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መድሃኒቶችን
በትክክል እንዴት
መጠቀም እንዳለብዎ
በአውስትራሊያ ውስጥ እንዴት መድሃኒቶችን መግዛት እችላለሁ?
በአውስትራሊያ ውስጥ መድሃኒቶችን ለመግዛት 2 የተለያዩ ዘዴዎች አሉ።

የታዘዘ መድሃኒቶች
አንዳንድ መድሃኒቶች ከርስዎ ሀኪም (ማዘዣ/prescription) በተሰጠ
ወረቀት ብቻ መግዛት ይቻላል። ምን ዓይነት መድሃኒት እንደሚፈልጉ፤ መቸ
መጠቀም እንዳለብዎ እና ምን ያህል መውሰድ እንዳለብዎ በዚህ ማዘዣ
ወረቀት በኩል ለፋርማሲው ይነገራል።
የርስዎን መድሃኒት ለማግኘት የማዘዣ ወረቀቱን ወደ ማንኛውም ፋርማሲ
መውሰድ። በመድሃኑት ግዥ ላይ የዋጋ መቀነሻ መፍቀጃ ካርድ እንደ
Medicare ካርድ፤ Centrelink Health Care ካርድ ይዞ መምጣት።
የጥገኝነት ጠያቂ ከሆኑ ወደ ለየት ያለ ፋርማሲ መሄድ ይኖርብዎታል።
እንድ ዓይነት መድሃኒት ለረጅም ጊዜ መውሰድ የሚፈልጉ ከሆነ፤ ሀኪም
“በተደጋጋሚ” (“repeat”) የመድሃኒት ማዘዣ ሊሰጥዎት ይችላል። ይህ
ማለት በተመሳሳይ የማዘዣ ወረቀት እንደገና በመጠቀም በየጊዜው ወደ
ሀኪምዎ ሳይሄዱ ተጨማሪ መድሃኒት ካስፈለግዎ በዚህ ማዘዣ ማግኘት
ይችላሉ።
በሀኪም ማዘዣ የተወሰዱ መድሃኒቶች ስሙ በማዘዣው ላይ ካለ ሰው
በስተቀር ማንም ሰው መድሃኒቱን መጠቀም የለበትም።
ምንም እንኳን ቢሻልዎትም -በሀኪም ማዘዣ የሚወሰዱትን መድሃኒቶች
የርስዎ ሀኪም ወይም ፋርማሲስት ለማቆም እስኪነግርዎ ድረስ መቀጠሉ
አስፈላጊ ነው።

በአውስትራሊያ መድሃኒት ማዘዣ ምሳሌ

1

መድሃኒቶችን በትክክል እንዴት መጠቀም እንዳለብዎ

ምን ዓይነት መድሃኒት እንደሚወስዱና በሚወስዱት መድሃኒት
ሳቢያ ካመምዎት ለሚያዩት ሀኪም ወይም ነርስ ለሁሉም መናገር
አስፈላጊ ነው። ምን ዓይነት መድሃኒቶች እንደሚወስዱ ለሌላው
ሀኪም ካልነገሩ፤ ታዲያ አዲሱ ሀኪም አዲስ መድሃኒት ሊሰጥዎ
እንደሚችል፤ ይህም ቀደም ብለው ከሚወስዱት መድሃኒት ጋር በጥሩ
ሁኔታ ላይሰራ ይችላል።
ቫይታሚን፣ ተጨማሪ ማሟያ፤ የእጸዋት ወይም ባህላዊ መድሃኒቶችን
የሚወስዱ ከሆነ ለርስዎ ሀኪም፣ ነርስ ወይም ፋርማሲስት መናገር።
እነዚህ መድሃኒቶች በሀኪም ከሚታዘዘው መድሃኒት ጋር ጣልቃ
መግባት እንደሚችል ወይም ሌላ ችግሮችን ሊፈጥር ስለሚችል ነው።
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በሽያጭ ማቅረቢያ ላይ
(over-the-counter) መድሃኒቶች
ለብዙ መድሃኒቶች የሀኪም ማዘዣ ወረቀት እንደማያስፈልግዎና
እነዚህን መድሃኒቶች ከመድሃኒት ሻጭዎች ውጭ ባለ ሌላ ቦታ
ማለት እንደ የሸቀጣ ሸቀጥ መግዣ ቦታ/ ሱፐርማርኬት ላይ መግዛት
ይችላሉ። በእንግሊዝኛ እነዚህ መድሃኒቶች “በሽያጭ ማቅረቢያ ላይ
መድሃኒቶች” በሚል ይጠራሉ።
በሽያጭ ማቅረቢያ ላይ ካሉት መድሃኒቶች ምሳሌዎች:
ለሳል፣ ጕንፋን እና የእንፍሉዌንዛ መድሃኒቶች
የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶች እንደ አስፕሪን አሰታሚኖፈን
(acetaminophen) እና አቡፕሮፈን (ibuprofen)
ለጉሮ ህመም፤ ለራስ ምታት፣ ለጆሮ ህመም እና ለአካል
ማሳከክ መድሃኒቶች
ለዓይን ጠብታ
ለተቅማጥና ለድርቀት መድሃኒቶች

