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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﮐﺎر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از ﻃﺮف ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﻀﺮات روزه داری در اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮم.
 -٢روزه داری روی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد؟
 -٣آﯾﺎ روزه داری ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 -۴در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن داروھﺎﯾﻢ را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟
و ...
در اﺳﻼم ﺑﯿﻤﺎران از روزه داری ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮز دﻗﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﮭﺮ ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻊ روزه داری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ روزه داری ﺑﺮای ﭼﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﭼﮫ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﻮدن روزه داري ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ،ﻧﻘﺶ او در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات روزه داري اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روزه داری در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎره روزه داری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ
ھﺎی ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ داد:
 -١ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮫ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮد و زﯾﺎن روزه داری ﺣﮑﻢ واﺣﺪی را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
 -٢ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ واﺣﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن از ﺷﺪت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﺋﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﺣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
 -٣ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﭘﺰﺷﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺪور ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای روزه داری ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺑﻌﻀﯽ از داروھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروھﺎی
دﺳﺘﮫ اول ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﺜﻞ )آرﺗﺮوز و آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ( ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ روزه داری ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵اﺳﺘﺮس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎران
را ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
 اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ روزه داری دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ روزه داری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪﺑﯿﻤﺎری آﻧﺎن ﮔﺮدد.
 اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ روزه در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻓﺮاد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ روزه داری ﻣﻨﻊ ﻣﮭﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان روزه داری را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد.
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 -۶ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺳﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﮭﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﮭﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﻮﯾﺰ روزه داری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﮫ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﺎدر ﺑﮫ روزه داری ﻧﺒﻮده اﻣﺴﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
 -٧در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ روز اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﺮﻓﺘﮫ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر را در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ و واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﮑﺎن روزه داری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺣﮑﻢ واﺣﺪی ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﺮای اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ:









ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری
اﻋﻀﺎء ﻣﺒﺘﻼ
وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و دوز آﻧﮭﺎ
وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر
وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﯿﻤﺎر
و ...

روزه داری در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ
اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ )آرﺗﺮوز(

ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻣﻨﻌﯽ از ﻧﻈﺮ روزه داری ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺑﺎ روزه
داری ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روزه داری ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ و اﺳﭙﻮﻧﺪﯾﻠﻮآرﺗﺮوﭘﺎﺗﯽ ھﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻ روزه داری ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ:
 -١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺼﺮف داروھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﺪ
اﻟﺘﮭﺎﺑﮭﺎ )اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی( ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دو دوز دارو ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ )در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ( درد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 -٢در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ روزه داری ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی و ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درد ﺑﯿﻤﺎر
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﻟﻮﭘﻮس ،واﺳﮑﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮭﺠﺖ ،ﭘﻠﯽ ﻣﯿﻮزﯾﺖ درﻣﺎﺗﻮﻣﯿﻮزﯾﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ در ﻣﻮرد ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﺪت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ روزه داری
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد.

٥

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻠﯿﻮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روزه ﻧﮕﯿﺮد.
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ )ھﯿﺪروﮐﺴﯽ ﮐﻠﺮوﮐﯿﻦ و دوز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮدﻧﯿﺰون(ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ روزه داری دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻘﺮس

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آب ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺣﻤﻼت و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻟﺬا
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روزه ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان

روزه داری در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد.

٦

ﺳﻨﺪروم ﺷﻮﮔﺮن

ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﻃﯽ روز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺨﺎﻃﮭﺎ
ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻼﺋﻢ ﭼﺸﻤﯽ – ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﮑﻠﺮودرﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﻮرد ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﮭﺮ
ﺣﺎل درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﺳﻨﺪروم ﺷﻮﮔﺮن ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ.

٧

ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋﯾﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﯿﻤﺎر
و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ روزه ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب در روزه داران
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی
ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﯾﻦ
ﻣﺎه ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران
 -١ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن
روزه داری و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
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 -٢در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎھﺶ
دھﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 -٣ﻏﺬاھﺎی ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی اﺷﺒﺎع ﺷﺪه زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﯾﻦ
ﻏﺬاھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ

٩

 -٤ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰی ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف آﻧﮭﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 -٥در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻓﻄﺎر ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

 -٦ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮول ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و از اﺳﺘﺮس ھﺎی ﺑﯽ
ﻣﻮرد ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده ،ﺑﮫ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ:

ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮي و داﻧﺶ در ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻛﺎﻓﺮﻳﺴﺖ
راﻫﺮو ﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﻨﺮ دارد ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪش

