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. اميدواريم كه تمامي مسلمانان توفيق اداي اين فريضه الهي را داشته باشند

براي هموطناني كه به دليل ابتال به بيماري دارو مصرف مي نمايند، هميشه اين سوال مطرح است كه نحوه 

ز دارو صحيح مصرف داروها در زمان روزه داري بايد به چه شكل باشد و آيا قطع مصرف داروها و يا انتقال دو

بيماران نبايد بدون مشورت با پزشك معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغيير يا كاهش دوز مصرفي و يا تغيير 

رات رعايت نكردن اين اصول مي تواند منجر به عدم كارآيي دارو، عدم دستيابي به اث

چنانچه فردي به رغم ابتال به بيماري، پس از مشورت با پزشك 

افطار مي  تغيير تعداد دفعات و زمان مصرف داروها و نيز مصرف يكجاي چند دارو در وعده هاي سحر يا

بار دارو در روز هستند ممكن است پس از مشورت با پزشك معالج خود 

در بيماراني كه تعداد دفعات مصرف 

است ممكن است پزشك معالج در صورت صالحديد با جايگزين كردن داروهاي اين بيماران با 

  . انواع طوالني تر بودن اثر دارو و با اشكال غير خوراكي آنها، امكان روزه داري را براي بيماران فراهم كنند

از آنجا كه مصرف آب و مايعات نقش بسيار مهمي در دفع داروها و متابوليت هاي ناشي از آنها دارد 

بهترين نوشيدني براي . بيماران بايد در فاصله افطار تا سحر به ميزان كافي آب و مايعات مصرف كنند

مالحظات ويژه دارويي در ماه مبارك رمضانمالحظات ويژه دارويي در ماه مبارك رمضانمالحظات ويژه دارويي در ماه مبارك رمضانمالحظات ويژه دارويي در ماه مبارك رمضان

            

اميدواريم كه تمامي مسلمانان توفيق اداي اين فريضه الهي را داشته باشند روزه داريبا فرا رسيدن ايام 

براي هموطناني كه به دليل ابتال به بيماري دارو مصرف مي نمايند، هميشه اين سوال مطرح است كه نحوه 

صحيح مصرف داروها در زمان روزه داري بايد به چه شكل باشد و آيا قطع مصرف داروها و يا انتقال دو

  .به زمانهاي قبل از سحر يا بعد از افطار كار درستي است يا خير

بيماران نبايد بدون مشورت با پزشك معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغيير يا كاهش دوز مصرفي و يا تغيير 

رعايت نكردن اين اصول مي تواند منجر به عدم كارآيي دارو، عدم دستيابي به اث. 

چنانچه فردي به رغم ابتال به بيماري، پس از مشورت با پزشك . شود درماني، بروز اثرات جانبي و تشديد بيماري

  .معالج خود، مجاز به روزه گرفتن باشد، مي بايست به نكات زير توجه نمايد

  

تغيير تعداد دفعات و زمان مصرف داروها و نيز مصرف يكجاي چند دارو در وعده هاي سحر يا

 .تواند باعث كاهش اثر بخشي يا افزايش عوارض آنها شود

بار دارو در روز هستند ممكن است پس از مشورت با پزشك معالج خود  2بيماراني كه مجبور به مصرف 

در بيماراني كه تعداد دفعات مصرف . بتوانند داروهاي خود را در فاصله بين افطار تا سحر استفاده كنند

است ممكن است پزشك معالج در صورت صالحديد با جايگزين كردن داروهاي اين بيماران با 

انواع طوالني تر بودن اثر دارو و با اشكال غير خوراكي آنها، امكان روزه داري را براي بيماران فراهم كنند

از آنجا كه مصرف آب و مايعات نقش بسيار مهمي در دفع داروها و متابوليت هاي ناشي از آنها دارد 

بيماران بايد در فاصله افطار تا سحر به ميزان كافي آب و مايعات مصرف كنند

 .مصرف دارو، يك ليوان آب معمولي است

با فرا رسيدن ايام 

براي هموطناني كه به دليل ابتال به بيماري دارو مصرف مي نمايند، هميشه اين سوال مطرح است كه نحوه 

صحيح مصرف داروها در زمان روزه داري بايد به چه شكل باشد و آيا قطع مصرف داروها و يا انتقال دو