መድሃኒቶችን እንዴት በትክክል እወስዳለሁ?
መድሃኒቶች በሙሉ ምልክት አላቸው።
ደህንነቱ በተጠበቀ መድሃኒት ስለመጠቀም በዚህ ምልክት መመሪያዎችን ያሰጣል፤ በዚህ የሚካተት:
ምን ያህል ለመጠቀም
መቸ ለመጠቀም
በቀን ምን ያህል ጊዜ
መድሃኒቱን መጠቀም
እንዳለብዎት
ምን ያህል ቀናት መድሃኒቱን
መጠቀም እንዳለብዎ

የመድሃኒት በምልክት መመሪያ ምሳሌ
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መድሃኒቶችን በትክክል እንዴት መጠቀም እንዳለብዎ
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መድሃኒቶችን በመመሪያው መሰረት መውሰዱ በጣም አስፈላጊ ነው።
መድሃኒቶችን ለመውሰድ በታዘዘው ጊዜ መውሰድ።
የርስዎ ፋርማሲስት ከነገርዎ ወይም በምልክቱ ላይ ካለው ባሻገር
የመድሃኒት በላይ ወይም በታች መውሰድ።

በሚታመሙበት ጊዜ እንዲሻልዎና
ደህና እንዲሆኑ መድሃኒቶችን
በመውሰድ ሊረዱ ይችላሉ። ነገር ግን
መድሃኒቶችን በአግባቡ ካልወሰዱ
በርስዎ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ
ይችላሉ።
የርስዎን መድሃኒት ለሌላ ሰው አለመስጠት ወይም በጋራ
አለመጠቀም እንዲሁም የሌላን ሰው መድሃኒት መውሰድ።
ለአንድ ሰው ጥሩ የሆነ መድሃኒት እርስዎ ላለዎት ህመም ላይሰራ
እንደሚችልና ትክክለኛ የሆነን ህክምና በወቅቱ ባለመውሰድ
ህመሙን ሊባባስ ይችላል።
አንቲባዮቲክስ (Antibiotics) በጣም ጠንካራ መድሃኒቶች ሲሆኑ
በአግባቡ ካልተወሰዱ ከፍተኛ ችግር ሊፈጥሩ ስለሚችሉ በርስዎ
ሀኪም ምክርና ትእዛዝ ብቻ መወሰድ አለባቸው።
አንዳንድ መድሃኒቶች ችግሮች (ጉዳት መፍጠር) ሊፈጥሩ ይችላሉ።
ከሚፈጠሩት ችግሮች መጠነኛ የሆነ እንደ የሆድ እቃ መታወክ ሊሆን
ይችላል። ከሚፈጠሩት ሌላው ችግሮች በጣም ከባድ የሆነ እንደ
የርስዎ ጉበት መጎዳት ሊሆን ይችላል።

ለአንቲባዮቲክ ምሳሌ

ጀነሪክ (generic) መድሃኒት
ምንድ ነው?
አንዳንድ ጊዜ ‘ጀነሪክ’ መድሃኒትና በራሱ ንግድ ምልክት ስም
በሚጠራ መድሃኒት መካከል መምረጥ ይችላሉ።
ሁለቱም የጀነሪክና የራሱ ንግድ ምልክት ስም ያለው መድሃኒቶች
በተመሳሳይ መልኩ ይሰራሉ። የጀነሪክ መድሃኒት ብዙጊዜ ዋጋው
ረከስ ያለ ነው።
የሚያስፈልግዎ የጀነሪክ መድሃኒት ዓይነት ምርጫ ካለዎት፤ በራሱ
ንግድ ምልክት ስም ከሚጠራ መድሃኒት ባሻገር የ‘ጀነሪክ’ መድሃኒት
የሚፈልጉ ከሆነ በርስዎ መድሃኒት ሻጭ በኩል ይጠየቃሉ።
መድሃኒት ሻጩ ካልጠየቅዎ፤ የፈለጉት ዓይነት ጀነሪክ ምልክት
ያለው (በራሱ ስም ከሚታወቀው ረከስ ያለ ዋጋ) መድሃኒት ካላቸው
መጠየቅ ይችላሉ።

