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 0تأجٌله إلى ما بعد اإلفطار من صور العالجات 

 ما ال يفطز : أوال 
الماء ، واألكسجٌن ، وبعض المستحضرات الطبٌة : ٌحتوي على ثالث عناصر  ال ٌفطر  (أتروفنت - فتتولٌن )بّخاخ الربو

  (مواد كٌمٌائٌة)

األقراص التً توضع تحت اللسان لعالج األزمات القلبٌة تمتص 
مباشرة 

أقراص توضع تحت اللسان لعالج بعض األزمات القلبٌة ، وهً ُتمتص مباشرة  ال ٌفطر
 فٌه خالف: وٌحملها الدم إلى القلب فتتوقف األزمة المفاجئة التً أصابت القلب 

 ألنه ٌفقد الوعً جزء من النهار ال ٌفطرٌستغرق كل النهار ال  الذي (البنج  ) الكلً التخدٌر

ٌشم المرٌض مادة غازٌة تؤثر على أعصابه فٌحدث التخدٌر ألن المادة الغازٌة  ال ٌفطر التخدٌر الجزئً عن طرٌق األنف
 التً تدخل األنف لٌست جرماَ وال تحمل مواد مغذٌة وما لم ٌستغرق جمٌع النهار

  (التخدٌر الجاف  )التخدٌر الجزئً الصٌنً 
 

ٌتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز اإلحساس تحت الجلد فتستحث نوعاَ من الغدد على  ال ٌفطر
إفراز المورفٌن الطبٌعً الذي ٌحتوي علٌه الجسم وبذلك ٌفقد المرٌض القدرة على 

 اإلحساس 

 التخدٌر الجزئً بالحقن 
 

 حقن الورٌد بعقار سرٌع المفعول ؛ بحٌث ٌغطً على عقل المرٌض بثواِن معدودة  ال ٌفطر

  مثله مثل بخاخ الربو  ال ٌفطراألنف  بخاخ

  الحلقفًلو وجد طعمها  ال ٌفطرقطرة األذن  

  الحلقفًلو وجد طعمها  ال ٌفطرالعٌن  قطرة

 مختلف فٌها  :  الحلقفًلو وجد طعمها  ال ٌفطرقطرة األنف 

  ال ٌفطرالحقنة العالجٌة الجلدٌة  (اإلبرة  )

  ال ٌفطرالحقنة العالجٌة العضلٌة  (اإلبرة  )

  ال ٌفطر اإلبر التً ٌتعاطاها مرٌض السكر 

  ال ٌفطرالدهانات 

 (1)محمد فنخور العبدلً 



 
  ال ٌفطر  النٌكوتٌن للمدخنٌن أو غٌرها اللصقات العالجٌة

  ال ٌفطرأو جمالٌة  الدهانات والكرٌمات سواء كانت طبٌةوالمراهم 

  ال ٌفطروتعاطٌها عن طرٌق اإلبر  الفٌتامٌنات

  ال ٌفطر  (الدش المهبلً  ) الغسول المهبلً

  ال ٌفطراللبوس - تحامٌل المهبل 

  ال ٌفطرالمهبلً  المنظار

  ال ٌفطرأصبع الفحص الطبً 

، أو خفض درجة  ، كتخفٌف آالم البواسٌر تستعمل التحامٌل لعدة أغراض طبٌة ال ٌفطر  (اللبوس  ) أو الدبر تحامٌل الشرج
 ، فال تفطر ألنها تحتوي مواد عالجٌة دوائٌة ولٌس منها ، أو غٌرها الحرارة

 سوائل غذائٌة فلٌست أكالً وال شرباً وال فً معناهما

المعدة  ال ٌصل إلىألنه  ال ٌفطرالمنظار الشرجً 

أو  أو محلول لغسل المثانة أو إدخال دواء أو المنظار إدخال القثطرة
 ال ٌوجد منفذ بٌن مسالك البول مادة تساعد على وضوح األشعة إذ

والمعدة 

  ال ٌفطر

  ال ٌفطرسحب الدم القلٌل للتحلٌل ال ٌفطر 

  ال ٌفطرالبنج الموضعً فً عالج األسنان 

  ال ٌفطرتنظٌف  التركٌب و الوأ هحشوأو  قلع الضرس

  ال ٌفطرال ٌصل إلى المعدة الذي منظار البطن 

 القولون عالج عن طرٌق الدبر المنظار سواء عن طرٌق الفم أو
ٌصاحبه دواء  أن ال وٌشترط

  ال ٌفطر

 ال ٌصل إلى المعدة ولٌس أكالً وال شرباً  ال ٌفطر  لفحص الرحمأجهزة السونار

  ال ٌفطر إبر التطعٌم

  ال ٌفطرمعطر الفم 

  ال ٌفطر العطور

قد تصل إلى رحم المرأة بعض األجهزة لغرض التشخٌص أو لمنع 
  أو عند التدخل الجراحً كما ٌحدث فً حالة اللولب الحمل

