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الههصابریوفرحامینی
سر دبیران گاهنامه علمی موسیقی روییدن

 گاهنامه موسیقی روییدن در اسفند ماه 99 اولین شماره خود را تجربه می کند.
در حالی که به تازگی قدم در این راه نهاده ایم امید داریم  تا با تالش شبانه روزی و 

 همچنین حضور دلگرم کننده شما شاهد پیشرفت روز افزون »موسیقی روییدن« باشیم. 

امید داریم با یاری رساندن و آگاهی بخشی به والدین،گامی هر چند کوچک در بهتر 

 پیمودن راه شیرین و حساس تولد فرزند، تربیت کودک و سالمت زنان داشته باشیم.
همچنین سعی داریم با ایجاد بستری مناسب به رشد و فعالیت دانشجویان عالقه مند 

 به حوزه علم شیرین مامایی کمک کنیم.
 در همین راستا پذیرای نظرات و پیشنهادات شما همراهان صمیمی این نشریه هستیم. 

 با نام و یاد خدا و شعری از علی پناهی آغاز می کنیم اولین سطر از این دفتر را: 

زندگی آغاز را، مست و هم پیمان توست   هر گُلی روید به باغ، از کف دستان توست  
چشم های والدین، بسته بر چشمان  نونهاالن یک  به  یک، آمده از راه دور   

 توست 

هدیٔه نور خدا، صورت شادان توست   تا خبر دادی زِ گُل، خنده بر لب ها شکفت  
همرهش استاد عشق، در کنار جان توست   آن زمان که زندگی، چهره ای نو برگشود  

گفت بیرون َجستن از، آن تن زندان  گفتم آن استاد را رونق جانم به چیست؟  
 توست 

نو شدن آگاهی از، اصل جاویدان توست  لحظه لحظه نو شدن، همچو ثانی زادن است 
گفت از چشمان تو، آن رِه پنهان توست  گفتمش راهی بگو، تا که از تن برَجهیم  

جام ها، پیمانه ها، دم به دم مهمان توست   گر که آیی سوی ما، در سرا و بزم ما   
کین گُلی پاینده در، باغ و در بستان توست   جاِن فانی را بده، جاِن باقی می ستان   

مردن از خود زادن از، باِغ »هیچستاِن«  گفتمش اکسیرِ عشق، در کف دستان توست 
توست
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شغلءءءی از جنس صبورءءی
معرفءءءی رشته مامایءءی

تصمیــم بــه بــارداری یکــی از مهم تریــن تصمیمــات هــر زن 
اســت. یــک زن تصمیــم می گیــرد مــادر باشــد، مــادر بــودن 

یعنــی ســختی، لــذت، شــب بیــداری ، رنــج ، خســتگی و...
ــای  ــک زن همــراه اوســت. پا به پ ــم ی ــن تصمی ــا در مهم تری مام
ــس  ــارداری، دوران حاملگــی، زایمــان و پ ــل از ب ســختی های قب

از آن...
مادر بودن یعنی صبوری...

مــادری کــه قــرار اســت ۹ مــاه به جــای یــک قلــب، دو قلــب 
داشــته باشــد و یــک موجــود زنــده را درون خــود پــرورش دهــد. 
یــک مامــا زن را بــرای مادرشــدن و عبــور از ایــن مســیر ســخت 
و طوالنــی همراهــی می کنــد. مامایــی نیــز یعنــی صبــوری. زنــی 
کــه بــا بــارداری تغییــرات زیــادی را در بــدن و خلق و خــوی خــود 
ــد؛  ــی را می گذران ــخت و حساس ــرایط س ــد و ش ــاس می کن احس
مــادری کــه هنــگام زایمــان درد و فشــار زیادی را تحمــل می کند. 
ــه  ــد در یکــی از پراســترس ترین لحظــات زندگــی ب یــک مامــا بای
ــه  ــوزاد او، ب ــادر و ن ــرای م ــن دوران، ب ــا ای ــد ت ــش بده او آرام

ســامت بگــذرد.

