
 

راهنمای داروهای مصرفی بیماران  

19در کووید   

 آموزش سالمت

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

  99تدوین:  بهار 

    Kaletra 

 لوپیناویر + ریتوناویر( (

 هرگزمصرف دارو را فراموش نکنید.

دارو را با غذا مصرف کنید و در صورت عدم دسترسی به 
 غذا می توانید دارو را با معده خالی مصرف کنید.

از شکستن و یا خرد کردن قرص اجتناب کنید و قررص 
 را به صورت کامل با یک لیوان آب مصرف کنید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص هر موقع که به 
یاد آوردید دارو را مصرف کنید، ولی اگر کرترترر از دو 
ساعت تا مصرف قرص بعدی زمران براقری اسرت از 

 مصرف قرص فراموش شده خودداری کنید.

هرا در  عالمتی است  و آنتی بیوتیرک 91درمان کووید 
 درمان بیتاری با منشأ ویروسی کاربردی ندارند.  

لذا از مصرف خودسرانه هر داروی دیگری جداً خودداری 
 نتایید.
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 91تا زمانی که تحت درمان با داروهای کووید 

 گریپ فروت خودداری کنید. هستید از مصرف 

داروها را دقیقاً مطابق دستور پزشک معالج خرود 
مصرف نتایید و سایر نکات بهداشتی و مراقبرتری 

 را نیز رعایت نتایید.

در صورت داشتن بیتاری زمینه ای و مصررف 
 داورهای دیگر حتتاً به پزشک خود اطالع دهید.



 هموطن گرامی؛ سالم:   

این برگه آموزشی دربردارنده نکاتی در مرورد داروهرای 
 مصرفی در منزل است . 

 لطفا این مطالب را به دقت مطالعه بفرمایید

( را 91کروویرد ( خوشحالیم که توانستید بیتاری کرونا
 .شکست دهید و به سالمت از بیتارستان مرخص شوید

باید به شتا یادآور شویم که درمان شتا هرنروز کرامرل 
 .نشده و هتچنان نیاز به مراقبت دارید

متکن است بر حسب شرایط، یرک یرا هرتره مروارد 
 .داروهای ذکر شده برای شتا تجویز شده باشد

لطفاً هنگام  مصرف داروها به نکات ذکر شده در ایرن 
 .پتفلت توجه فرمایید

 

 

 

 

 اسلتامیویر )تامی فلو(

 بره  کره  درشرایطی  ولی  شود.  مصرف  غذا  با  دارو  است  بهتر

 نریرز  خرالری  معرده  با  را  توانید دارو می  ندارید،  دسترسی  غذا

   کنید مصرف

 فرکرر  کره  درصورتی  و کنید مصرف را دارو ساعت سر  حتتاً

   کنید کوک ساعت فراموش کنید، است متکن کنید می

 توانیرد  دهید می  قورت  را  کپسول  توانید  نتی  که  صورتی  در

   کنید میل و حل  کنید شربت یک در را آن محتویات

 هنگرام بره یرادآوردن،   کردید  فراموش  را  دارو  مصرف  اگر

 بره  سراعرت  دو  از  ولی اگر کتترر   کنید  مصرف  را  سریع آن

 و  نکنید  مصرف  دیگر  دارید  بعدی زمان  قرص  مصرف  زمان
 هرم  برا  کپرسرول  دو  خوردن  از  مصرف  زمان رسیدن  هنگام

   کنیداجتناب 

 والرگروی  اسرامری  حتتراً  دیگر  داروهای  مصرف  صورت  در

   میان بگذارید در خود پزشک با را ها دارو مصرف

 

 سی کلروکینیدروکه

  .دارو را به موقع و سر ساعت مصرف کنید

به فاصله چهار ساعت قبل و بعد از مصررف دارو از 
مصرف ترکیبات آنتی اسید مثل شربت و قرص و شربت 
آلومینیوم ام جی اس و شربت منیزیوم هریردروکسریرد 

 .خودداری کنید

در صورتی که داروهای دیگر مصرف می کنید، پزشرک 
 .خود را از مصرف آنها مطلع کنید
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 قرطرع  از  عرزیرز،  بیترار

 در  دارو حتری  خودسرانه

 احسرراس  کرره  صررورترری

 کرنریرد،  بهبرودی مری

   نتایید خودداری

بیتارعزیز، از مصررف 
داروها بدون نسرهره 

خررودداری پررزشررک 
 .نتایید


