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توصیه های مرتبط با روزه داری و مصرف داروها 

تزای ّوَعٌاًی کِ تِ . تا فزا رسیذى ایام رهضاى اهیذٍارین کِ تواهی هسلواًاى تَفیق ادای ایي فزیضِ الْی را داضتِ تاضٌذ

رٍسُ دلیل اتتال تِ تیواری دارٍ هػزف هی ًوایٌذ، ّویطِ ایي سَال هغزح است کِ ًحَُ غحیح هػزف دارٍّا در سهاى 

داری تایذ تِ چِ ضکل تاضذ ٍ آیا قغغ هػزف دارٍّا ٍ یا اًتقال دٍس دارٍ تِ سهاًْای قثل اس سحز یا تؼذ اس افغار کار درستی 

. یا خیز است

تارداری، ضیزدّی ٍ تزخی اس تیواریْا هاًٌذ دیاتت، فطارخَى، رٍدُ تحزیک آى است کِ  ًکتِ اغلی کِ تایذ تِ آى اضارُ کزد
، اختالالت کلیَی، تیواریْای اػػاب ٍ رٍاى ٍ آسن  ّوگی اس ضزایظ (دٍاسدِّهؼذُ ٍ )، سخوْای گَارضی پذیز، یثَست

جسوی ّستٌذ کِ فزد هلشم هی تاضذ پیص اس اقذام تِ رٍسُ داری، تا پشضک هؼالج خَد در خػَظ اقذام تِ رٍسُ داری ٍ 
.  ّوچٌیي ًحَُ هػزف دارٍّا، هطَرت ًوایذ

دارٍ، تغییز یا کاّص دٍس هػزفی ٍ یا تغییز سهاى  تِ قغغ اقذام هطَرت تا دارٍساس یا پشضک هؼالج خَد، تیواراى ًثایذ تذٍى

تزٍس اثزات ، تِ اثزات درهاًی تیایػذم کارآیی دارٍ، ػذم دست رػایت ًکزدى ایي اغَل هی تَاًذ هٌجز تِ. هػزف تٌوایٌذ

تِ تیواری، پس اس هطَرت تا پشضک هؼالج خَد، هجاس تِ رٍسُ گزفتي چٌاًچِ فزدی تِ رغن اتتال  .ضَد ٍ تطذیذ تیواری جاًثی

. هی تایست تِ ًکات سیز تَجِ ًوایذ تاضذ،

در ایام رٍسُ داری هی  در هؼزؼ خغز تغییز دٍس دارٍ ٍ غزع خػَغاً (COPD)تیواراى هثتال تِ تیواری اًسذادی ریَی

هطاٍرُ دقیق  تا قغغ دارٍ دچار تاسگطت حوالت تطٌجی هی ضًَذ پشضکاى ػالٍُ تز ایٌکِ تایذ تِ تیواراى غزػی کِ. تاضٌذ

کِ تا قغغ دارٍّای استٌطاقی ٍ افطاًِ ّای تٌفسی دچار حوالت آسوی هی ضًَذ  سنآهثتال تِ  تیواراى تِ تذٌّذ، تایذ

   .تَغیِ ّای السم را ارائِ تٌوایٌذ

دّذ کِ رٍسُ داری تاثیز خاغی تز اثزتخطی  ًطاى هی ٍ ضذ اًؼقاد خَىهغالؼات تِ ػول آهذُ رٍی دارٍّای ضذ فطارخَى 

، تزای جلَگیزی اس اسدست رفتي آب تذى، (ادرار آٍر) الثتِ گاّی اٍقات السم است در هَرد دارٍّای هذر .ایي دارٍّا ًذارد

  .پشضک اقذام تِ کاّص دٍس ایي دارٍّا در تیواراى رٍسُ دار تٌوایذ

هػزف ایي گًَِ دارٍّا را هی تَاى تا . لیت را دارًذ کِ دٍتار در عَل رٍس هػزف ضًَذایي قابتزخی اس دارٍّای ضذ التْاب 

. دتِ سهاى افغار یا سحز هَکَل ًوَهطَرت پشضک ٍ دارٍساس 

هی تَاًذ اقذام تِ تجَیش آًتی تیَتیک ّایی تٌوایذ کِ تِ جای چٌذ تار جْت درهاى ػفًَت در فزد رٍسُ دار، پشضک هؼالج، 

.  ٍس، یک یا دٍ تار در رٍس هػزف ضَدهػزف در عی ر

در هَرد ایي دارٍّا تجای هػزف سِ تا چْار تار . تزخی اس دارٍّا ًیش تِ ضکل آّستِ رّص در تاسار دارٍیی هَجَد هی تاضٌذ

. در رٍس، پشضک هی تَاًذ دارٍی آّستِ رّص کِ یکثار در رٍس تجَیش هی ضَد تَغیِ ًوایذ
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در . در ایي ایام ًیش تٌا تِ تجَیش پشضک هوکي هی تاضذ( اس ضکل خَراکی تِ ضکل پَستی)ا تغییز ًحَُ هػزف تزخی اس دارٍُ

غَرت ٍجَد ایي ضکل دارٍیی، تجای هػزف تزخی اس دارٍّای خَراکی، پشضک هؼالج هی تَاًذ  آًْا را تِ ضکل سیست 