በርስዎ ላይ የሆነ ስህተት ስለመኖር ካወቁ፤ ለርስዎ ሀኪም ወይም
መድሃኒት ሻጩን ያነጋግሩ። አስተርጓሚ ካስፈለግዎት እንዲቀርብልዎ
መጠየቅ። አስተርጓሚዎች ያለክፍያ በነጻ ይቀርባሉ።

የንግድ ምልክት

መግለጫ
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መድሃኒቶችን በትክክል እንዴት መጠቀም እንዳለብዎ

ስለርስዎ መድሃኒቶች
እንደተረዳዎ ለማረጋገጥ
ጥያቄዎችን መጠየቅ
ለርስዎ መድሃኒቶች እንዴት መጠቀም እንዳለብዎ ስለመረዳትዎ
ለማረጋገጥ ለርስዎ ሀኪም፤ ነርስ፤ ወይም ለመድሃኒት ሻጭ
ጥያቄዎችን መጠየቅ።
ደህንነቱ በተጠበቀ መድሃኒቶችን ለመጠቀም፤ ማወቅ ያለብዎ:
ምን ዓይነት መድሃኒት እንደሆነ
ለምድ ነው መድሃኒቱን የሚጠቀሙ
እንዴትና መቸ መድሃኒቱን እንደሚጠቀሙ
ከዚህ መድሃኒት ጋር መውሰድ የሌለብዎት ሌላ መድሃኒቶች
ካሉ

መድሃኒትዎን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ከረሱት ወይም
በምልክቱ ላይ ያለን መረጃ ካልተረዱት፤ ለመድሃኒት ሻጩ መጠየቅ
ይችላሉ።

የእኔን መድሃኒቶች በትክክለኛ
ሁኔታ እንዴት ማስቀመጥ
እችላለሁ?
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በመድሃኒቶች ምልክት ላይ መመሪያዎች መሰረት በራሳቸው
መያዣ ውስጥ ማስቀመጥ።
አንዳንድ መድሃኒቶች በማቀዝቀዣ ውስጥ መቀመጥ
ይኖርባቸዋል። ይህም በምልክቱ ላይ ይጻፋል።
ጊዜው ያለፈበትን መድሃኒቶች መጣልና መድሃኒቱን
አለመጠቀም ነው።

እንዴት መድሃኒቶች ይሰራሉ?
አንዳንድ መድሃኒቶች በፍጥነት እንደሚሰሩና ሌሎቹ ደግሞ
ጊዜ ይወስዳሉ። ለምሳሌ፡ አንዳንድ ህመም ማስታገሻ
(አናልገሲክስ/analgesics የሚባለው) ህመሙን
ለማስታገስ ጥቂት ደቂቃዎች ሊወስድ ይችላል። አንቲባዮቲክ
ክኒናዎች የቁስል ብክለት እንደተሻለዎ ከማወቅዎ በፊት
እስኪሰራ ድረስ ከ24 ሰዓታት በላይ ሊወስድ ይችላል።
የጸረ-ድባቴ መድሃኒት በስሜትዎ ላይ ስለመሻሻል መኖሩ
ከማወቅዎ በፊት ሁለት ሳምንታት ሊወስድ ይችላል።
የሚወስዱት መድሃኒት አይሰራም ብለው የሚጨነቁ ከሆነ
ወይም ጤንነት ችግር ከባሰ ወደ ሀኪም በፍጥነት ተመልሶ
መሄድ አለብዎት።
አንዳንድ መድሃኒቶች በባዶ ሆድ ሲወሰዱ ጥሩ ይሰራሉ
ወይም የሆድ ህመም ሊያመጡ ስለሚችሉ፤ እነዚህን ከምግብ
ጋር መውሰዱ ጥሩ ይሆናል።

በትክክለኛ የተቀመጡ መድሃኒቶች ለብዙ ጊዜ እንደሚቆዩና ጥሩም
ይሰራሉ።
የርስዎን መድሃኒቶች ህጻናትና የቤት እንስሳት በማይደርሱበት
ደህንነት ባለው ቦታ ላይ ማስቀመጥ።
የርስዎን መድሃኒቶች በቀዝቃዛና በደረቅ ቦታ ላይ
ማስቀመጥ። ሞቃትና እርጥበት ባለበት ቦታ እንደ ኵሽና ቤት
ወይም መታጠቢያ ክፍል ውስጥ ማስቀመጥ መድሃኒቶች
ሊያበላሸው ይችላል።
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