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ANESTHETICS 

 

 

  
  .ملخص املخدارت): ١-١الشكل (

 



  

   Overview of Anesthesia 
Anesthesia 

تعطـى األدويـة املخـدرة مـن أجـل      . هو حالة فقد احلس مع أو بدون فقد الـوعي 
  : منع األلم وتعزيز االسترخاء خالل

  . surgeryحة ااجلر .١
   . ، من أجل الوالدة الطبيعية دون ألمchildbirthالوالدة  .٢
  مثـل تصـوير املرنـان لألطفـال     . diagnostic testsبعـض االختبـارات التشخيصـية     .٣

  . أو التنظير الهضمي
مثل تفتيت احلصيات البولية أو إجـراء صـدمة قلـب    . treatmentبعض املعاجلات  .٤

  . كهربائية لبعض احلاالت
General Anesthesia 

للجهاز العصبي املركزي يحدث  profound suppressionعميق  )٧(هو حالة كبت
وإدراك األلـــم  consciousnessوالـــوعي  sensationخاللهــا فقـــد كامـــل للحــس   

pain perception  والذاكرةmemory .  
Local and Regional Anesthesia 

. محـدد مـن اجلسـم   ) أو أجـزاء (يتضمن فقد احلس والنشاط احلركي يف جـزء  
 localيتم تحقيق التخدير املوضعي والناحي بواسطة حقن املخدرات املوضـعية  

anesthetics .  مثال من أجل إجراء خياطة جرح يف الساعد نقوم بإجراء تخـدير
السـاق نقـوم بـإجراء    موضعي ملكان اجلرح، ويف حال إجـراء عمـل جراحـي علـى     

  . تخدير ناحي ملنطقة الطرف السفلي
Adjuncts to Anesthesia 

تتضـمن هـذه   . هي أدوية غير مخدرة تستخدم كمساعدات أو مكمـالت للمخـدرات  
  :األدوية

                                                        
 . تثبيط )٧(



  

  : antianxiety and sedative-hypotic drugsاألدوية املنومة املهدئة واملضادة للقلق  .١
  : هذه األدوية من أجل تعطى

 إنقاص شعور املريض بالقلق .  
 تعزيز شعور املريض بالراحة .  
  املخدر إنقاص جرعاتزيادة سالمة املريض من خالل .  

ــي   ــاً هـــ ــتخدمة غالبـــ ــة املســـ ــديازيبام : األدويـــ ــدازوالم  diazepamالـــ وامليـــ
midazolam .  

   :anticholinergicsمضادات الفعل الكوليين  .٢
  : الفرتة السابقة للجراحة من أجل تعطى 

 الوقاية من حدوث تشنج حنجري وقصبي .  
 إنقاص املفرزات اللعابية والقصبية .  
        مثـل  (الوقاية من اآلثار املبهميـة املترافقـة مـع التخـدير العـام واجلراحـة

  ). hypotensionونقص ضغط الدم  bradycardiaبطء القلب 
ــاً هــي    ــة املســتخدمة غالب ــروبني : األدوي والغليكــوبيروالت  atropineاألت

glycopyrrolate .  
  : opioid analgesicsاملسكنات األفيونية . ٣

  . تستخدم يف الفترة السابقة للتخدير من أجل تفريج األلم وتحقيق استرخاء املريض
  .والبيتيدين morphineاملورفني  وأهم هذه األدوية

  : muscle relaxantsت العضلية املرخيا. ٤
ادخــال أنبــوب التهويــة ( تســتخدم هــذه األدويــة مــن أجــل تســهيل عمليــة التنبيــب  

  . وإجراء التدخالت اجلراحية )للرغامى
ــال    ــذا اــــ ــتخدمة يف هــــ ــة املســــ ــن األدويــــ ــوم : مــــ    rocuroniumالروكورونيــــ

   .واألتراكوريوم



  

     General Anesthetics 
  :تقسم إىل نوعني

  مخدرات عامة إنشاقيةgeneral inhalation anesthetics .  
  مخدرات عامة وريديةgeneral intravenous anesthetics .  

 
  . هي املخدرات العامة التي تعطى عن طريق السبيل التنفسي .١
  : يوجد نوعان منها. ٢

  الغازيةgases .  
  السائلة الطيارةvolatile liquids .  

  :املخدرات اإلنشاقية األشيع استعماالً. ٣
  :الغازية )أ(

  . nitrous oxideأكسيد النيتروز 
  :السائلة الطيارة )ب(

  هالوتانhalothane .  
  إيزوفلورانisoflurane .  