مامایــی  کــه  زمانــی  گذشــته،  در 
به صــورت رشــته دانشــگاهی نبــود؛ 
تجربــی  صــورت  بــه  قابله هــا، 
زائوهــای  بــا  داشــتن  ســروکار  و 
و  مــادر  مراقبت هــای  مختلــف، 
زنــان  و  یــاد می گرفتنــد  را  نــوزاد 
می کردنــد.  همراهــی  را  بــاردار 
قابلگــی  ایــران  در  دیربــاز،  از 
وجــود داشــت؛ تــا این کــه اولیــن 
آموزشــگاه مامایــی بــه نــام مدرســه 
قابلگــی در بیمارســتان قدیــم شــهر 
ــیس  ــا تاس ــد. ب ــیس ش ــران تاس ته
دانشــگاه تهــران در ســال ۱۳۱۳ و 
ایجــاد دانشــکده پزشــکی، بخــش 
آمــوزش مامایــی نیــز در ســال ۱۹۱۹ 
بــه ایــن دانشــکده اضافــه شــد و تــا 

امــروز در شــهرهای زیــادی از کشــور 
گســترش یافتــه اســت.

رشــته مامایی اولین رشــته دانشگاه 
ــن  ــوم پزشــکی بوشــهر اســت. ای عل
تحــت   1362 ســال  در  دانشــگاه 
عنــوان »آموزشــگاه مامایــی نرجس« 
ــه فعالیــت کــرد و تربیــت  شــروع ب
مامــا را در مقطــع کاردانــی بــر عهــده 
گرفــت. ایــن آموزشــگاه در ســال 
از  رســمی  اخــذ مجــوز  بــا   1374
ــوان »دانشــگاه  ــا عن ــوم، ب وزارت عل
ــدازی  ــهر« راه ان ــکی بوش ــوم پزش عل
شــد و هم اکنــون دانشــجویان در 
مقطــع کارشناســی رشــته مامایی در 
ــد. ــل می کنن ــگاه تحصی ــن دانش ای
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لحظــه تولــد نــوزاد یکــی از خاص تریــن لحظاتــی اســت کــه مامــا تجربــه 
ــی  ــای ناراحت ــه به ج ــه ای ک ــن گری ــا. اولی ــی اولین ه ــی یعن ــد. مامای می کن
باعــث خوشــحالی مــادر و مامــا می شــود، اولیــن نفــس یــک نــوزاد، اولیــن 
درآغوش کشــیدن نــوزاد توســط مــادر، اولیــن کســی کــه بــه نــوزاد و مــادر 

او احســاس امنیــت می دهــد.
ــوزاد در  ــک ن ــا آوردن ی ــه دنی ــط ب ــی فق ــا از مامای ــور خیلی ه ــاید تص ش
ــل از دوران  ــا قب ــط اســت. مام ــن تصــور غل ــا ای ــان اســت، ام ــاق زایم ات
بــارداری بــا یــک زن همــراه می شــود و مراقبت هــای قبــل از بــارداری را، 
ــه می دهــد. در  ــادر ارائ ــه م ــا روحــی باشــد، ب ــد جســمی و ی ــه می توان ک
ــا انجــام می شــود.  ــن توســط مام ــز مراقبت هــای روتی ــارداری نی دوران ب
مامــا برنامه ریــزی بــرای ورزش هــای دوران حاملگــی، تغذیــه، رژیــم مــادر 
و مراقبت هــای مربــوط بــه ســامت مــادر و جنیــن را برعهــده دارد. مامــا 
ــا مــادر  ــد ب ــا ۶ ســالگی کــودک می توان در لحظــه زایمــان و پــس از آن، ت

همــراه باشــد. 
بعــد از دوران حاملگــی و زایمــان، بــرای برگشــتن اوضــاع جســمی مــادر 
بــه دوران پیــش از بــارداری، مســائل مربــوط بــه شــیردهی و مراقبــت از 

کــودک و... در حیطــه تخصــص یــک مامــا اســت. 
یکــی از بحران هــای زندگــی هــر زن دوران یائســگی اســت کــه می توانــد بــر 
ســامت روحــی و جســمی او تاثیــر بگــذارد. از آن جــا کــه زن در این دوران 
قــدرت بــاروری خــود را از دســت می دهــد، ممکــن اســت احســاس پیــری 
کنــد. یــک مامــا می توانــد در عبــور از ایــن دوران و گشــایش پنجره هــای 
ــه  ــا توجــه ب ــر باشــد. ب ــروی ایــن افــراد، همــراه و موث جدیــد زندگــی روب
رونــد پیرشــدن جمعیــت، ایــن مســئله تاثــر زیــادی بــر امیــد بــه زندگــی در 

