
ي مساعدتك؟
كيف يمكن�ن

 ل مشكلة، عىل الرحب والسعة.

 فأنت بالتأكيد لست أول من

يختلط عليه الأمر. فالأمر مربك

. مذكور  انظر هنا. هذا يوم الأربعاء 19 ديسم�ب

ي أنك ستتناول قرًصا ونصف
 1.50. هذا يع�ن

ي هذا التاريخ
القرص �ن

رائع

تعرف عليه

ي
 هل يمكن أن توضح ىلي الجدول الزم�ن

 للجرعات مرة أخرى؟ قد يبدو غباًء،

ولكن كل ما أراه هو أرقام

. ، الخميس 20 ديسم�ب  وهنا اليوم التاىلي

ي أنك ستتناول
 مذكور 1.00. وهذا يع�ن

ي ذلك اليوم
قرًصا واحًدا كامالً �ن

ي التاريخ التاىلي مذكور
 أرى أنه �ن

ي قرًصا ونصف
 1.5. هذا يع�ن

القرص، أليس كذلك؟

ي إن أردت. بهذه الطريقة،
 بمجرد القيام بذلك، يمكنك شطب التاريخ من الجدول الزم�ن

تعلم أنك قد أخذت بالفعل الدواء

ي
 الجدول الزم�ن

للجرعات



 بالضبط! يمكنك ببساطة اتباع هذه الخطة اليومية. خذ جرعة الأقراص

ن 24  ثم اشطبها. خذ جرعة الأقراص ثم اشطبها. ح�ت تصل إىل يوم الثن�ي

، حيث تحتاج لإجراء تحليل. فهذا هو يوم إجراء تحليل الدم ديسم�ب

ك ثالثة أيام إضافية  لكن هذا ي�ت

ي
بالجدول الزم�ن

ء آخر ي
 حسًنا. هل هناك أي �ش

يجب أن أكون عىل علم به؟

 لقد فهمت. ح�ت ل

!يختلط الأمر

 مالحظة جيدة. أنت محق تماًما. تلك أيام

ي يوم
ض أن عينة دمك لم تؤخذ �ن  التمديد. لنف�ت

ي
. �ن ن  الجمعة الموافق 15، ولكن أُخذت يوم الثن�ي

 غضون ذلك، أنت ل تزال بحاجة لمعرفة الجرعات

ي يجب اتخاذها يومي السبت والأحد
ال�ت

. عىل سبيل ي
 ل. إل أنه قد تكون هناك تعليقات أسفل الجدول الزم�ن

 المثال، ما إذا كنت بحاجة إىل إحضار قائمة بأية أدوية أخرى وتأخذها

 معك لتحليل الدم. أوه، ومن المهم أيًضا أن تُح�ن معك دائًما الجدول

ي للجرعات عند أخذ عينة الدم
الزم�ن

 ذلك لأننا نحتاج إىل الملصق الموجود

ي لوضعه عىل أنبوب
 عىل الجدول الزم�ن

 عينة الدم. لنعرف أن هذا الأنبوب

يحتوي عىل دمك
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