 
  . وريدهي مخدرات عامة سائلة تعطى عن طريق ال .١
  :املخدرات العامة الوريدية األشيع استعماالً. ٢

  بروبوفولpropofol .  
  كيتامنيketamine .  

  : دواعي استعمال التخدير العام. ٣

 اإلجراءات اجلراحية التي تتطلب فقد الوعي .  
  اجلراحي أثناء العملتسكني األلم .  
 التي تحدث بسبب األلم منع حدوث املنعكسات .  



  

Local Anesthetics 
ميكن اإلجراءات اجلراحية التي يف يستخدم التخدير املوضعي والتخدير الناحي  .١

  . القيام بها دون اللجوء إلى التخدير العام
  : routes of applicationطرق تطبيق املخدرات املوضعية . ٢

املخدر املوضعي على حيث يطبق : topical anesthesiaالتخدير السطحي ) أ(
  . اجللد أو األغشية املخاطية أو امللتحمة

ــتم حقــن املخــدر   : infiltration anesthesiaالتخــدير االرتشــاحي  ) ب( ــث ي حي
  . (SC)أو تحت اجللد  (ID)املوضعي داخل األدمة 

ــد) ج( ــيلي يالتخـ ــاً التخـــدير    :conduction anesthesiaر التوصـ ــدعى أيضـ يـ
حيـــث يـــتم حقـــن املخـــدر املوضـــعي بجـــوار       regional anesthesiaالنـــاحي 

  : األعصاب أو الضفائر العصبية أو العقد العصبية وهو يتضمن
يـتم فيـه قطـع التوصـيل العصـبي يف      : nerve blockاإلحصار العصيب ) ١(

ــي  ــثالً(عصـــب محيطـ ــني: مـ ــب السـ ــبي ) العصـ ــذع عصـ ــثالً(أو جـ : مـ
  ). الضفيرة العضدية

يـتم فيـه إحـداث فقـد احلـس      : spinal anesthesiaالتخدير النخاعي ) ٢(
موضـــــعي يف احليـــــز تحـــــت العنكبوتيـــــة     بواســـــطة حقـــــن مخـــــدر  

subarachnoid space .  
  : epidural anesthesiaالتخدير فوق اجلافية ) ٣(

  . peridural spaceحيث يتم حقن املخدر املوضعي يف احليز حول اجلافية 
  : دواعي استعمال املخدرات املوضعية. ٣

 ات اجلراحية املوضعية واجلراحة الصغرىاإلجراء .  
 يف طب األسنان .  
 بعض اإلجراءات التشخيصية .  



  

 تدبير اضطرابات النظم .  
 عن طريق إجـراء تخـدير خنـاعي أو    : الوالدة دون ألم أو العمليات القيصرية

  .فوق اجلافية
  :املخدرات املوضعية األشيع استخداماً. ٤

 ني ليدوكايlidocaine .  
  ميبيفاكاينيmepivacaine .  

  

  .اجلافية فوق التخدير): ٢-١(الشكل 

  
*  *  *  

  



  

 

 
ANTIANXIETY AND HYPOTIC DRUGS 

 

  
  . ملخص األدوية احلالة للقلق واملنومة): ١-٢(الشكل 

 



  

 
Overview of Antianxiety and Hypnotic Drugs 

هـي مركبـات تُحـدث همــوداً يف املراكـز العليـا مـن اجلملــة       : hypnoticsاملنومـات  . ١
  . Sleep inductionالعصبية املركزية مؤدية إلى تحريض النوم 

ــق   :antianxiety drugsمضــــادات القلــــق . ٢ والتــــي تــــدعى أيضــــاً مــــزيالت القلــ
anxiolytics دوية التي تستعمل إلنقاص قلق املريض وإخماد االرتكاسـات  هي األ

  . االنفعالية املفرطة دون إحداث تركيناً مفرطاً
 )٨(يعتقد أن القلق ينجم عن خلل يف وظيفة النواقل العصبية يف الناحيـة احلوفيـة   .٣

limbic region من الدماغ .  
ديازيبينــــــات تُقســـــم هــــــذه األدويـــــة حســــــب البنيـــــة الكيميائيــــــة إلـــــى البنزو     .٤

benzodiazepines بينات يوالالبنزوديازnonbenzodiazpines.  
تشــتق البنزوديازيبينــات مــن مركــب البنزوديــازيبني وميتــاز بعــض أفرادهــا بتــأثير   .٥

