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همه ما به خوبی می دانیم ماه رمضان نسبت به سایر ماه ها کامال متفاوت است و با توجه به اینکه در طول این ماه تنها 2 وعده غذایی 
یعنی سحری و افطاری می خوریم، شیوه عادی و طبیعی زندگی روزمره ما در این مدت تغییر خواهد کرد، اما بد نیست با نکات مهمی 
آشنا شویم که انجام آنها نه تنها به حفظ سالمت بدنمان کمک خواهند کرد، بلکه با پیروی از آنها و تنها ایجاد تغییراتی ساده در شیوه و 
عادت های زندگی بهترین بهره را از این ماه مملو از معنویت ببریم و در پایان آن حس رضایت مندی بیشتری نسبت به خود داشته باشیم. 
بدون شک همه ما مشتاقیم تا بیشترین منفعت روانی و جسمی را از این ماه نصیب خود کنیم و نکته قابل توجه در این باره این است که چگونه می توانیم 
این موضوع را عملی کنیم و عادت های درست و سالم روزه داری را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. به همین منظور در صفحه »پوستر سالمت« این هفته 

به این موضوع می پردازیم و شما را با چند راه حل جایگزین و ساده برای تغییر عادت های روزمره در طول این ماه، آشنا خواهیم کرد.

7 عادت و 7 راه حل به روزه داران ماه مبارک

عادتنمیکنیم
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ماه رمضان موقعیت مناسبی برای تغییر عادت های روزانه شماست؛ به جای تغذیه کردن یا سوخت رسانی بدنتان با خوراکی های مملو از قند می توانید از غذاهای سالم تری مانند غالت کامل سبوس دار که سرشار از فیبر و کالری کمی هم هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید بعد از افطار، مصرف مقدار کافی مایعات برای بدنتان ضروری است و باید در نظر داشته 
باشید میزان قندخون خود را کم کم و به تدریج افزایش دهید. برای مثال، در بسیاری از کشور های مسلمان مرسوم است که روزه داران روزه خود را با خوردن خرما باز کنند. این عادت باعث می شود میزان قندخون  به طور ناگهانی باال و برعکس انرژی بدن تحلیل برود. توصیه می کنیم قبل از خوردن خرما، آب کافی بنوشید تا اول بدنتان آبرسانی شود و بعد از آن کم کم 

خرما یا غذا خوردن را شروع کنید.

چنانچه داروی خاصی مصرف می کنید یا به بیماری خاصی مبتال هستید، حتما قبل از تصمیم به روزه داری با پزشک یا فرد 
متخصص مشورت کنید.

اگر در طول روز احساس خستگی و ضعف دارید؛ صرف نظر از احساس گرسنگی، تشنگی و سردرد های ناشی از روزه داری یکی از بزرگ ترین مشکالت روزه داران 
مخصوصا آنهایی که شاغل هستند تخلیه انرژی و ضعف جسمانی است، اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که دلیل آن عادت به بی تحرکی و فعالیت بدنی 
ناکافی شماست؟ یکی از بهترین  راهکار ها برای حفظ انرژی و تمرکز بدون نیاز به خوردن یا نوشیدن، فعالیت و تحرک داشتن بدن است. پس سعی کنید هر ساعت 
یکبار و به محض اینکه احساس ضعف و خستگی کردید از جای خود بلند شوید و برای مدتی حد اقل 5 دقیقه در محل کار تان راه بروید. این کار کمک می کند گردش 

خونتان به طور درست انجام شود و خون به تمامی نقاط بدنتان برسد و به این شکل انرژی بیشتری تا پایان روز و وقت افطار خواهید داشت.

اگر ورزشکار هستید یا عادت به انجام تمرینات ورزشی دارید؛ با شروع ماه رمضان و روزه گرفتن مجبور به ترک ورزش و فعالیت بدنی مورد عالقه تان نخواهید بود. تنها نکته قابل توجه زمان درست ورزش 
کردن است. توصیه می شود سعی کنید تنها مدت کمی مانده به افطار ورزش کنید، از انجام ورزش های سنگین و خسته کننده بپرهیزید و به محض افطار کردن مقدار کافی مایعات میل کنید و به خاطر داشته 

باشید باید غذا خوردن را به آرامی و با مقدار کم شروع کنید.

اگر در طول روز زیاد احساس گرسنگی می کنید؛ در این ماه، شما برای مدت زیادی در طول روز قادر به غذا خوردن نخواهید بود و به همین دلیل باید تا حد امکان از مواد مغذی استفاده کنید که دیر تر هضم می شوند و برای مدت طوالنی تری در 
بدنتان باقی می مانند و به این شکل مدت بیشتری در روز انرژی شما را تامین می کنند. مواد غذایی مثل جو، گندم، عدس، حبوبات و خوراکی های سرشار از فیبر مانند میوه ها همگی از بهترین گزینه ها برای وعده سحر خواهند بود.

اگر عادت به نوشیدن آب در طول روز دارید؛ شاید کمی عجیب به نظر برسد که چطور روزه باشیم و در طول روز آب ننوشیم و با این حال باز هم بدن خود را هیدراته نگه داریم. راه حل درست، مصرف کافی و به اندازه خوراکی های مملو از آب و مایعات مانند میوه هاست، اما نکته 
قابل توجه دیگر، عادت کردن به نوشیدن آب به جای مصرف نوشیدنی های حاوی شکر و سایر افزودنی هاست که بدون شک استفاده از آنها باعث رفع احساس تشنگی تان نخواهد شد. برای مثال سعی کنید در ماه رمضان از هندوانه، خیار، گوجه فرنگی، مرکبات، کاهو، آناناس و انواع 

مختلف توت ها بیشتر استفاده کنید.

اگر قهوه خور یا چای خور هستید؛ مطمئنا ننوشیدن قهوه یا چای برای افرادی که صبح خود را با نوشیدن این نوع نوشیدنی ها آغاز می کنند کار ساده ای نخواهد بود. به همین منظور برای کاهش میزان سختی و توقف ناگهانی مصرف کافئین، توصیه می شود چند روز قبل از شروع ماه رمضان مصرف چای یا قهوه را کم کنید تا بدن 
شما رفته رفته به کمبود آن عادت کند. برای مثال روزانه تعداد فنجان چای یا قهوه ای که به صورت عادی مصرف می کردید را کاهش دهید یا فاصله زمانی بین نوشیدن آنها را بیشتر کنید. عالوه بر این، سعی کنید صبح ها به محض اینکه از خواب بیدار می شوید چای و قهوه ننوشید. این راهکار برای افرادی که عادت به سیگار 

کشیدن دارند هم مفید و کارآمد خواهد بود. اگر سعی کنید مصرف نیکوتین را به مرور کنار بگذارید ترک سیگار و نکشیدن آن در ماه رمضان برایتان ساده تر خواهد شد. به عالوه، محدود کردن مصرف این نوشیدنی ها در طول ایام روزه داری و نیز کاهش تدریجی غلظت شان می تواند به مرور زمان کمک کننده باشد.
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