
١

دکتر محمد حسن جوکار

  

با توجھ بھ نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، روماتولوژیست ھا با سواالت متعددی از طرف مبتالیان بھ 
. مواجھ می شوند  یھابیماریھای روماتیسمی در ارتباط با فوائد و مضرات روزه داری در این دستھ از بیمار

  :بعضی از این سواالت عبارتند از

  .توانم روزه بگیرمآیا من می  -١

  روزه داری روی بیماری من چھ تاثیری دارد؟ -٢

  آیا روزه داری باعث تشدید بیماری من می شود؟ -٣

  در ماه رمضان داروھایم را چگونھ باید استفاده کنم؟ -۴

  ...و 

دقیقی بین در اسالم بیماران از روزه داری معاف ھستند ولی در تعریف بیماری باید توجھ داشت کھ ھیچ مرز 
در حال  .بھر حال در صورتی کھ روزه باعث ضرر جسمانی شود مجاز نیست. سالمتی و بیماری وجود ندارد

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



٢

ر چھ اعالم نظر در مورد بي ضرر بودن روزه داري توسط پزشک معالج صورت می گیرد ولی در نھایت اگ
این خود بیمار است کھ بر اساس اعتقادات خود باید در این زمینھ تصمیم بگیرد و در صورت دارا بودن 

.اطالعات كافي، نقش او در اتخاذ تصمیم منحصر بھ فرد خواھد بود

ن مطالعات كنترل شده اندكي در مورد اثرات روزه داري اسالمي در شرایط مختلف انجام شده از آنجا كھ تا كنو
.از سواالت مرتبط با روزه داری در بیماریھای روماتیسمی باشد رخیباست، امید است این نوشتھ، پاسخی بھ 

.در این نوشتھ بیشتر سعی شده در باره روزه داری اسالمی بحث شود

بھ پرسش  ھا زیر را در نظر داشت و با توجھ بھ این واقعیت ھا  تیواقع این سواالت بایدبھ  دادنپاسخ قبل از 
  :ھای فوق پاسخ داد

لذا . مشکالت متنوعی می گردندایجاد بیماریھای روماتیسمی شامل دستھ وسیعی از بیماریھا بوده کھ باعث  -١
  .را صادر نمود روزه داری حکم واحدی نمی توان برای تمام این بیماریھا در ارتباط با سود و زیان

یک بیماری روماتیسمی واحد در تمام مبتالیان از شدت یکسانی برخوردار نبوده و در افراد مختلف عالئم و  -٢
وضعیت حتی در یک بیماری واحد، باید لذا برای اظھار نظر در این ارتباط . مشکالت متنوعی را ایجاد می نماید

  .را بررسی و سپس اظھار نظر نمود ماربیبالینی و آزمایشگاھی 

مبتالیان بھ بیماریھای روماتیسمی تحت درمان با داروھای مختلفی می باشند کھ ممکن است در تصمیم گیری  -٣
  .پزشک در ارتباط با صدور یا عدم صدور مجوز برای روزه داری تاثیر داشتھ باشد

منظم مصرف شوند در صورتی کھ بعضی دیگر الزم بعضی از داروھا باید در ساعات خاصی باید بطور  -۴
ھای وبدیھی است کھ افرادی کھ تحت درمان با دار. نیست حتما در ساعات خاصی بطور منظم مصرف شوند

   .دستھ اول ھستند ممکن است روزه گرفتن برایشان مضر باشد

مفید است در ) ریت روماتوئیدآرتروز و آرت(بسیاری از بیماریھای روماتیسمی مثل کاھش دریافت کالری در  -۴
روزه داری با کاھش دریافت کالری باشد نھ تنھا مضر نیست کھ می تواند مفید نیز در این بیماریھا صورتی کھ 

  .باشد

 بیماراندر این ارتباط می توان . استرس فیزیکی و روحی باعث تشدید اکثر بیماریھای روماتیسمی می شود -۵
  :را بھ دو گروه تقسیم کرد

رادی کھ با روزه داری دچار استرس شدید می شوند و در نتیجھ روزه داری می تواند باعث تشدید اف-
.بیماری آنان گردد

در این افراد در . نگرفتن روزه در ماه رمضان احساس گناه کرده و دچار استرس می گردندافرادی کھ با -
. صورتی کھ روزه داری منع مھمی نداشتھ باشد می توان روزه داری را تجویز کرد



٣

بیمار نسبت بھ ماھھای قبل بھتر یا بدتر  یکیکسانی ندارند و ممکن است  بالینیبیماریھای روماتیسمی سیر -۶
بیماری . تجویز یا عدم تجویز روزه داری باید با توجھ بھ شرایط فعلی بیمار گرفتھ شودتصمیم بھ لذا . شده باشد

  .کھ سال قبل قادر بھ روزه داری نبوده امسال ممکن است بتواند روزه بگیرد و برعکس

ممکن است بھ بیمار توصیھ کند کھ گاھی د تصمیم قاطعی بگیرد در صورتی کھ پزشک نتواند در این مور -٧
وضعیت بیمار را در این چند روز ارزیابی کرده و سپس تصمیم  گرفتھ،روز اول ماه رمضان را روزه  چند

  . گیری کند

نمی  ن روماتیسمیابا توجھ با مطالب و واقعیت ھای فوق باید گفت کھ در ارتباط با امکان روزه داری برای بیمار
  : در نظر داشت زیرتوان حکم واحدی صادر کرد و برای اظھار نظر در این ارتباط باید این شرایط 

نوع بیماری
شدت بیماری

ء مبتالاعضا
وضعیت آزمایشات
 داروھای مصرفی و دوز آنھا
بیمار وضعیت روحی روانی
وضعیت اعتقادی بیمار
 و...  
  

