نظامي

NS 

Dextrose water 
5% 

 D5W %5محلول سكري

Distilled water ماء مقطر DW 

Topical موضعي top 

Intradermal داخل األدمة ID 

 


