
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

  روزه داری    روزه داری    روزه داری    

دارو درمانیدارو درمانیدارو درمانی   

 نکاتی درباره زمان و طرز مصرف دارو

حجم وعده غذاي افطار در ماه مبارك، نسبت به وعده معمولیود در      -

سایر اوقات بیشتر است و این نکته حتمأ باید مدنظر قرار بگیرد چول     

 . حجم باالي غذا طبیعتأ باعث تأخیر در جذب اکثر داروها مد گردد

مصرف کافد آب و مایعات نوشوم مو ومود در دفوه داروهوا و                     -

هاي ناشد از آن ا دارد، بنابراین باید در فاصله بین افوطوار توا       متابلییت

 . سحر به میزا  کافد آب و مایعات به بد  برسد

داروهاید که تلسط پزشک یک بار در شبانه روز و با موعوده خوایود        -

تجلیز شده اند، تداخلد با روزه داري ندارند و ب ترین زما  مصرف آ    

 . ها یک ساعت قبل سحري یا دو ساعت بعد افطار است

ب ترین زما  مصرف داروهاید که روزي دو یا چند بار تجلیوز شوده       -

اند، بین افطار تا سحر است. در برخد ملارد افراد باید داروهاي خلد را    

با فاصله زماند دوازده ساعت مصرف کنند که پزشک معایج در صولرت  

ملجلد بلد ، این دارو را با فرملالسیل  طلالند اثر دارو جوایوگوزیون          

این ملضلع در ملرد داروهاي ضد ایت اب غیراستروییدي ملرد   مد کند. 

 . هاي مفصلد نظیر آرتریت صادق است استفاده در بیماري

 

 

  ،نکته بسیار م مد که در خصلص سالمت بانلا  الزم به ذکر است

 LDاستفاده خلدسرانه از داروهاي ضد بارداري ترکیبد موانونود        

ج ت قطه خلنریزي دورا  قاعدگد و به منظلر کامل کرد  روزه   

در ماه رمضا  مد باشد. مصرف قرص هاي ضد بارداري ترکیبد به  

روشد که منجر به قطه قاعدگد شلد، عالوه بر این کوه چورخوه        

 هلرملند مصرف کننده دارو را مختل خلاهد کرد،

اشکاالت انعشادي و ایجاد یخته در عروق اندام مانند تبعات خطرناکی  

. شویولع ایون       هاي تحتاند و حتد عروق مغزي به دنبال خلاهد داشت

عارضه با افزایم سن افزایم مد یابد و این امر هشداري اسوت بوراي     

بانلاند که قصد مصرف داروهاي ضد بارداري بدو  تجلیز پوزشوک را       

 دارند.

دسته دیگر بیماري هاي دستگاه گلارش مربلط به گلارش توحوتوانود         

( و یبولسوت    IBSمد شلد که مد تلا  به سندروم روده تحریک پذیر ) 

اشاره کرد. در صلرتد که مشکل افراد با دارو کنترل مود شولد مود           

تلانند روزه بگیرند. در بسیاري از بیمارا ، استرس، شدید کننده عالئوم   

پذیر است. پزشک ممکن است براي کوم کورد          سندرم روده تحریک

تحریکات روده، داروي آنتد اسپاسم، آرام بخم و ضد اس ال توجولیوز    

کند که باید هنگام سحر و افطار مصرف شلد. براي پویوشوگویوري از           

یبلست افراد بین افطار و سحر باید آب فراواند بنلشند و سبزي، ساالد 

و روغن زیتل  بخلرند و از مصرف چربد زیاد خلدداري کننود، چول      

 دفه چربد از معده در مشایسه با پروتئین و کربلهیدرات کندتر است. 

 بیماری های گوارشی

در بیمارا  مبتال به زخم معده و دوازدهه، در صلرتد که روزه داري     

ملجب تشدید درد این بیمارا  مد شلد تلصیه مود شولد از روزه         

گرفتن خلدداري کنند. درصلرت نیاز دو هفته قبول از شوروع مواه           

( اندازه گویوري      Anti H.Pرمضا  آزمایم آنتد هلیکلباکترپیللري ) 

مد شلد. در صلرت مثبت بلد  و یا داشتن عالیم زیاد اویسري، یوک   

دوره درما  چ ار داروید براي بیمار شروع مد شلد. هوم چونویون          

پزشک ممکن است براي بیمار قرص رانیتیدین هنگام سحر توجولیوز    

 کند.

 

 

 

 

 

افراد مبتال به رفالکس معده )بازگشت غذا از معده به مری را  

که همراه با سوزش باشد(، جهت پیشگیری طبق دستور 

پزشک می توانند از قرص امپرازول قبل از سحری و رانیتیدين 

 يا سايمتیدين يا فاموتیدين در موقع خواب استفاده کنند.  
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 ساير موارد:

        برخد از داروهاي ضد ایت اب این قابلیت را دارند کوه دوبوار در

طلل روز مصرف شلند. مصرف این گلنه داروها را مود تولا  بوا         

 مشلرت پزشک و داروساز به زما  افطار یا سحر ملکلل نملد.

       تغییر نحله مصرف برخد از داروها، از شکل خلراکد بوه شوکول

پلستد در این ایام نیز بنا به تجلیز پزشک ممکن مد بواشود. در      

صلرت وجلد این شکل داروید، به جاي مصرف برخد از داروهاي 

خلراکد، پزشک معایج مد تلاند آن ا را به شکل چسب پولسوتود    

 دارو ،در صلرت ملجلد بلد  تجلیز نماید.