فارمــاكولوجي مســيطر يحــدد اســتعمالها الســريري لــذلك لــيس مــن الغريــب أن  
الــة للقلــق واملنومــة نتطــرق إلــى ذكــر البنزوديازيبينــات عنــد مناقشــة األدويــة احل 

  . واملضادة للصرع واملخدرة

       Hypnotics 
 

  : mechanism of actionآلية الفعل . ١
يف اجلملـة  ) مسـتقبالت الغابـا  (البنزوديازيبينات مبستقبالت خاصة بها ترتبط 

مثبطة، خاصـة للمراكـز العليـا مـن اجلملـة       إلى آثارالعصبية املركزية مما يؤدي 
   .العصبية املركزية

  :األشيع استعماالً املنومات البنزوديازيبينية. ٢
  . midazolamميدازوالم  )أ(

                                                        
  .الناحية اللمبية )٨(



  

 
تشبه هذه األدوية البنزوديازيبينات بتأثيراتها الفارماكولوجيـة حيـث إنهـا متـارس      .١

رتبــاط مبســتقبالت الغابــا ولكنهــا تختلــف عنهــا بالبنيــة   تأثيراتهــا مــن خــالل اال 
  . الكيميائية

  :املنومات املشاهبة للبنزوديازيبينات األشيع استعماالً. ٢
  . zolpidemزولبيدم  )أ(
  . zopicloneزوبيكلون  )ب(

 
قـد قـل   كانت الباربيتورات يف املاضي تستعمل بشكل واسع كأدوية منومـة، أمـا اآلن ف  . ١

  : استعمالها كأدوية منومة وحلت محلها البنزوديازيبينات وذلك لألسباب التالية
  . طول فترة تأثيرها) أ(
  . تفاقم األرق بعد وقف استعمالها )ب(
  . ثار الضائرةاآلكثرة  )ج(
  . مبقادير كبيرة عند استعمالها اختطار التسمم )د(

  : يقتصر استعماهلا حالياً على. ٢
  . epilepsyالصرع معاجلة  )أ(
  . تحريض النوم والتركني قبل اجلراحة )ب(

  :ت الباربيتورية األشيع استعماالًاملنوما. ٣
  . pentobarbitalبنتوباربيتال 

 Antianxiety Drugs 

 

Benzodiazepine Antianxiety Drugs: 
  .تستخدم البنزوديازيبينات بشكل شائع كأدوية مزيلة للقلق .١



  

  :واعي االستعمالد. ٢
 panicمعاجلة القلق املزمن والقلق املتعلق بحـدث عـارض واضـطراب الهلـع      )أ(

disorder .  
  . اجلراحية والتشخيصية إنقاص القلق املصاحب لإلجراءات )ب(

  :مضادات القلق البنزوديازيبينية األشيع استعماالً. ٣
  . diazepamديازيبام  )أ(
  . alprazolamألبرازوالم  )ب(
  . chlordiazepoxideكلورديازيبوكسيد  )ج(

 

Non Benzodiazepine Antianxiety Drugs: 

ات القلق الالبنزوديازيبينية كما يشـير اسـمها ليسـت بـذات صـلة بنيويـاً أو       مضاد .١
  .فارماكولوجياً بالبنزوديازيبينات

  : دواعي االستعمال. ٢
  . معاجلة أو تخفيف أعراض اضطرابات القلق )أ(
تســتعمل يف معاجلـــة إدمـــان الكحـــول واملخــدرات ألنهـــا ال تســـبب اعتمـــاد   ) ب(

  . physical or psychological dependencyجسمي أو نفسي 
  :مضادات القلق الالبنزوديازيبينية األشيع استعماالً. ٣

  . buspironeبوسبيرون ) أ(
  . hydroxyzineهيدروكسيزين ) ب(

Nursing process 
 

اآلثار اجلانبيـة لهـذه األدويـة ألنهـا تسـبب درجـة مـا مـن خمـود اجلملـة العصـبية             .١
  . املركزية



  

، مثل االمتناع عن ضرورة إتباع إجراءات السالمة املتعلقة باستخدام هذه األدوية. ٢
  . قيادة السيارة

ــزام باالســـتعمال ا .٣ ــة وفقـــط عنـــ ضـــرورة االلتـ ــود داعٍ  دلصـــحيح لهـــذه األدويـ وجـ
  . الستعمالها منعاً حلدوث اآلثار الضائرة واالعتماد اجلسمي أو النفسي

  . جتربة اإلجراءات األخرى احملرضة على النوم .٤

 