ال تفطر الصائم لعدم وصولها إلى الدم  ال ٌفطر

 (2)محمد فنخور العبدلً 



 
  ال ٌفطر الجسد فً موضع  أياللثة أو أو خروج الدم من األنف

أو  وال ٌحتوي على مواد عالقة غاز األكسجٌن هو هواء ٌعطى لبعض المرضى ال ٌفطرغاز األكسجٌن 
مغذٌة وٌذهب معظمه إلى الجهاز التنفسً 

نات من غٌر المعدة واألمعاء ال ٌفطر الصائم  ٌّ   ال ٌفطرأخذ الع

  ال ٌفطراألسنان  معجون

 إذ اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق  ال ٌفطربخاخ العالج الموضعً  

بشرط أن ال تكون طبلة األذن مخروقة فٌدخل منها الماء إلى البلعوم ، أما المواد  ال ٌفطر غسول األذن
 الطبٌة التً ال تغذي فال ٌضر 

، من قثطرة  واألنثى ما ٌدخل اإلحلٌل أي مجرى البول الظاهر للذكر
 ، أو ، أو دواء أو منظار، أو مادة ظلٌلة على األشعة ( أنبوب دقٌق )

محلول لغسل المثانة 

 ال عالقة بٌن المسالك البولٌة والجهاز الهضمً ال ٌفطر

  ال ٌفطر المسواك

  ال ٌفطرالنخاع الشوكً  دخول أي أداة أو مواد عالجٌة إلى الدماغ أو

ما لم تكن  من الكبد أو غٌره من األعضاء (خزعات)أخذ عٌنات 
مصحوبة بإعطاء محالٌل 

  ال ٌفطر

أو إجراء عملٌة  إدخال منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء
جراحٌة علٌها 

  ال ٌفطر

 إذ اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق ال ٌفطرالمضمضة دواء 

 إذ اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق ال ٌفطر  الغرغرةدواء 

 وهً عبارة عن أنبوب دقٌق ٌدخل فً الشراٌٌن ألجل العالج أو التصوٌر ال ٌفطرقسطرة الشراٌٌن 

وهو عبارة عن جهاز طبً ٌدخل عن طرٌق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم  ال ٌفطر  منظار المعدة
 0إلى المعدة 

 إذا وضع الطبٌب مادة دهنٌة مغذٌة على المنظار فإنه ٌفطر 

 

 

 (3)محمد فنخور العبدلً 



 الذي يفطز: ثانيا 
 األكل والشرب والجماع والحٌض والنفاس من المفطرات المتفق علٌها 

الغسٌل بواسطة آلة تسمى الكلٌة الصناعٌة حٌث ٌتم : األولى : وله طرٌقتان  ٌفطر  بنوعٌه الغسٌل الكلوي
وٌقوم الجهاز بتصفٌة الدم من المواد الضارة ثم ، سحب الدم إلى هذا الجهاز 

ٌعود إلى الجسم عن طرٌق الورٌد ، وفً أثناء هذه الحركة قد ٌحتاج إلى 
  0سوائل مغذٌة تعطى عن طرٌق الورٌد 

 : عن طرٌق الغشاء البرٌتوانً فً البطن : الثانٌة 
ثم ٌدخل عادة ، وبذلك بأن ٌدخل أنبوب صغٌر فً جدار البطن فوق السرة 

لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالٌة من السكر الجلوكوز إلى داخل 
وتبقى فً الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى وٌكرر هذا العمل عدة ، البطن 

 مرات فً الٌوم 

تمتصها  مغذٌة أو مواد إذا كان فٌها ماء (الحقنة الشرجٌة  )الشرج حقنة 
األمعاء 

هناك اتصال ففتحة الدبر : من قال أنها تفطر ٌقول : قال الشٌخ خالد المشٌقح  ٌفطر
متصلة بالمستقٌم والمستقٌم متصل بالقولون واألمعاء الغلٌظة وامتصاص الغذاء 
ٌتم عن طرٌق األمعاء الدقٌقة وقد ٌكون عن طرٌق األمعاء الغلٌظة امتصاص 
بعض األمالح والسكرٌات،أما إذا امتصت أشٌاء غٌر مغذٌة كاألدوٌة العالجٌة 

فإنها ال تفطر ، وذلك بأنه ال تحتوي على غذاء أو ماء وهذا التفصٌل هو 
 األقرب 

  (ففٌها خالف  )ٌقاس على الحجامة وقٌل  ال ٌفطر  ٌفطرالتبرع بالدم 

طفل   عملٌاتفً البوٌضةحقن رحم المرأة بمنً الزوج بعد حقنة فً 
األنابٌب 

  ٌفطر

  ٌفطرالمختلط بطعم أي النكهات  السواك

  ٌفطرمن ُنقَِل إلٌه دم انتقض صومه 

  ٌفطر المغذي أو الجلوكوز 

  ٌفطرالتدخٌن والشٌشة  

  ٌفطرالعلك 

 ألنه ٌفقد الوعً كامل النهار ٌفطر الذي ٌستغرق كل النهار (البنج  ) الكلً التخدٌر

  ٌفطر  أو اإلبر المغذٌةالحقنة الورٌدٌة المغذٌة

 والخالف فٌها قوي واألفضل تجنبها أثناء الصٌام  ٌفطرالورٌدٌة  الحقنة العالجٌة (اإلبرة  )

 (4)محمد فنخور العبدلً 
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