. تجَیش ًوایذ( چسة پَستی دارٍ در غَرت هَجَد تَدى)چسة 

هفیذ تزخی اس هثتالیاى تِ دیاتت تٌاتز تطخیع پشضک هؼالج هی تَاًذ درخػَظ تیواراى دیاتتی، ّزچٌذ رٍسُ داری تزای 

تیواراًی کِ اًسَلیي هػزف . هی تَاًذ تسیار خغزًاک تاضذٍ رصین غذایی در تزخی دیگز تغییز خَدسزاًِ دٍس دارٍ ٍلی تاضذ، 

در تواهی تیواراى دیاتتی، تٌظین ٍ کٌتزل . ا پشضک هؼالج خَد هطَرت ًوایٌذایذ ببهی ًوایٌذ قثل اس اقذام تِ رٍسُ داری 

. هزتة قٌذ خَى تسیار هْن هی تاضذ

توصیه های نحوه مصرف داروها در ماه مبارك رمضان 
 

ٍ هؼذُ )تارداری، ضیزدّی ٍ تزخی اس تیواریْا هاًٌذ دیاتت، فطارخَى، رٍدُ تحزیک پذیز، یثَست، سخوْای گَارضی  .1
، اختالالت کلیَی، تیواریْای اػػاب ٍ رٍاى ٍ آسن  ّوگی اس ضزایظ جسوی ّستٌذ کِ فزد هلشم هی تاضذ پیص اس (دٍاسدِّ

.  اقذام تِ رٍسُ داری، تا پشضک هؼالج خَد در خػَظ اقذام تِ رٍسُ داری ٍ ّوچٌیي ًحَُ هػزف دارٍّا، هطَرت ًوایذ
قثل اس ، غی ّستیذ کِ هجثَر تِ هػزف دارٍ در ایام هثارک رهضاى هی تاضیذرٍسُ دار ػشیش، چٌاًچِ هثتال تِ تیواری خا .2

 .ّز چیش تا پشضک هؼالج خَد هطَرت ًواییذ

چِ تسا ایي  .ٍ یا تِ سهاى دیگزی هَکَل ًٌواییذدر سهاى رٍسُ داری ّیچگاُ ٍػذُ ّای دارٍی خَد را خَدسزاًِ حذف  .3
رف تسیاری اس دارٍّا را هی تَاى پس اس هطَت تا پشضک تِ سهاى هع. گزددهی ػول ضوا سثة اختالل در رًٍذ درهاى 

 .ًوَد ًتقلسحزی یا افغار م

هاًٌذ فطارخَى، چزتی خَى، دیاتت، تیواری ّای قلثی ػزٍقی ٍ تیواری  رٍسُ دار ػشیش، چٌاًچِ هثتال تِ تیواری هشهي .4
ست یا خیز ٍ ّوچٌیي در غَرت تی خغزی، در کلیَی هی تاضیذ، در ایي خػَظ کِ آیا رٍسُ داری تزای ضوا تذٍى اضکال ا

 .هطَرت ًواییذتا پشضک هَرد ًحَُ هػزف دارٍ ٍ رصین غذایی هٌاسة در هاُ هثارک رهضاى، 

در ایام رٍسُ داری خَدسزاًِ ًَتت . اثزتخطی تسیاری اس دارٍّا، ارتثاط هستقیوی تا هػزف توَقغ آًْا در سهاى هؼیي دارد  .5
. دارٍی خَد را قغغ ًٌواییذ

درتارُ قغغ دارٍّای خَد ٍ ًحَُ استفادُ آًْا در . قغغ ًاگْاًی تزخی اس دارٍّا تِ ٍاسغِ رٍسُ داری تسیار خغزًاک است .6
 .تا پشضک ٍ یا دارٍساس خَد هطَرت ًواییذ ،هاُ هثارک رهضاى

ر سغح قٌذ خَى، فطار تیواراى تایذ اس ًظ. تیواراى دیاتتی تایذ پیص اس ضزٍع هاُ هثارک تحت تزرسی پشضکی قزار گیزًذ .7
خَى، چزتی خَى، اًؼقاد خَى ٍ تزرسی ّای کلی ٍضؼیت تیَضیوی خَى پایص گزدًذ ٍ تز ایي اساس رصین غذایی ٍ دارٍیی 

. هختع ّز تیوار قثل اس ضزٍع هاُ هثارک تؼییي گزدد
هَرد داری رٍسُ رد تیوار در ایام فتْذیذ کٌٌذُ احتوالی تایذ در راتغِ تا خغزات هثتال تِ دیاتت ّن تیواراى ٍ ّن خاًَادُ  .8

ّوچٌیي در هَرد ػالئن افشایص ٍ کاّص قٌذ خَى، اًذاسُ گیزی قٌذ خَى، تٌظین ٍػذُ ّای غذایی، . هطاٍرُ قزار گیزًذ
رٍش درهاى ٍ اقذاهات السم در  ،ػالٍُ تز ایي. السم را دریافت کٌٌذفؼالیت تذًی ٍ هػزف دارٍّا در هاُ هثارک تایذ آهَسش 

. تزٍس هطکل تایذ تِ ّوزاُ تیوار آهَسش دادُ ضَدغَرت 

ستاد مزكشي اطالع رساني داروها و سموم تهیه شده در 
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