 

، قبــل ط، إذا كـان هنــاك اضـطراب يف النــوم  اسـتعمال الــدواء املنـوم فقــ  ) ١(
اللجوء إلى هذه األدوية مثل البعد عـن الضوضـاء واملنبهـات مثـل القهـوة      

  . والشاي، وعدم التفكير باملشاكل والهموم
  . استعمال الدواء املنوم ألقصر فترة ممكنة )٢(
ألن فـرط اجلرعـة ميكـن أن يـؤدي إلـى      . البدء بأقل مقدار فعال ممكـن  )٣(

  . التنفس تثبيط
  . استعمال الدواء املنوم مساءً قبل النوم )٤(
وخاصـة  . عدم مشاركة أكثر من دواء منوم خشية تفاقم اآلثـار الضـائرة   )٥(

  . حدوث توقف التنفس
ــد     )٦( ــى النصــــف عنــ ــوم إلــ ــدواء املنــ ــن الــ ــتعمل مــ ــدار املســ   إنقــــاص املقــ

  . املسن
  . جداً عدم وصف املنومات عند األطفال إال يف حاالت خاصة )٧(
إال عنــد الضــرورة وباستشــارة . عــدم اســتعمال املنومــات عنــد احلوامــل )٨(

  .الطبيب املختص
  . )٩(إيقاف املنومات تدريجياً منعاً لعودة األرق ومتالزمة االمتناع )٩(

                                                        
 .متالزمة السحب )٩(



  

اضـطراب النـوم واآلثـار     طبيعـة اختيار الـدواء املنـوم بنـاءً علـى موازنـة       )١٠(
   .املرجوة واآلثار الضائرة

عند االضطراب الستخدام دواء منوم أو مهدئ باملشاركة مع دواء أخر  )١١(
مثل استخدام دواء للزكام يحوي مضاد هيستامني له (له تأثير مهدئ 

ــوم  ) تــــــــأثير مهــــــــدئ ــدواء املنــــــ ــة الــــــ ــوم بتخفــــــــيض جرعــــــ   نقــــــ
  . أو املهدئ

  
*  *  *  

  



  

  

 

 

 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

STIMULANT 
 

  
  . األدوية املنبهة للجملة العصبية املركزية): ١-٣(الشكل 

 



  

Overview 
ية التي ميكنهـا تنبيـه اجلملـة العصـبية املركزيـة لكـن       توجد عديد من املواد واألدو .١

  .جي لها محدود جداًاالستعمال العال
ــد شــعوراً بالطاقــة والشــمق      .٢ ــة أن تول ــة العصــبية املركزي  )١٠(ميكــن ملنبهــات اجلمل

euphoriaوأن تنقص الشعور بالتعب والنعاس ، . 
بالتـالي يجـب جتنبهـا    قد تسبب منبهات اجلملة العصبية املركزيـة تنبيهـاً للقلـب و    .٣

 ارتفاع ضغط الدم، ،angina )١١(ذبحة(عند املصابني باألمراض القلبية الوعائية 
املصـابني بـالقلق أو الهيـاج أو الـزرق      دوكذلك يجب جتنبها عن) اضطرابات نظم

glaucomn أو فرط نشاط الدرق . 
 حـــداث االعتمــــاد إلـــة العصـــبية املركزيــــة القـــدرة علـــى     متتلـــك منبهـــات اجلم  . ٤

dependence  واإلدمان لذلك يجب عدم استعمالها عند األشخاص الذين لديهم
   .ميل الساءة استعمال املواد

     Indications 
ــا       .١ ــة هم ــات اجلملــة العصــبية املركزي التغفيــق  :يوجــد اضــطرابان يعاجلــان مبنهب

narcolepsy     ــع -attention deficit فــرط النشــاط واضــطراب نقــص االنتبــاه م

hyperactivity disorder .   
هو اضطراب بالنوم يتميز بهجمات مـن النـوم النهـاري والتـي خاللهـا       )١٢(يقفالتغ .٢

 . يغط املصاب يف النوم يف أي مكان و أي وقت
ع اضــطراب نفســي أو عصــبي يقــص االنتبــاه مــع فــرط النشــاط هــو أشــ اضــطراب ن .٣

 persistent hyperactivityلـذي يتميـز بفـرط نشـاط مسـتدمي     سلوكي عند األطفـال وا 
وقصــر مــدى االنتبــاه والصــعوبة يف إكمــال املهــام أو األعمــال املدرســية املوكلــة إلــى    

 .impulsivenessواالندفاعية  restlessnessالطفل والتململ 
                                                        

)( النشوة. 
)( خناق. 
)( السبخ. 



