 ‐ 274933آﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﺎﯾﻎ ﻣﻐﺰی ﻧﺨﺎﻋ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات )ﭘﻮﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤﺮی( روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﭘﻮﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤﺮی ) (Lumbar Punctureدر روز رﻣﻀﺎن ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰی ﻧﺨﺎﻋ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و در آن ﺳﻮزﻧ را وارد ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮐﻤﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
وارد ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻧﺨﺎج ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه آﻣﺪه اﺳﺖ:
۱ـ ﻗﻄﺮۀ ﭼﺸﻤ ﯾﺎ ﮔﻮﺷ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪۀ ﮔﻮش ﯾﺎ ﻗﻄﺮۀ ﺑﯿﻨ ﯾﺎ اﺳﭙﺮی ﺑﯿﻨ اﮔﺮ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه دوری ﮐﻨﺪ.
۲ـ ﻗﺮصﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری و دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ زﯾﺮ زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ
رﺳﯿﺪه دوری ﮐﻨﺪ.
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.
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.
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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.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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