زنــان خواهــد داشــت.
یکــی از نکته هــای مهــم درمــورد ویژگی هــای مامــا و دانشــجوی مامایــی، 
نکته ســنج بودن اوســت. خیلــی از مســائل، هــر چنــد کوچــک کــه در دوران 
بــارداری و زایمــان ظاهــر می شــوند، در صــورت عــدم توجــه ممکــن اســت 

منجــر بــه بــروز خطــرات جانبــی بــرای نــوزاد و یــا مــادر شــوند؛ همچنیــن 
مامــا می-توانــد در حــوزه مشــاوره و راهنمایــی در مــورد ســامت نســل، 
تنظیــم خانــواده، مشــاوره و آموزش هــای الزم در زمینــه مســائل بــارداری 
بــه زنــان غیــر بــاردار و ســامت جســمی و جنســی دختــران فعالیــت کنــد.
مامایــی از معــدود رشــته هایی اســت کــه بــا مــدرک کارشناســی )لیســانس( 
می تــوان مجــوز مطــب گرفــت و کار خــود را بــه صــورت خصوصــی ادامــه 

داد.
دانشــجویان ایــن رشــته امــکان ادامــه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد 
و دکتــرا دارنــد. مقطــع کارشناســی ارشــد شــامل گرایش هــای مشــاوره در 
مامایــی، مامایــی در پزشــکی قانونــی، مدیریــت مامایــی، بهداشــت مــادر و 
کــودک، بهداشــت بــاروری، آمــوزش مامایــی و مامایــی در بایــا و ســوانح 
اســت. مقطــع دکتــرا نیــز شــامل دو گرایــش دکتــری تخصصــی مامایــی و 

بهداشــت بــاروری اســت.
ــه  ــغول ب ــراه مش ــای هم ــوان مام ــه عن ــتان ب ــد در بیمارس ــا می توان مام
کار شــود؛ همچنیــن در مراکــز مختلفــی از جملــه درمانگاه هــا، مراکــز 
بهداشــت، پزشــکی قانونــی، مطب هــای خصوصــی، مــدارس، مهدکودک ها 
و دانشــگاه ها نیــز مــی توانــد فعالیــت کنــد. دانشــجوی مامایــی بایــد 
بــه رشــته خــود عاقــه منــد باشــد؛ چــرا کــه درس هــای تئــوری و عملــی 
ــد تحمــل  ــن بای ــن رشــته بســیار پرحجــم و ســنگین هســتند؛ همچنی ای
خون ریــزی، شــب کاری و کار در محیــط  بیمارســتان را داشــته و عاقه منــد 

بــه کار عملــی باشــد.
ــاد  ــوری را ی ــل صب ــان دوران تحصی ــی از هم ــجوی مامای به نوعــی، دانش
ــه را  ــر و حوصل ــد صب ــه کار شــد، بتوان ــی کــه مشــغول ب ــا زمان ــرد ت می گی
بــه مــادران منتقــل و آن هــا را دعــوت بــه آرامــش کنــد. بــه او یــاد بدهــد 
کــه یــک زن قــوی اســت و می توانــد یــک مــادر خــوب  بــرای فرزنــد 
ــاهد  ــا ش ــقی کردن، مام ــی عاش ــی یعن ــه مامای ــک کلم ــد. در ی ــود باش خ

ــد خــود اســت. ــه فرزن ــادر ب ــی عشــق م ــا، یعن ــن عشــق دنی پاک تری



تحقیقــات و پژوهش هــا حاکــی از آن اســت 
کــه هیــچ  ارتباطی بین اســتفاده از ســونوگرافی 
عــوارض  و  حاملگــی  دوران  در  تشــخیصی 
ــی شناخته شــده، مشــاهده نشده اســت؛  جانب
عاوه برایــن، انجمــن بین المللــی ســونوگرافی 
در طــب مامایــی و زنــان )2016( به این نتیجه 
دســت  یافته انــد کــه رابطــه ی اثبــات شــده ای 
بیــن تمــاس بــا اولتراســوند در ســه ماهه  ی 
اول و دوم و اختــال اوتیســم یــا شــدت آن 