  

CNS Stimulants Types 
 : يوجد منطان من منبهات اجلملة العصبية املركزية مها. ١  

  .psychomotor stimulants املنبهات النفسية احلركية )أ(
 . hallucinogens)١٣(محدثات الهلوسة )ب(

ن يسـتخدم يف معاجلـة   إن املنبهات النفسية احلركيـة هـي الـنمط الـذي ميكـن أ      .٢  
  . تباه مع فرط النشاطيق ونقص االنفاضطرابي التغ

حدث عند تناولها إدراك إحساسات ليس محدثات الهلوسة هي مواد أو أدوية تُ .٣  
يبررهـا مــن املنبهـات اخلارجيــة احلقيقيـة ممــايؤدي إلـى جعــل الشــخص      لهـا مــا 

تـؤثر سـلباً علـى     اخلاضع لتأثيرها غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة ألنهـا 
  . مهم بالنسبة العتبارات اإلدمان النمط من األدويةتفكيره املنطقي وإن هذا 

 
 : املنبهات النفسية احلركية. ١

 أمفيتامنيamphetamine . 

 كافيني caffeine. 
 نيكوتنيnicotine .  

 : حمدثات اهللوسة. ٢
  . phencyclidineفينسيكليدين

 
Nursing process for CNS stimulants  

بالنســبة للحــاالت الطبيــة واألدويــة املســتخدمة قبــل البــدء     يجــب تقيــيم املــريض  .١
مفاقمة احلالة الطبيـة   باستخدام منبهات اجلملة العصبية املركزية وذلك خشية

  . أو حدوث تأثيرات دوائية التي يعاني منها املريض
                                                        

)( املهلسات. 



  

ن ذلـك يعتبـر مبـرراً    ة مليلـه السـاءة اسـتخدام املـواد أل    يجب تقييم املـريض بالنسـب   .٢
 .لتجنب استخدامها لديه

قد يكـون سـبباً محـتمالً للعصـبية أو األرق      يجب تقييم املدخول من الكافيني ألنه .٣
 . أو تسرع القلب عند املريض

ن تـــأخر النمـــو قــد ترافـــق مـــع  أل عنـــد األطفــال، يجــب مراقبـــة الطــول والـــوزن    .٤
 . االستعمال طويل األمد لهذه األدوية

  . دماناألدوية خشية حدوث االعتماد أواإليجب جتنب االستعمال املديد لهذه  .٥

 

 *  *  *  

  
  



  

  

 

 
ANTI EPILEPTIC DRUGS 

  
  .خدم  عالج الصرعملخص األدوية اليت تست): ١-٤(الشكل 



  

      Overview 
دث نتيجـة تفريـغ   تح مزمنة ناكسة seizuresهو عبارة عن نوب  epilepsyالصرع  .١

   محـــددة مـــن الــدماغ وهـــذه احلالـــة تــدعى نـــوب جزئيـــة   ةكهربــي شـــاذ يف بــؤر  
partial seizure  ل الـرأس أو اليـد   تسبب حركات غير طبيعية ببعض األعضاء مثـ

 generalized وهــذه احلالــة تــدعى نــوب معممــة  أو يف كامــل الــدماغأو القــدم، 

seizures   تؤدي االختالجات معممة بكل اجلسم .  
أو حركات غير طبيعية أو سلوك شاذ أو احساسات  افق النوب فقد الوعيرقد تت .٢

 . غير طبيعية
ن املعاجلة تختلف حسـب نـوع   ح أليجب متييز نوع النوبة االختالجية بشكل صحي .٣

 . النوبة
 .وب جزئية ونوب معممةتصنف النوب كما ذكرنا إلى ن :تصنيف النوب .٤

  : النوب اجلزئية وقد تكون) أ(
 . اليحدث فيها فقد للوعي: نوب جزئية بسيطة) ١(
 . يحدث فيها فقد للوعي: نوب جزئية معقدة) ٢(

  : النوب املعممة وقد تكون )ب(
تتكون كما يشير  والتي: tonic-clonic seizuresرمعية   –وترية نوب ت) ١(

 أي تقلص عضـلي مسـتمر وطـور رمعـي،     طور توتري، :اسمها من طورين
 . أي حركات نفضية سريعة متناظرة

تتميز بتبدالت مفاجئة يف الوعي تـدوم   : absence seizureنوب الغياب) ٢(
  .فقط لبضع ثواني