به زمانهاي قبل از سحر يا بعد از افطار كار درستي است يا خير

بيماران نبايد بدون مشورت با پزشك معالج خود، اقدام به قطع دارو، تغيير يا كاهش دوز مصرفي و يا تغيير 

. زمان مصرف بنمايند

درماني، بروز اثرات جانبي و تشديد بيماري

معالج خود، مجاز به روزه گرفتن باشد، مي بايست به نكات زير توجه نمايد

تغيير تعداد دفعات و زمان مصرف داروها و نيز مصرف يكجاي چند دارو در وعده هاي سحر يا �

تواند باعث كاهش اثر بخشي يا افزايش عوارض آنها شود

 

بيماراني كه مجبور به مصرف  �

بتوانند داروهاي خود را در فاصله بين افطار تا سحر استفاده كنند

است ممكن است پزشك معالج در صورت صالحديد با جايگزين كردن داروهاي اين بيماران با  دارو بيشتر

انواع طوالني تر بودن اثر دارو و با اشكال غير خوراكي آنها، امكان روزه داري را براي بيماران فراهم كنند

  

 

از آنجا كه مصرف آب و مايعات نقش بسيار مهمي در دفع داروها و متابوليت هاي ناشي از آنها دارد   �

بيماران بايد در فاصله افطار تا سحر به ميزان كافي آب و مايعات مصرف كنند

مصرف دارو، يك ليوان آب معمولي است

 



ساعت قبل از  1الي مصرف شود بهترين زمان مصرف دارو در صورتي كه الزم است دارويي با معده خ  �

 .بالعكس، برخي از داروها حتما بايد همراه غذا خورده شوند. ساعت بعد از افطار است 2سحري يا 

  

بارداري، شيردهي و برخي از بيماريها مانند ديابت، فشارخون، روده تحريك پذير، يبوست، زخمهاي سيستم  �

، اختالالت كليوي، بيماريهاي اعصاب و روان و آسم  همگي از شرايط جسمي )معده و اثني عشر(گوارشي 

در خصوص اقدام به روزه هستند كه فرد ملزم مي باشد پيش از اقدام به روزه داري، با پزشك معالج خود 

  . داري و همچنين نحوه مصرف داروها، مشورت نمايد

  

چه بسا اين عمل شما سبب . در زمان روزه داري هيچگاه وعده هاي داروي خود را خودسرانه حذف ننماييد �

مصرف بسياري از داروها را مي توان پس از مشوت با پزشك به زمان . اختالل در روند درمان مي گردد

  .يا افطار منتقل نمودسحري 

 

اثربخشي بسياري از . در زمان روزه داري هيچگاه وعده هاي داروي خود را به زمان ديگري موكول ننماييد �

ها از جمله  بيوتيك آنتيمثال  .داروها، ارتباط مستقيمي با مصرف بموقع آنها در زمان معين دارد

ي هستند كه حتما بايد در زمان مشخص خود مصرف شوند و امكان تغيير ساعت آنها وجود داروهاي

بيوتيكي را انتخاب كند كه  تواند با در نظر گرفتن نوع بيماري شما آنتي اما پزشك معالج شما مي .ندارد

  . داري شما تداخل پيدا نكند با برنامه روزه

بيماران بايد از نظر سـطح  . تحت بررسي پزشكي قرار گيرند بيماران ديابتي بايد پيش از شروع ماه مبارك �

قند خون، فشار خون، چربي خون، انعقاد خون و بررسي هاي كلي وضعيت بيوشيمي خون پـايش گردنـد و   

 .بر اين اساس رژيم غذايي و دارويي مختص هر بيمار قبل از شروع ماه مبارك تعيين گردد

  

ديابت بايد در رابطه با خطرات تهديد كننده و عوارض روزه داري مـورد  هم بيماران و هم خانواده مبتال به  �

همچنين در مورد عالئم افزايش و كاهش قند خون، انـدازه گيـري قنـد خـون، تنظـيم      . مشاوره قرار گيرند

عـالوه  . وعده هاي غذايي، فعاليت بدني و مصرف داروها در ماه مبارك بايد آموزش الزم را دريافت كننـد 

  .وش درمان و اقدامات الزم در صورت بروز مشكل بايد به همراه بيمار آموزش داده شودبر اين، ر

  

  "واحد اطالع رساني دارو و سموم"
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