در نــوزادان وجــود نــدارد.
تا کنــون هیــچ مــدرک معتبــری مبنــی بــر ایــن 
کــه ســونوگرافی بــر جنین اثرات منفــی بر  جای 
می گــذارد به دســت نیامده اســت؛ امــا بایــد 
خاطــر نشــان کــرد کــه نبایــد بــدون مشــورت 

ســونوگرافی  بســیار  دفعــات  بــه  و  پزشــک 
انجــام  داد و همچنیــن انجــام ایــن عمــل باید 
توســط افــراد متخصــص با دســتورالعمل های 
خاصــی انجــام شــود. ســونوگرافی هایی کــه 
بــه صــورت غیر قانونــی فعالیــت می کننــد، 
ممکــن اســت بــا اســتفاده از دســتگاه هایی 
کــه ایمنــی کافــی ندارنــد، زمــان زیــادی بــرای 
گرفتــن تصویــر از جنیــن صــرف کننــد کــه ایــن 
می توانــد بــرای جنیــن مضــر باشــد. اســتفاده 
هدف هــای  به منظــور  اگــر  ســونوگرافی  از 
ــادگاری  ــرداری ی ــس ب ــر »عک ــکی نظی غیر پزش
ــی  ــه کنون ــفانه در جامع ــه متاس ــن«، ک از جنی
شــود،  انجــام  هســتیم  آن  شــاهد  بســیار 
خــاف اقــدام مســئوالنه ی پزشــکی محســوب 

می شــود.
بیــان  کردنــد  همکارانــش  و   Leithner
کــه دادن اطاعــات نادرســت و یــا تنــش زا 
ــاردار اثــرات  ــان ب ــر روح و روان زن ــد ب می توان
از  یکــی  را  آن  بگذارنــد کــه  بر جــای  منفــی 
مضــرات اســتفاده مکــرر و غیر ضــروری از 
ســونوگرافی بیــان کرده انــد. شــایان ذکــر اســت 
کــه بگوییــم بــرای رفــع دغدغــه و نگرانــی 
مــادران عزیــز، پزشــکان و ماما هــا می تواننــد 
از روش هــای دیگــری نظیــر گــوش دادن بــه 
احساســات و نگرانــی مــادران و دادن آگاهــی، 
دلگرمــی و اطمینــان بــه آنــان در مــورد رونــد 

ــد. ــن، اســتفاده کنن ــی رشــد جنی طبیع

ــدون  ــا ب ــکان را فراهــم می ســازد ت ــن ام ــرداری پزشــکی، ای ــر ب ــم تصوی عل
جراحــی، مشــاهده ی ارگان هــا و اندام هــای درونــی بــدن امکان پذیــر باشــد. 
ــا  ــا و بســیاری از بیماری ه ــان ناهنجاری ه ــادی در درم ــم کمــک زی ــن عل ای

کــرده  اســت. 
ســونوگرافی  بــه  عنــوان  )Ultrasonography( کــه  اولتراســونوگرافی 
)Sonography( هــم شــناخته می شــود، یــک تکنیــک تصویربــرداری 
غیرتهاجمــی، غیر یونیزه  کننــده، ارزان و بــدون درد اســت. عــدم اســتفاده از 
پرتو هــای یونیــزان در ایــن روش ســبب شــده ســونوگرافی نســبت بــه دیگــر 

روش هــای تشــخیصی محبوبیــت و برتــری زیــادی داشــته باشــد
ــز  ــن ســونوگرافی را تجوی ــان از ســامت مــادر و جنی ــرای اطمین پزشــکان ب
می کننــد. در ســونوگرافی از امــواج فرا صــوت بــه  جــای پرتو هــای X اســتفاده 
می شــود کــه از نظــر ایمنــی و ســامت بهتــر اســت. کاربرد هــای ســونوگرافی 
بســیار متنــوع هســتند و عاوه بــر تشــخیص بیمــاری، در درمــان نیــز می توان 
ــرد. اســتفاده از ســونوگرافی در حاملگی هــای کم خطــر  بســیار  ــره ب از آن  به
رایــج اســت و بــه  عنــوان یکــی از مراقبت هــای معمــول در دوران حاملگــی 
طبیعــی و کم خطــر محســوب می شــود البتــه اســتفاده مفــرط از آن منجــر 

