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إرشادات دوائية: 

مسيالت الدم:
أن . 1 مــن  البــد  للــدم  المســيلة  الحبــوب  او  وكلوبيدوجريــل  االســبرين 

تأخذهــا يوميــا وبنفــس الوقــت وتؤخــذ بعــد األكل وإذا نســي أخذهــا 
فــي وقتهــا وتذكــر فــي وقــت مقــارب لنفــس الجرعــة فــي هــذا اليــوم ال 
مانــع مــن اخــذ الجرعــة مباشــرة عنــد تذكرهــا أمــا إذا كان الوقــت متأخــر 
أي بعــد 12 ســاعة مــن وقتهــا فتأجــل إلى اليوم التالــي بدون أن تضاعف 

الجرعــة.   

الريفيروكســيبان او الدابيجاتــران او االبيكســيبان ادويــة الســيولة او . 2
مميعــات الــدم الجديــدة يؤخــذ األول منها مره يوميــا بينما الدابيجاتران 
أو االبيكســيبان يوخــذان مرتــان باليــوم فــي وقــت ثابــت علــى ان ال 
يزيــد الوقــت بيــن الجرعتيــن عــن 12 ســاعة وال يقــل عــن 10ســاعات وفــي 
حالــة نســيان الجرعــة يتنــاول المريــض مباشــرة الجرعــة التاليــة دون 
مضاعفــة الجرعــة امــا عــن الطعــام فانــه ال يوثــر علــى االمتصــاص ماعــدا 

الريفيركســيبان يفضــل اخــذه بعــد طعــام الفطــور أوالســحور. 

الموعــد . 3 نفــس  فــي  يوميــا  بأخــذه  ينصــح  الــدم  مســيل  الوارفريــن 
وبالجرعــات الموصــى بهــا مــن قبــل الطبيــب أو الصيدلــي ويجــب عــدم 
الثــوم معــه  او  الزنجبيــل  او  تنــاول الخضــراوات ذات األوراق الخضــراء 
حيــث أن ذلــك قــد يؤثــر فــي تركيــز الــدواء ومفعولــه فــي الجســم حيــث 
ــف  ــى النزي ــؤدي إل ــد ي ــدم وق ــط ال ــى عــدم تجل ــن يعمــل عل أن الوارفري

وينصــح بأخــذه علــى معــدة فارغــه.



مــدرات البــول مثــل فيروســاميد معظــم الصائميــن يتجنبوهــا لتفــادي . 4
العمــوم خطــأ  فــي  وهــذا  الســوائل  وفقــد  الميــاه  دورات  اســتخدام 
والواجــب المحافظــة علــى أخــذ هــذه األدويــة كمــا وصفــت مــن الطبيــب 
وفــي حالــة نســيان الجرعــة تؤخــذ مباشــرَه عنــد تذكرهــا يوثــر االكل فــي 
امتصاصهــا ويفضــل اخــذ الجرعــة بعــد تمــر االفطــار وقــت المغــرب لكــي 

ال تزعــج الصائــم اثنــاء ســاعات الصيــام.

أمــا أدويــة الضغــط بجميــع أنواعهــا فيفضــل تناولهــا قبــل النــوم بعيدا . 5
ــت  ــدء النشــاط اليومــي مــع التاكيــد علــى اخذهــا فــي وقــت ثاب عــن ب
يوميا. وفي حالة نســيان الجرعة تؤخذ مباشــرة عند تذكرها ويســتحب 
أيضــا اخــذ قــراءات الضغــط يوميــا فــي اول ايــام الشــهر الفضيــل بجهــاز 
المنــزل. بالنســبة لتفاعــل هــذه االدويــة مــع الطعــام فهــي كاالتــي: 
مثبطــات اإلنزيــم المحــول لألنجيوتنســين او مســتقبالت االنجوتنســين 
مثــل الليزينوبــرل او الفاســتريل او اربيزارتــان او برندوبريــل او اللوزرتــان 

والفالزارتــان ال يتاثــر بالطعــام 

أدويــة القلــب مثــل مثبطــات المســتقبالت بيتــا او مثبطــات قنــوات . 6
الكالســيوم يفضــل أخذهــا بعــد اإلفطــار. امــا التــي تكــون عــدة مــرات 
فــي اليــوم البــد مــن تحديــد وقــت الجرعــات ليكــون ثابتــَا حتــى ال ينســى 
الصائــم أخذهــا. فــي حالــة نســيان الجرعــة خــذ الجرعــة حــال تذكــرك إذا 
كان موعــد الجرعــة القادمــة قريبــا فــال تأخــذ الجرعــة المنســية، وخــذ 
تضاعــف  أن  بــدون  الجــدول،  نفــس  علــى  واســتمر  الجديــدة  الجرعــة 
الجرعــة.  بالنســبة لتفاعــل هــذه االدويــة مــع الطعــام فهــي كاالتــي 
مثبطــات بيتــا البــد مــن اخــذ الجرعــة مباشــرة علــى معــدة فارغــة مثــل 
الكارفيديلــول او االتينولــول، أمــا البيســوبرولول فــال يتأثــر بالطعــام. 
يوثــر  ال  املوديبيــن  مثــل  الكالســيوم  قنــوات  لمثبطــات  بالنســبة 
الطعــام فــي امتصاصهــا لذلــك يمكــن ان تؤخــذ مــع الطعــام وفــي اي 

وقــت مــع تثبيــت وقــت الجرعــة.  



األميــودارون دواء ينظــم اضطــراب نبضــات القلــب يؤخــذ مــع اإلفطــار . 7
وهــذا العــالج ال يتاثــر بالطعــام.

الديجوكســين الــذي يعمــل علــى عــالج قصــور عضلــة القلــب وكذلــك . 8
ــا يخــص الطعــام  ــا م ــات القلــب فــي بعــض الحــاالت. ام ــل مــن ضرب يقل
تؤخــذ الجرعــة ســاعه قبــل االكل وفــي نفــس الوقــت يوميــا تجنــب اكل 
االطعمــة التــي تحتــوي علــى اليــاف وتجنــب العــرق ســوس والملينــات .

خافضــات الكولســترول فــي الــدم تؤخــذ الجرعــة مســاَء يوميــَا. في حالة . 9
نســيان الجرعــة خــذ الجرعــة حــال تذكــرك إذا كان موعــد الجرعــة القادمــة 
قريبــا فــال تأخــذ الجرعــة المنســية، وخــذ الجرعــة الجديــدة واســتمر علــى 
ــر  نفــس الجــدول، بــدون أن تضاعــف الجرعــة.  بالنســبة للطعــام ال يوث
االكل فــي امتصاصهــا مــا عــدا الجريــب فــروت البــد مــن تجنبــه أو تقليلــه.

نتمنى لكم صومَا مقبوالَ 