نوبـات قصـيرة   ب تتميـز  :myoclonic seizures النوب الرمعية العضلية) ٣(
 .من التقلصات العضلية

قد تحدث عند األطفـال املصـابني    : febrile seizuresوية مالنوبة احلُ) ٤(
وتدوم  الرمعي_ بحمى شديدة مهما كان سببها وتكون من النوع التوتري 



  

هـذه   هالذي تظهر لدي أن يكون الطفل ليس من الضروري .لفترة قصيرة
  .النوب أن يكون مصاباً بالصرع

 كسنيف احلالــة الصــرعية تــ : status epilepticusلــة الصــرعية ااحل) ٥(
ــني     النــوب مــرتني  أو أكثــر دون أن يســتعيد املــريض وعيــه بشــكل كامــل ب

  .النوب وهذه احلالة مهددة للحياة وتتطلب تدبيراً إسعافياً

    Mechanism of Action  
تفريـغ  ال بتاملضادة للصرع واليت هتدف إىل ك توجد آليات فعل خمتلفة لألدوية

  : ذكر منهانالكهربي الشاذ  الدماغ و
 إحصار قنوات الصوديوم أو الكالسيوم . 

 الناقل العصبي املثبط الغابا تعزيز تأثير . 

 تثبيط تأثير الناقل العصبي املثير الغلوتامات . 

 
تعــزز  وهــي diazepamأهمهــا الــديازيبام  :benzodiazepinesالبنزوديازيبينـات  . ١ 

   .gaba ـتأثير الناقل العصبي املثبط ال
وأهمهــا الفينوباربيتــال الــذي يعــزز تــأثير الناقــل       :barbituratesالبــاربيتورات . ٢

  .gaba ـالعصبي املثبط ال
وهــو فعــال يف معاجلــة  قنــوات الصــوديوم يقــوم بإحصــار : phenytoinفنيتــوين. ٣

  .الرممية واحلالة الصرعية_ التوترية النوب اجلزئية والنوب املعممة
 . يثبط تحرر الناقل العصبي املثير الغلوتامات : pregabalinلنيبابريغا. ٤

 
Nursing process for antiepileptic drugs 

وضرورة جتنب قيادة السـيارة حتـى    يجب تثقيف املريض حول إجراءات السالمة .١
  .تثبت فعالية املعاجلة املضادة للصرع



  

 : اإللتزام بالقواعد األساسية املتعلقة مبعاجلة الصرع واليت تتضمن. ٢
ضح ومؤكد للصرع والـذي يعتمـد   عدم البدء باملعاجلة قبل وضع تشخيص وا )أ(

ــى تخطـــيط         ــيس فقـــط علـ ــودات الســـريرية ولـ ــي علـــى املوجـ ــكل رئيسـ   بشـ
  .الدماغ الكهربي

بعـض األشـكال    يجب األخذ باالعتبار شـكل النـوب الصـرعية خشـية تفـاقم      )ب(
 . املضادة للصرع الصرعية ببعض األدوية

 . اختيار الدواء املناسب للوضع الفيزيولوجي والصحي للمريض )ج(
يتم االعتماد يف البدء علـى املعاجلـة بـدواء واحـد بحيـث يـتم البـدء مبقـادير          )د(

أال تتجـاوز   والتـي يجـب   الفعالة لجرعةلتدريجياً حتى الوصول  تزاد  صغيرة
 . املقدار األعظمي من الدواء

يفضـل الـبعض االعتمـاد علـى املعاجلـة الثنائيـة ألنهـا قـد تزيـد مـن فعاليـة             )هـ(
 .الضائرة ص يف الوقت نفسه اآلثاراملعاجلة وتنق

ــد احلامــل لقواعــد      يجــب أن يخضــع اســتعمال  )و( ــة املضــادة للصــرع عن األدوي
خشية حدوث تشوه جنيني بحيث يتم اختيار دواء واحد وبأقل  صارمة وذلك

 . مقدار فعال ويضاف إلى املعاجلة الغوالت
املضـادة للصـرع وبـني     فيما بـني األدويـة   يجب االنتباه إلى التأثيرات الدوائية )ز(

 . األخرىاملضادة للصرع واألدوية األدوية 
املضادة للصرع بشـكل مفـاجئ خشـية عـودة      يقاف تناول األدويةإيجب عدم  )ح(

  .يجب التوقف عن تناولها تدريجياً مع املراقبة حدوث النوب وإمنا

*  *  *  