بــه هزینه هــای فــراوان می شــود و بــا اخــاق پزشــکی در تضــاد اســت.
قطعــا بــرای خانم هــای بــاردار چیــزی جــز شــنیدن صــدای قلــب فرزندشــان 
و اطــاع از ســامتی آن، لذت بخش تــر و شــیرین تر نیســت؛ امــا خانم هــای 
بــاردار نگــران تاثیــر عــوارض احتمالــی امــواج ســونوگرافی بــر ســامت جنیــن 

  . هستند

آیا سونوگرایف
برای جننی رضر دارد؟

راحیل قائد | رادیولوژی 98

گاهنامه علمی و فرهنگی موسیقی روییدن 8

پاسخ به دغدغه ای رایج درباره ی سونوگرافی



9سال اول | شماره اول | زمستان 99

کتاب آناتومی  گری جلد اول. 	
کتاب بارداری ویلیامز جلد اول. 	
	 . Bashour H Hafez R Abdolsalam A )2005(. Syrian women’s perceptions and experiences of ultrasound 

screening in pregnancy: Implications for antenatal policy. Reproductive Health Matters. 13)25( 147-
.154

4 .Leithner K et al )2004(. Affective state of women following a prenatal diagnosis: prediction of a nega- 
.tive psychological outcome. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 23 )3( 240-246

5 . Stephens MB, Montefalcon R, Lane DA. The Maternal Perspective on Prenatal Ultrasound. J Fam Pract 
.2000; 49)7(:601-4

6 .Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, et al. Williams Obstetrics.12 th ed. Newyork; Mc- 
.graw-HILL, 2005: 389-406

7 .   Ultrasound in DentistryToward a Future of Radiation-Free Imaging )Husniye Demirturk Kocasarac, 
DDS, PhDa, Christos  Angelopoulos, DDS,  MS

منابع



گاهنامه علمی و فرهنگی موسیقی روییدن 10

قبل از پریود و در دوران آن شاهد بروز عائم خاصی در زنان هستیم.
ــا  معمــواًل زنــان 10 روز قبــل از آغــاز خون ریــزی و تــا 3 روز پــس از آن ب
ــری، حساســیت  ــا کمــر، پرخاش گ ــه شــکم ی ــد درد در ناحی عائمــی مانن
عاطفــی، یبوســت، افزایــش اشــتها، بدخوابــی و .... روبــه رو خواهنــد شــد. 
بــه ایــن عائــم PMS  گفتــه می شــود کــه در اکثــر زنــان بــا عائــم مختلــف 
ــوان  ــروز ایــن ســندروم را می ت ــد. منشــا ب ــروز می کن و شــدت متفــاوت ب
در اختــاالت هورمونــی یافــت؛ امــا بایــد توجــه کنیــم کــه دلیــل افزایــش 

اشــتها بــه تنهایــی نمی توانــد اختــاالت هورمونــی باشــد.
1۰ روز قبــل از پریــود دو هورمــون پروژســترون و اســتروژن افزایــش 
ــر  ــز اث ــز اشــتها در مغ ــر روی مراک ــن هورمون هــا ب ــش ای ــد. افزای می یابن
می گــذارد و ســبب افزایــش اشــتها مــی شــود. ترشــح کورتیــزول نیــز در 

ــزول باعــث  ــد؛ هورمــون کورتی ــش می یاب ــزی افزای ــان شــروع خون ری زم
ــه شــیرینی می شــود.  ــل ب ــش اشــتها و می افزای

ــان دچــار کمبــود مــواد مغــذی  ــر اســاس نتایــج تحقیقــات مختلــف، زن ب
ــن  ــتر ای ــنD ، بیش ــیم و ویتامی ــم، کلس ــن E، منیزی ــن، ویتامی ــل آه مث
ــد. طبــق تحقیقــی کــه ســال 2018  در دانشــگاه  ــم را نشــان می دهن عائ
کلمبیــا انجــام گرفــت، زنانــی کــه در ایــن دوران منیزیــم بیشــتری مصــرف 
کــرده بودنــد، اشــتهای کمتــری نســبت بــه دیگــران داشــتند. در ایــن 
ــتروژن ها،  ــی فیتواس ــع طبیع ــه مناب ــود ک ــه می ش ــان توصی ــه زن دوران ب
کربوهیدرات هــای فیبــری و ســبزیجات مصــرف کننــد تــا بــا برقــراری 

