
وزه راز دیگر مشکالت رایج در  :افت فشارخون. 3
داری می توان به افت فشارخون اشاره کرد عالئمی 

تعریق زیاد، ضعف، کاهش انرژی، سرگیجه، رنگ مانند 
 .باشند دهنده افت فشارخون می نشان غش پریدگی و حالت

می تواند در افت  مصرف کم مایعات و نمک کافی -
 .ارخون نقش داشته باشدشف

خنک نگه داشتن فرد و افزایش مصرف مایعات  :درمان
در ( ساز است نمک زیاد خودمشکل)و نمک کافی 

 .هنگام افطار و سحر
 :سردرد .4

ایجاد سردرد در روزه داری را  دالیل
عادت به مصرف کافئین در  می توان

طول روز و استعمال دخانیات و قطع 
آن، خستگیو عدم استراحت و خواب 

 .نام برد کافی به علت فعالیت زیاد یا افت فشارخون
   :راهکار جهت کاهش بروز سر درد در ماه رمضان

هفته قبل از ماه مبارک رمضان، ۲تا  1بهتر است از 
 .و تنباکو را کاهش دهید  مصرف مواد حاوی کافئین

شدید بسیار ، اگر سردرد به علت افت فشارخون :نکته
 .کنیدروزه را افطار  ،دید پزشک در صورت صالحباشد، 

 افت قند خون.5
ضعف، سرگیجه، خستگی، عدم  از عالئم افت قندخون

 لرزش، کاهش فعالیت و قدرت جسمانی،تعریق،  تمرکز،
 .را می توان نام برد سردرد و تپش قلب

در افت  ی سحر وعدهمصرف زیاد قندهای ساده در 
چون این امرباعث ترشح زیاد  دنقندخون نقش مهمی دار

 .شود در طول روز میدر نتیجه کاهش قند خون انسولین و 
های حاوی  پرهیز از مصرف غذاها و نوشیدنی: درمان

 .ی سحر ها در وعده ساده و شیرینی قندهای
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 :سردل سوزش.6 

های گازدار و نیز قهوه این  دار، نوشابه غذاهای ادویه
مصرف غذاهای پرچرب  گاهی. کنند حالتها را بدتر می

 .سبب بروز این مشکالت شود تواند نیز می
 

 :توجه 
 جسمی شرایطهر یک از  در صورتی که دارای

جهت روزه گرفتن با پزشک خود  زیر می باشید

 :مشورت نمایید
در  یسنگ ادرار ۲از  شیب)سنگ ساز  هیکلافراد با . 1

 (ماه 6طول 
 یزیالید مارانیب .۲
 شارخونف یناگهان شیافزا ایباال  یلیافراد با فشارخون خ .3
 یقلبرگ های  یگرفتگ یکه دارو برا یافراد .4
شان به  یکنند و در صورت قطع دارو زندگ یستفاده ما

 .افتد یخطر م
، کنترل نشده ابتی، دکینوع  ابتیبا د مارانیب .5
 و افت قندخون در طول روزه یباردار ابتید
 ای نیکننده انسول قیتزر)نوع دو  ابتیبا د مارانیب .6

 یابتید مارانیو ب( از دو عدد قرص در روز شیمصرف ب
 ...و ی، چشمیویکل یبا عوارض

 شیردهی در شش ماهه دوم) یردهیشش ماه اول ش .7
 (.پزشک دارد صیو تشخ طیبه شرا یبستگ

 خاص طیو شرا یباردار یاز هفته ها یدر بعض. 8
 (پزشک صیبر اساس تشخ)ری باردادر
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 و خدمات  یدانشگاه علوم پزشک                                                     
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 :اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان 

 و عالوه بر آثار روحی رمضانبارک ماه م در روزه داری
 .، اثرات جسمانی بسیار ارزشمندی داردمعنوی

روزه داری در زمینه پیشگیری و یا کنترل بیماری هایی 
ها  چاقی و اضافه وزن در بروز آن ،که عادات غذایی 

 .نقش دارند بسیار موثر است

 این در حالی است که این روزها سفره های سحری و 
 زولبیا و یرین مثل حلواشغذاهای چرب وواع ان باافطار 

اینکههه متاسههفانه  نتیجههه. ین مههی شههودرنگهه بامیههه و
هستیم که برخی از روزه داران  ئلهشاهد این مس گاهی

