
  

 

 رمضان اور حمل

  دیتا نہیں اجازت کی رکھنے روزہ انہیں قانون اسالمی اور ہے نہیں الزمی رکھنا روزہ میں رمضان لئے کے خواتین حاملہ

 ہیں۔ کرتی خواہش کی اس خواتین حاملہ مسلمان کچھ لیکن ،

 ہیں چیزیں سی بہت ایسی لیکن کریں۔ محسوس مند صحت اور مضبوط کو خود وہ اگر ہیں سکتی رکھ روزہ خواتین حاملہ

تو ہیں چاہتی رکھنا روزہ خواتین حاملہ اگر چاہئے جانی دی توجہ پر جن  

ہیں ہوسکتی دترب وہ تو ہیں پیچیدگیاں کی حمل اگر کہ کریں چیک پہلے کریں۔ گفتگو سے دایہ ماہر یا ڈاکٹر اپنے ہمیشہ ۔  

 اسے خواتین حاملہ جو ہےکہ ضروری یہ لہذا ہے سکتا پڑ پر صحت کی بچے اور زچگی اثر کا عمل کے رکھنے روزہ

 لیں۔ جان کو ریکومنڈیشن/ تجاویز کچھ پہلے سے روزے وہ چاہیں، کرنا میں روزمرہ

 بی ، ketosis ، ہائپوگلیسیمیا)ہے کرسکتا پیدا اںتبدیلی میٹابولک میں ماں روزہ کہ ہیں بتاتے ہمیں ثبوت سائنسی ترین تازہ

 میں خواتین حاملہ ہے۔اگرچہ جاسکتا کیا وابستہ سے جانے ہو سائز چھوٹے کے نال کو اس اور(آنا چکر اور ہونا لو پی

 ہیں، کرتی پابندی کی رمضان جو ہیں ملے نہیں نتائج پیرینیٹل منفی کوئی بغیر کے عوامل والے خطرے اور حمل عام

 ہے۔ عمل محفوظ ایک یہ کہ جاسکتا کہا نہیں یہ لیکن

 توڑ روزہ انہیں کہ ہے ہوتا ظاہر یہ سے چاہئےجن ہونا پتہ کا عالمتوں کی االرم انہیں ہیں رکھتی روزہ جو عورتیں حاملہ

 چاہئے۔ دینا

 ریکومنڈیشن/ تجاویز

 سر ، چڑچڑاپن ، سنکچن کمی، میں حرکت کی بچے وقت کے رات:کریں مشورہ پہلے سے عالمت کی االرم ●

 اور آنا چکر ، الٹی اور متلی ، بخار بغیر کے وجہ کی انفیکشن ، احساس کا پیاس زیادہ سے ضرورت ، درد

 گی۔ ہوں وجوہات کی کرنے معطل روزہ سب یہ کمزوری۔ زیادہ سے ضرورت

 ہے۔ کرتی پورا کو ضروریات کی توانائی اور غذائیت کی حمل جو لیں غذا کی قسم مختلف اور ڈائٹ متوازن ●

 آدھی ، لنچ ،( بجے11/11)صبح آدھی ، ناشتہ) ہے جاتا دیا مشورہ کا کھانے کھانا دفعہ 5 میں دن

 ہے۔ منسلک ٹریپٹیک ساتھ کے ماڈل ڈائٹ ۔(کھانا کا رات اور( بجے5/6)دوپہر

 .لئے کے بچنے سے کمی کی پانی ، عالوہ کے ٹائم کے روزے(جوس یا قہوا ، پانی)پئیں لیکویڈ میں مقدار کافی ●

 والی ہونے ہضم سے تیزی لیں، مقدار مناسب کی...(  روٹی ، چاول ، اناج) کاربوہائیڈریٹ والی ہونے ہضم آہستہ آہستہ ●

 کریں۔ پرہیز سے کھانے اضافی میں مقدار زیادہ کے...(  ، فوڈز پروسیسڈ ، پیسٹری ، مٹھائیاں ، شوگر) شوگر

  کریں۔ پرہیز سے کھانے والے چربی زیادہ وقت کرتے افطار روزہ ●

 

 مطلع کو دائی اپنی ، میں معاملے اس خواتین حاملہ والی کرنے فیصلہ کا رکھنے روزے کے المبارک رمضان

 دل کے بچے اور پریشر بلڈ ،( مسئلہ کا کولیسٹرول/معدے)جسم کے کیٹون ،( شوگر)گلیسیمیا وہ تاکہ ،( بتائیں)کریں

 کرسکیں۔ بہترنگرانی میں حالت ہر کی شرح کی

 