ــد. ــدا کن ــون اســتروژن، اشــتها کاهــش پی ــادل در ترشــح هورم تع
همچنیــن مصــرف ایــن مــواد ممکــن اســت مفیــد باشــد: دتاکــس واتــر 
ــا  ــراه ب ــان هم ــذر کت ــوری ب ــق مرباخ ــک قاش ــه ی ــو، روزان ــن و لیم دارچی
ــم،  ــی از منیزی ــل غن ــز و آجی ــت قرم ــات، گوش ــت، حبوب ــا ماس ــاالد ی س
مصــرف ســاالد کاهــو و کلــم بــه همــراه دانه هــای روغنــی مثــل کنجــد؛ در 
صــورت کمبــود، مصــرف مکمــل ویتامیــن D به صــورت دقیــق زیــر نظــر 
پزشــک و مشــاور تغذیــه، ســبزی ها ماننــد جعفــری، گشــنیز و کرفــس. اگــر 
در ایــن دوران احســاس گرســنگی کردیــد، 20 دقیقــه صبــر کنیــد و ســپس 

ســراغ غــذا برویــد.

چــرا زنــان در دوران پریــود دچــار افزایــش اشــتها و میل به شــیرینی می شــوند؟
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در محءءک، حّتی کوچک ترین 
یاری شما عشءءق می آفریند

مؤسســۀ حمایــت از کــودکان مبتــا بــه ســرطان )محءءءءک( از بــدو تاســیس در ســال 1370 تــا بــه امــروز 
موفــق شــده بیــش از 24000 کــودک مبتــا بــه ســرطان را تحــت پوشــش قــرار دهــد. ایــن نتیجــه، بــدون 
کمک هــای شــما هیچــگاه ممکــن نبــود. کمک هایتــان را ناچیــز نشــمارید، بی تردیــد هــر یــک از شــما، 
بــا هــر امکاناتــی کــه داشــته باشــید، می توانیــد در ایــن زمینــه نقــش بســیار حیاتــی و مهمــی ایفــا کنیــد، 
ــا  ــد ب ــان می توانی ــا اهــداء کمک هایت ــا مؤسســه و ی ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــان. ب بســیار بیشــتر از تصورت

شــماره 23540-021 تمــاس بگیریــد یــا بــه ســایت اینترنتــی محــک مراجعــه کنیــد.
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آثــار باردارءءی و شــریدهءءی
بر ســامت دهــان و دنداءءن

بــدون شــک بــارداری بــر 
تمــام جنبه هــای ســامتی 
ــذارد؛ ســامت  ــر می گ تأثی
دهــان و دنــدان نیــز از ایــن 

قاعــده مســتثنی نیســت.

باردارءءی و سالمت لثءءه
اســت،  دنــدان  پوســیدگی و درد  از  مــادران  اگرچــه عمــده شــکایت 
شــایع ترین مشــکات دهــان و دنــدان در زنــان بــاردار متوجــه بافــت 

پریودنشــیم و لثــه اســت. 
ژنژیویــت بــارداری )التهــاب لثــه( در بیــش از نیمــی از مــادران رخ می دهد 
و عائــم آن شــامل التهــاب لثــه همــراه بــا درد و خون ریــزی در لثــه 
ــدید و  ــت ش ــه عفون ــر ب ــد منج ــت می توان ــن ژنژیوی ــت. نادیده گرفت اس
آبســه شــود. همچنیــن یــک عامــل تهدیدکننــده بــرای ســامت جنیــن بــه 
شــمار مــی رود؛ چــرا کــه وجــود عفونــت فعــال در بــدن مــادر می توانــد 

منجــر بــه زایمــان زودرس و وزن کــم هنــگام تولــد شــود. )1(
اولیــن و اصلی تریــن علــت ژنژیویــت بــارداری افزایــش هورمون هــای 
جنســی به ویــژه پروژســترون اســت. ژنژیویــت نه تنهــا در دوران بــارداری 
ــگام مصــرف  ــل از یائســگی و هن ــل از قاعدگــی، قب ــوغ، قب بلکــه طــی بل
دارو هــای ضــد بــارداری نیــز ممکــن اســت اتفــاق بیافتــد. دلیــل آن نیــز 
افزایــش هورمون هــای جنســی اســت. متعاقــب افزایــش ایــن هورمون ها 
ــه  ــه واکنــش آن ب ــه منجــر ب ــد ک ــه افزایــش می یاب حساســیت بافــت لث
محرک هایــی چــون پــاک میکروبــی )کــه در حالــت عــادی ممکــن اســت 