 

بیماران قلبی که به واسطه بیماری خاص ناگزير به مصرف دوز 

باالی آسپرين بخصوص توام با داروهای ضد پالکتی ديگر مثل 

 کلوپیدوگرل يا داروی ضد انعقادی وارفارين هستند با 

روزه داری مستعد خونريزی گوارشی می شوند و نبايد بدون 

 .مشورت با پزشک معالج روزه بگیرند

در برخد ملارد الزم است پزشک اقدام بوه کواهوم دوز        هم چنین   -

داروهاي ادرار آور، براي جللگیري از ازدست رفتن آب بد ، در بیمارا  

 روزه دار نماید.  
 بیماری های قلبی

تلاند با کم کرد  علامل خطر  اند روزه داري مد مطایعات نشا  داده

هاي قلبد کمک کند. اما  همچل  چربد خل ، به پیشگیري از بیماري

اند، چل  باید  هاي جدي مبتال شده درباره افرادي که به بیماري

داروهاي خلد را راس ساعت مشخصد مصرف کنند، اغلب اجازه روزه 

شلد. افت سطح داروهاي قلبد، باعث علارض جبرا   گرفتن داده نمد

شلد.  ناپذیري نظیر بزرگ شد  قلب و حتد سکته و حمالت قلبد مد  

افراد دیابتد که براي کنترل قند خل  از داروهاي غیر تزریشد استفاده      

مد کنند و از آملزش هاي الزم در ملرد عالئم افزایم و کاهم قونود     

خل ، اندازه گیري قند خل ، تنظیم وعده هاي غذاید، فعاییت بدند و   

مدتی قبل از شررو   الزم است مصرف داروها  برخلردار شده اند 

ماه رمضان به طور آزمايشی، روزه داری را آغاز کرده و 

 طی روز به ترتیب زير قند خون خود را آزمايش کنند:

 میلد گرم درصد  ۰۲۱قبل از سحر حداکثر 

 میلد گرم درصد ۰۶۱دو ساعت بعد از سحر حداکثر 

 میلد گرم درصد نباشد ۰۱بعدازظ ر کمتر از  ۳تا  ۰بین ساعت 

 میلد گرم درصد ۰۲۱قبل از افطار حداکثر 

 میلد گرم درصد  ۰۶۱دو ساعت بعد از افطار حداکثر 

در صلرتد که مشدار قند خل  این افراد در محدوده مشادیر ذکر شوده    

در باال قرار داشته باشد ، قادر خلاهند بلد روزه بگویورنود کوه در آ            

صلرت باید هنگام افطار قبل از خلرد  هر غذاید، قرص خلد را مویول   

 کرده و پس از مدتد شروع به خلرد  غذا کنند.  

 

 

 

در ماه مبارك رمضا  تغییرات زیادي در فرآیندهاي متابلییکود بود      

اتفاق مد افتد که مد تلاند بر روي دارودرماند افراد تواثویور بوگوذارد.        

رعایت تلصیه هاي ساده اما کارآمد در زمینه مصرف داروها به افزایوم  

سطح سالمت روزه دارا  و ایجاد شرایطد مناسب ج ت انوجوام ایون        

 . فریضه دیند کمک مد نماید

 به طلر کلد:

دوران بارداری، شیردهی و برخی از بیماری ها مانند ديرابرت،    

بیماری های اعصاب و روان، فشارخون، آسم، روده ترحرريرک    

پذير، زخمهای گوارشی معده و دوازدهه، يبوست و اخرترالالت   

همگد از شرایط جسمد هستند که فرد ملزم مود بواشود بوا         کلیوی 

پزشک معایج خلد براي روزه داري و هم چنین نحله مصورف داروهوا       

 مشلرت نماید.  

اقدام خودسرانه برای تغییر دوز مصرفی دارو، قطع 

دارو، تغییر تعداد دفعات مصرف و عدم رعرايرت     

فاصله زمانی می تواند منجر به عدم دستیابی بره    

اثرات درمانی، بروز اثرات جانبی و تشديد بیمراری  

 شود. 

 عفونت ها

در ایوام روزه داري، پوزشوک          

معایج، ج ت درما  عوفولنوت        

مد تلاند اقودام بوه توجولیوز              

آنتد بیلتیک هاید بنماید کوه    

به جاي چند بار مصرف در طد روز، یک یا دو بار در روز مصورف  

شلد برخد از داروها نیز به شکل آهسته رهم در بوازار دارویود     

ملجلد مد باشند. در ملرد این داروها به جاي مصرف سه تا چ ار  

بار در روز، پزشک مد تلاند داروي آهسته رهم که یک بوار در      

 . روز تجلیز مد شلد تلصیه نماید

 

 

 

 

 

 ديابت
م م ترین عارضه روزه داري براي این گروه، کاهم بیم از حد قونود     

ضعف و بد حاید شدید ، عرق سورد    خل  است که با عالیمد همچل  

تپم قلب ، سرگیجه، تاري دید، یرزش بود  و در نو وایوت             فراوا ،

 مشخص مد گردد.بی لش شد  

 

 

 

هنگام سحر نیز باید مشدار دارو را تشریبا به نصف کاهم دهند و حتموا  

دو ساعت بعد از افطار و دو ساعت بعد ازخلرد  سحري، قونود خول       

خلد را آزمایم کنند. هم چنین ممکن است طبق دسوتولر پوزشوک،        

قرص هاي مصرفد صبح و ظ ر به صلرت هم زما  هنگوام افوطوار، و        

قرص شبانه، پیم از سحري مصرف شلد و یا بسته به نلع دیابت تعداد 

 قرص ها کاهم یابد.

 

در بیمارانی که انسولین مصرف می کنند تنظیم و   

کنترل مرتب قند خون بسیار مهم  می باشد و از     

آنجا که در پی تزريق انسولین به دفعات نیز برايرد   

 غذا میل نمايند، روزه داری توصیه نمی شود. 


