 ‐ 2299ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺑﺰار و داروﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﺑﺮ روزه
ﺳﻮال
ﺳﻮال :آﯾﺎ اﺋﻤﻪ اﻗﻮاﻟ درﺑﺎرهی درﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰی ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ روزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دارﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ:
۱ـ ﻗﺮص و ﮐﭙﺴﻮل و ﺷﺮﺑﺖ ۲ـ اﺳﭙﺮی آﺳﻢ و ﺗﻨ ﻧﻔﺲ ۳ـ ﺷﯿﺎف ۴ـ ﺗﺰرﯾﻖ
ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﺳﭙﺮی ﺗﻨ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺸﻼت
ﺗﻨﻔﺴ رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧ از اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺠﺎل ﭘﺰﺷ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد ﯾﺎ
ﻧﻤﺷﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﺮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ در ﺑﺮﺧ دورهﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﺷﺪه
و ﺧﻼﺻﻪی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
اوﻻ :اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روه ﻧﯿﺴﺖ:
۱ـ ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻤ ،ﻗﻄﺮهی ﮔﻮﺷ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮔﻮش ﯾﺎ ﻗﻄﺮهی ﺑﯿﻨ و اﺳﭙﺮی ﺑﯿﻨ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ
ﺣﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
۲ـ ﻗﺮصﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻼج آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﺑﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
۳ـ آﻧﭽﻪ وارد واژن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎف ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻠﻮﭘﻮﺳﻮﭘ ﯾﺎ اﻧﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی ﭘﺰﺷ.
۴ـ وارد ﮐﺮدن آﻧﺪوﺳﻮپ ﯾﺎ آی ﯾﻮدی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ رﺣﻢ.
۵ـ آﻧﭽﻪ وارد ﻣﺠﺮای ادار ﻣﺮد و زن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪی ﺑﺎرﯾ ﮐﻪ وارد ﻣﺠﺮای ادرار ﻣﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻮﺳﻮﭘ
)آﻧﺪوﺳﻮﭘ داﺧﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ( ﯾﺎ ﻣﺎدهی ﺣﺎﺟﺐ اﺷﻌﻪ ،ﯾﺎ دارو و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺜﺎﻧﻪ.
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۶ـ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن داﺧﻞ دﻧﺪان ،ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ،ﺟﺮم ﮔﯿﺮی دﻧﺪان ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان اﮔﺮ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
۷ـ آب در دﻫﺎن زدن و ﻏﺮﻏﺮه و اﺳﭙﺮی ﻋﻼج ﻣﻮﺿﻌ دﻫﺎن در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه.
۸ـ آﻣﭙﻮلﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﭘﻮﺳﺘ ﯾﺎ ﻋﻀﻼﻧ ﯾﺎ ورﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺮم و آﻣﭙﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪای.
۹ـ ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن.
۱۰ـ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺨﺪﯾﺮ )ﺑﺣﺴ (در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻐﺬی )ﺳﺮم( داده ﻧﺸﻮد.
۱۱ـ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘ وارد ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮمﻫﺎ و ﻣﺮﻫﻢﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﺣﺎوی ﻣﻮاد داروﯾ ﯾﺎ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ.
۱۲ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﯾﺎ ﻋﻼج رگﻫﺎی ﻗﻠﺒ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن.
۱۳ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه درونﺑﯿﻦ از ﺧﻼل دﯾﻮارهی ﺷﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی اﺣﺸﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ.
۱۴ـ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺒﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎء اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زدن ﺳﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۱۵ـ آﻧﺪوﺳﻮﭘ ﻣﻌﺪه در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮم ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۶ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه ﯾﺎ ﻣﻮاد درﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋ.
۱۷ـ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﺳﺘﻔﺮاع ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﻣﺒﻄﻞ روزه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻓﻄﺎر ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺗﺎ آﻧﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﺻﺤﺖ روزهاش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺬارد(.
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