  روزه داری در بیماریھای مختلف روماتیسمی
  
  )آرتروز( استئوآرتریت
  

  
اضافھ وزن با روزه  نبیماران مبتال بھ استئوآرتریت منعی از نظر روزه داری ندارند و در صورت داشت

.ببرندنیز داری ھمراه با کاھش دریافت کالری، می توانند از روزه داری سود 



٤

  

  

  آرتریت روماتوئید و اسپوندیلوآرتروپاتی ھا

:را در نظر داشت مطالب این بیماریھا نمی شود ولی باید عالئم معموال روزه داری بخودی خود باعث تشدید  

با توجھ بھ اینکھ فواصل مصرف داروھا تغییر خواھد کرد در صورتی کھ بیمار تحت درمان با ضد  - ١
در روز باشد  باربیش از یک باشد اگر نحوه مصرف این داروھا ) استروئیدیاستروئیدی و غیر (التھابھا 

در تابستان فاصلھ زمانی سحر تا افطار ( فاصلھ بیشتری باشددارو ممکن است در ساعاتی کھ بین دو دوز 
  .تشدید شودممکن درد بیمار  )زیاد است

در صورتی کھ روزه داری با کاھش دریافت کالری و چربی ھای اشباع شده باشد ممکن است درد بیمار  -٢
  کاھش یابد

:، پلی میوزیت درماتومیوزیتبیماری بھجت ،واسکولیتھا ،لوپوس

  
د بھتر نتابلوھای بالینی بسیار متنوعی دار ھابا توجھ بھ اینکھ این بیماری

است در مورد ھر بیمار بطور جداگانھ تصمیم گرفت ولی شاید بیان 
:مطالب زیر مفید باشد

در صورتی کھ بیماری از شدت باالیی برخوردار باشد و بیمار -
روزه داری تحت درمان با داروھای متنوع با دوز باال باشد 

.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 شود -
.ابستان روزه نگیردبھتر است بیمار بخصوص در ت

) ھیدروکسی کلروکین و دوز پایین پردنیزون(در صورتی کھ بیماری با مصرف داروھای مختصر -
.خاموش باشد بھ شرط اینکھ بیمار با روزه داری دچار استرس شدید نشود می تواند روزه بگیرد

  
  نقرس
  

  
   

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

  

  پوکی استخوان

  

  

.روزه داری در این بیماران منعی ندارد



٦

  سندروم شوگرن

  
  

در طی روز باعث تشدید خشکی مخاطھا  مایعاتمصرف کم 
لذا با توجھ بھ شدت . شده و از این نظر اشکال ایجاد می کند

.مخاطی باید تصمیم گرفت –بیماری و عالئم چشمی 

  
  

اسکلرودرمی
  

عالئم بالینی متنوع و شدت بیماری  ،اینکھ در این بیماریبا توجھ بھ 
بھر . متغیر است لذا در مورد ھر بیمار باید جداگانھ تصمیم گرفت 

حال درصد قابل توجھی از بیماران دچار سندروم شوگرن ثانویھ 
.ھستند کھ در این ارتباط قبال بحث شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧

  فیبرومیالژیا

با توجھ بھ اعتقادات بیمار لذا این بیماری دارند  ایجادبا توجھ بھ اینکھ مسائل روحی و روانی نقش مھمی در 
.و میزان استرسی کھ با گرفتن یا نگرفتن روزه بھ بیمار وارد می شود باید در این ارتباط تصمیم گرفت

یا اختالل خواب وجود دارد با توجھ بھ اینکھ در ماه رمضان الگوی خواب در روزه داران لژدر فیبرومیا
ممکن است باعث تشدید عالئم بیماری شود ولی با توجھ بھ اینکھ یکی از راھھای این تغییر کند می تغییر  

نند از معنویات این کاھش استرس داشتن ایمان قلبی و توجھ بھ معنویات است مبتالیان بھ فیبرومیالژی می توا
  . ماه بھره برده و بھ بھبود وضعیت روانی خود کمک کنند

  

  نھایی بھ بیماران یتوصیھ ھا
  

حتما با پزشک خود در مورد بی ضرر بودن -١
ھای خود وروزه داری و نحوه مصرف دار

.مشورت کنید
  
  
  
  
  
  
  
  



٨

دریافت کالری خود را کاھش در صورتی کھ اضافھ وزن دارید فرصت را غنیمت شمرده و میزان -٢
.دھید زیرا کاھش دریافت کالری احتماال باعث کاھش عالئم شما خواھد شد

  

ی حاوی چربی ھای اشباع شده زیاد ممکن است باعث تشدید عالئم شما شود حتی االمکان این اغذاھ -٣
غذاھا را کمتر مصرف کنید

  



٩

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

  

  

  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  

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

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


