
    
از اینکه حـال شـما خـوب شـده اسـت       -بیمار عزیز 

وکرونا را شکست داده ایـد و از بیمارسـتان مـرخص    

توجه داشـته باشـید کـه     .بسیارخوشحالیم, شده اید

براي  ادامه درمان خود بایـد داروهـاي تجـویز شـده     

قـع و سـر سـاعت مقـرر     طبق دستور پزشک را به مو

درمان شما هنـوز کامـل نشـده و     مصرف کنید چون

ایـن   بنـابر . داریـد همچنان نیاز به مراقبت و درمـان  

  :هنگام مصرف داروها به نکات زیر توجه کنید 

   از قطـع مصــرف خودســرانه دارو حتــی در

صورتی کـه احسـاس بهبـودي مـی کنیـد      

  .کنیدخودداري  "اکیدا

 طبق دستور پزشک معـالج  "داروها را دقیقا

مصرف کنید و نکات بهداشـتی و مراقبتـی   

  .کنیدآن را رعایت 

  در صورت داشتن بیماري هاي زمینه اي و

به پزشک  "حتما ,دیگریا مصرف داروهاي 

  .دهیدمعالج اطالع 

  ــه ــک در  از ان جــا  ک ــی بیوتی تجــویز آنت

درمــان بیمــاري هــاي ویروســی کــاربردي 

ر این از مصرف خودسرانه هر نوع ندارد بناب

  .کنیدخودداري  "داروي دیگري اکیدا

  

  

هیدروکسی کلروکین

  

بهتر است دارو با  ,معدهبراي جلوگیري از ناراحتی 

غذا یا شیر مصرف شود چون طعم آن تا اندازه اي 

      تلخ است و این کار باعث کاهش حالت تهوع 

  .شودمی 

مثل منیزیوم و ( اگر داروهاي ضد اسید معده 

مصرف می کنید این دارو ) آلومینیوم هیدروکساید 

ساعت قبل یا بعد از این داروها استفاده  4را حداقل 

کنید چون ممکن است از جذب کامل دارو 

  .کنندجلوگیري 

دارو را به موقع و سر ساعت مصرف کنید تا بهترین 

  .بگیریدنتیجه را از آن 

 

بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکنید 

چون قطع مصرف زود هنگام منجر به بازگشت 

  .می شودبیماري 

براي جلوگیري از بروز عوارض گوارشی و درد معده 

   .کنیدخرد کردن و جویدن قرص خودداري  از

  

  )ریتوناویر +لوپیناویر ( کلترا 

  

  .کنیدهمیشه دارو را با غذا مصرف 

از شکستن و یا خرد کردن قرص خودداري کنید و 

قرص را به صورت کامل با یک لیوان آب مصرف 

  .کنید
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هر موقع که به  ,قرصدر صورت فراموش کردن مصرف 

 2یاد آوردید دارو را مصرف کنید ولی اگر کمتر از 

از مصرف  استساعت تا مصرف قرص بعدي زمان باقی 

  .کنیدقرص فراموش شده خودداري 

دارو را کمتر یا بیشتر از دوز تجویز شده مصرف نکنید 

چون باعث افزایش مقاومت ویروس و ایجاد عوارض 

  .شودجانبی می 

خواب آلودگی و  ,سرگیجهاست باعث این دارو ممکن 

یا تاري دید شود پس از انجام کارهایی که نیاز به 

  .کنیدهوشیاري کامل دارند خودداري 

  

  )تامی فلو ( اسلتامیویر

  

  

بهتر است دارو با براي جلوگیري از مشکالت گوارشی 

  .شودیا شیر مصرف غذا 

این دارو زمانی بهتر عمل می کند که مقدار دارو در بدن 

بنابر این دارو را هر روز در فواصل  ,شودثابت نگهداشته 

  .کنیدمصرف  زمانی منظم

مصرف دارو را تا پایان دوره ادامه دهید چون قطع زود 

هنگام دارو ممکن است  باعث شود ویروس همچنان به 

عفونت و یا عدم رشد خود ادامه داده و منجر به عود 

  .شودحفاظت شما در برابر ویروس 

اسامی  داروهاي  "در صورت مصرف داروهاي دیگر حتما

  .دهیددیگر را به پزشک خود اطالع 

سریع  یادآورياگر مصرف دارو را فراموش کردید پس از 

ساعت به زمان مصرف  2مصرف کنید ولی اگر کمتر از 

و دیگر دارو را مصرف نکنید  ,داریدقرص بعدي زمان 

موقع رسیدن زمان مصرف از خوردن دو کپسول با هم 

  .کنیدخودداري 

  :منابع 

  سازمان بهداشت جهانی

  

  

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

  

 بیمار آموزش خود مراقبتی در

  19-کوویدمبتال به بیماري 

  )مصرف داروها (  

  1399اردیبهشت ماه-موزش به بیمارآواحد

            :سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir               

  33236401-7: شماره تلفن هاي بیمارستان
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