محــرک نباشــند( خواهــد شــد.
ــور نرمــال  ــر افزایــش فل ــر اســترادیول ها و پروژســترون ب ــن تأثی همچنی
ــع  ــه تجم ــر ب ــد منج ــه می توان ــده )2( ک ــد ش ــه ای تائی ــان در مطالع ده
پــاک میکروبــی شــود کــه خــود عامــل اصلــی ایجــاد بیماری هــای لثــه 

باردارءءی و سالمت دنداءءن
ایــن بــاور اشــتباه کــه در طــول بــارداری و شــیردهی بــه علت افزایــش نیاز 
ــدان می کنــد،  ــه برداشــت کلســیم از دن ــه کلســیم، بــدن شــروع ب بــدن ب
در بیــن مــادران رایــج اســت. اگــر چــه ایــن مســئله دربــاره اســتخوان ها 
صــادق اســت امــا کلســیم دنــدان قابــل برداشــت نیســت. حتــی در 
ــادران شــیرده  ــزاق م ــش غلظــت کلســیم و فســفر در ب مطالعــه ای افزای
در مقایســه بــا زنــان غیــر شــیرده مشــاهده شــد کــه خــود عاملــی در برابــر 
ــری در  ــز تغیی ــاردار نی ــادران ب ــت )3(. در م ــیدگی اس ــگیری از پوس پیش
کلســیم بــزاق گــزارش نشــده اســت )4(. بــارداری نــه به صــورت مســتقیم 
ــر مســتقیم موجــب پوســیدگی دندان هــا می شــود. ــه شــکلی غی بلکــه ب
نتایــج اندکــی در ایــن زمینــه در دســترس اســت. احتمــااًل پوســیدگی در 
دوران بــارداری بــه علــت تغییــر در بــزاق و فلــور دهــان، اســتفراغ، رعایــت 
ــه ای رخ می دهــد.  ــرات تغذی ــدان و تغیی ــردن بهداشــت دهــان و دن نک

تغییــر در رژیــم غذایــی و رعایــت نکــردن بهداشــت، اصلی تریــن دالیــل 
هســتند )5(.

اغلــب مــادران در طــول دوره  ی بــارداری و شــیردهی میزان شــکر بیشــتری 
مصــرف می کننــد. عــاوه بــر آن کــم شــدن حوصلــه و مشــغله های ایــن 
دوران باعــث کم توجهــی بــه بهداشــت دهــان و دنــدان می شــود. بســیاری 
از عوامــل ذکرشــده در بخــش قبلــی مقالــه در پوســیدگی دنــدان نیــز 
دخیــل هســتند. افزایــش مصــرف شــکر و تهوع هــای پی در     پــی منجــر بــه 
اســیدی شــدن محیــط دهــان می شــود کــه خــود علــت اصلــی تغییــر در 

بافــت مینــا و بــروز پوســیدگی اســت.
پرهیــز از مســواک زدن و اســتفاده از نــخ دنــدان بــه دالیلــی کــه قبــًا ذکــر 
شــد نیــز بــدون شــک مؤثــر هســتند. ممکــن اســت مــادر بــاردار گمــان کند 
اســتفاده از دهان شــویه و خمیــر دنــدان بــرای جنیــن یــا نــوزاد شــیرخوار 
مضــر اســت، )بــه علــت بلــع مقــدار کمــی از ایــن مــواد حیــن اســتفاده( 

اســت.
ویــار بــارداری نیــز از عوامــل مؤثــر اســت. تهــوع و بازگشــت محتویــات 
اســیدی معــده بــه دهــان می توانــد منجــر بــه التهــاب لثــه و پوســیدگی 

ــود. ــا ش دندان ه
ــت  ــن اس ــیردهی ممک ــارداری و ش ــل از ب ــق حاص ــر خل ــت تغیی در نهای
ــد.  ــت کن ــدان را رعای ــر بهداشــت دهــان و دن باعــث شــود شــخص کمت
گاهــی مــادران بــاردار نســبت بــه بــوی خمیــر دنــدان و دهان شــویه 
حســاس شــده و از اســتفاده از ایــن اقــام بهداشــتی اجتنــاب می کننــد. 
اســتفاده از خمیــر دندان هــای بــدون بــو و اســانس در ایــن شــرایط توصیه 
ــر اســتفاده از مســواک  ــادران ممکــن اســت در اث می شــود. بعضــی از م
دچــار حالــت تهــوع شــوند. در ایــن مواقــع می تــوان بعــد از هــر وعــده 