 ،افهزایش وزن  پس از ماه رمضان دچار عوارضی چون
 گوارشهی  مشکالت ،خونو فشار   چربی سطح افزایش

 .شوند می... و

رعایدت اصدول    بددون بینهیم روزه داری    می لذا

سهالمت روزه دار   نهه تنهها ضهامن    صحیح تغذیده 

 مخهاطره  بهه  را وی سهالمت  توانهد  مهی  بلکهه  ،نیست

دارد تها روزه داران   ضهرورت  دلیهل  همین به. بیندازد
 .آشنا شوندعزیز با اصول صحیح تغذیه در ماه مبارک 
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 دستور غذایی عمومی در ماه مبارک رمضان 

چای کمرنگ، شیر  ولرم،ابتدا با آب : افطاروعده 

و  کردهی خود را باز  یا کشمش روزهو گرم با خرما 
انواع نان : را میل نماییدسپس یکی از غذاهای زیر 

یا گردو، و سبوسدار و پنیر همراه با سبزییا گوجه فرنگی 
 .شله زرد و یا فرنی یا شیربرنج، انواع کوکو و شامی

ساعت بعد از ۲ی  فاصله بهتر است به :شاموعده 

 .شام مصرف گردد افطار
برای تامین آب مورد نیاز پس از صرف افطار و تا قبل  -

رنگ و سایر  انواع میوه، چای کم تدریجاز خواب به 

 .مایعات به ویژه آب برای جبران کم آبی بدن نوشیده شود

روزه داران باید از مصرف تنقالت زیاد در فاصله   -
مواد، دیرهضم اینگونه . افطار تا سحر پرهیز کنند

هستند و موجب می شوند که میل به غذا هنگام سحر 

 .به دلیل پر بودن معده، کاهش یابد

 :سحریوعده 

در وعده سحر حتماً غذاهای گرم و تازه، کم چرب و 
 . کم نمک مصرف نمائید

 .بپرهیزیدخوری از تند خوردن و پر -

 نوشیدنی های شیرین، نوشابه های گازداراز نوشیدن  -
 .یدیخودداری نما( و چربی باالنمک  با)دوغ و

بالفاصله بعد از صرف غذا نخوابید و برای بهبود  -

 . عملکرد دستگاه گوارش، چند دقیقه پیاده روی نمایید

 ، ماستتوانید از لیموترش برای کاهش تشنگی می -
 (به مقدار متعادل)ساالد ، (کم چرب و کم نمک)

 .یدیاستفاده نما
۲ 

ردن غذاهای خشک مانند انواع در هنگام سحر از خو - 
رف زولبیا، حلواهای ، کباب و همچنین از مصکوکو

، غذاهایی که با ادویه جات زیاد تهیه شیرین و چرب
، سوسیس ، کالباس و سس مایونز، خامه شوند،می 

 .دیگر غذاهای آماده بپرهیزید

گام سحر از خوردن چای زیاد خصوصاً پر رنگ در هن -
ید زیرا باعث دفع ادرار زیاد و یاو نیز قهوه خودداری نم

 .تشنگی در طول روز می شوند همچنین

 داری رخی از مشکالت رایج در روزهب
یکی از مشکالت رایج در روزه داری  :یبوست. 1

مصرف زیاد  توان یبوست است که از دالیل آن می
های تهیه شده از آرد  غذاهای تصفیه شده مثل نان

مصرف آب و و کاهش ( نان لواش) بدون سبوس
 .را نام برد (یمیوه و سبز)غذاهای حاوی فیبر 

دار و تیره،  های سبوس افزایش مصرف نان :درمان
 خشک مانند آلو های استفاده از میوه و سبزی و میوه

و افزایش  خیس شده خشک
 .مصرف آب

  :سوء هاضمه و نفخ .2

به احساس ناراحتی مبهم در 
سوء شکم یا قفسه سینه 

که عواملی هاضمه میگویند 
غذاهای مصرف زیاد  مانند

مرغ،  دار؛غذاهایی مثل تخم چرب، سرخ کردنی و ادویه
 .در ایجاد آن نقش دارند های گازدار حبوبات و نوشابه کلم،

، خیساندن مصرف نکردن مایعات بین غذا :درمان
های  نوشیدنیحبوبات شب قبل از مصرف،استفاده از 

 .سنتی مانند عرق نعنا های شربتسالم مانند آب، 
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