
احتفظ باألدوية يف مكان آمن.

 أطفالك معرضون لخطر تعاطي األدوية عن طريق الخطأ. ضع دامئًا األدوية 	 

)خاصًة املواد األفيونية( يف مكان آمن مثل خزانة أو درج أو صندوق مغلق. 

مام يساعد عىل حامية أطفالك ومينع اآلخرين من الحصول عىل األدوية.  

عندما كان طفلك طفالً صغريًا، كنِت تحافظني عىل املواد الكيميائية بعيًدا عن متناول يديه. افعِل 	 

نفس اليشء مع أدويتك. ميكن أن يكون األطفال واملراهقون األكرب سًنا فضوليني مثل األطفال الصغار. 

قد يتعرضون لضغوط من األصدقاء لتناول األدوية. إنهم معرضون لخطر استخدام األدوية املوصوفة 

بطريقة خاطئة أو “االنتشاء”. املصدر الرئييس لألدوية للمراهقني هو أصدقائهم، أو خزانة األدوية 

املوجودة يف املنزل أو خزانة األدوية الخاصة بأصدقائهم - وليس تاجر مخدرات.

ميكن للوالدين )ويجب عليهم( املساعدة يف تقليل وصول املراهقني إىل األدوية املوصوفة، خاصًة يف 	 

 املنزل. ميكن أن يؤدي تعاطي املخدرات من قبل املراهقني إىل اإلصابة باضطراب مزمن بسبب 

تعاطي املخدرات.

راقب عن كثب أدويتك.

تتبع عدد الحبوب املوجودة يف كل من زجاجات الوصفات الطبية أو عبوات حبوب منع الحمل. تتبع 	 

إعادة التعبئة. افعل ذلك مع جميع األدوية املوجودة يف منزلك.

راقب جرعات وعبوات األدوية املوصوفة البنك املراهق. كن حذًرا جًدا يف تتبع األدوية املعروفة بأنها 	 

تسبب اإلدمان والتي ييسء استخدامها املراهقون بشكل شائع، مثل املواد األفيونية والبنزوديازيبينات 

واملنشطات.

تأكد من أن أصدقائك وأولياء أمور أصدقاء ابنك املراهق وجريانك وأقاربك - وخاصًة األجداد - يعرفون 	 

املخاطر اطلب منهم مراقبة األدوية يف منازلهم دامئًا.
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ارِم الوعاء يف سلة املهمالت املنزلية.

أخلط األدوية )ال تطحن األقراص أو الكبسوالت( 
مبادة غري مستساغة مثل األوساخ، أو فضالت 

القطط، أو صابون األطباق، أو القهوة املطحونة 
املستعملة.

ضع الخليط يف وعاء مثل كيس بالستييك محكم الغلق.

اشطب عىل جميع املعلومات الشخصية املوجودة 
عىل ملصق الوصفة الخاص بزجاجة حبوب الدواء 
الفارغة أو عبوة الدواء الفارغة لجعلها غري قابلة 

للقراءة، ثم تخلص من الوعاء.
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