غذایــی از دهان شــویه های مخصــوص اســتفاده کــرد.
عائــم ژنژیویــت را نادیــده نگیریــد و در صورت مشــاهده هر یک از عائم 
ذکرشــده بــه دندان پزشــک مراجعــه کنیــد. در شــرایط وخیــم، عــدم درمان 
ژنژیویــت حاملگــی می توانــد منجــر بــه تحلیــل لثــه و اســتخوان فــک و 
درنتیجــه از دســت دادن دنــدان شــود. خوش بختانــه درمــان ژنژیویــت در 
مراحــل ابتدایــی بســیار آســان اســت. در بیشــتر مواقــع رعایــت بهداشــت 
دهــان و دنــدان )کــه شــامل دو مرتبــه مســواک زدن دندان هــا بــا خمیــر 
دنــدان حــاوی فلورایــد و اســتفاده منظــم از نــخ دنــدان اســت( منجــر بــه 
بهبــود آن می شــود. در صــورت نیــاز بــه درمان هــای تخصصی تــر بایــد بــا 

دندان پزشــک خــود مشــورت کنیــد.

ژنژیویت 
باردارءءی

پوسیدگی دندان
در دوران باردارءءی

تغییر در بزاق و فلور دهانالتهاب لثه همراه با درد و خون ریزی در لثه

استفراغافزایش هورمون های جنسی

رعایت نکردن بهداشت دهان و دندانویار بارداری

تغییر در رژیم غذاییتغییر خلق حاصل از بارداری و شیردهی
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درحالی کــه مقادیــر بلعیده شــده عمومــاً بســیار ناچیــز و بی خطــر اســت.
در صــورت بــروز درد دنــدان در دوران بــارداری، هرگــز خودســرانه از 
مســکن اســتفاده نکنیــد. همچنیــن نســبت بــه درد - حتــی اگــر کــم باشــد 
- ســهل انگار نباشــید بلکــه ســریعاً بــه دندان پزشــک مراجعــه کنیــد چــرا 
کــه درد مــداوم دنــدان در صــورت درمــان نشــدن باعــث افزایــش ســطح 
فشــار واردشــده بــه مــادر خواهــد شــد. دربــاره وضعیــت خــود اطاعــات 
ــه ی آن و  ــارداری و هفت ــد. )ب ــرار دهی ــک ق ــار دندان پزش ــی در اختی کاف

شــیردهی(.
ایمن تریــن پیشــنهاد، موکــول کــردن تمــام کار هــای غیــر ضــروری بــه 
زمانــی پــس از تولــد نــوزاد اســت. اگرچــه درمان هــای دندان پزشــکی 
کم خطــر هســتند امــا 9 مــاه بــارداری دوران بســیار حساســی اســت. 
همچنیــن در بســیاری از مــوارد دندان پزشــک بــرای تشــخیص دقیــق نیــاز 
بــه  عکــس رادیوگرافــی دارد. عکس بــرداری بــا اســتفاده از پرتــوی ایکــس 

ــاک باشــد. ــن خطرن ــرای جنی ــد ب می توان
بــه انجــام اقدامــات   بااین حــال گاهــی اوقــات دندان پزشــک ناچــار 
اورژانــس، ماننــد درمــان ریشــه )عصب کشــی( یــا کشــیدن دنــدان در ایــن 
دوران خواهــد بــود. بهتریــن زمــان بــرای انجــام درمان هــای دندانپزشــکی 
ســه ماهه دوم بــارداری اســت. ســه ماهه اول دوره ی اندام زایــی اســت و 

بهتــر اســت جنیــن از هــر خطــر احتمالــی دور نگــه 
کم خطر تریــن  ســوم  ســه ماهه  شــود.  داشــته 
بــازه زمانــی بــرای جنیــن اســت امــا نشســتن 
طوالنی مــدت روی صندلــی دندانپزشــکی بــرای 
مــادر بســیار ســخت اســت، امــا اگــر فــرد دچــار 
بــه  نیــازی  مشــکات اورژانســی اســت دیگــر 

بهترین زمان برای 
انجام درمان های 

دندانپزشکی 
سه ماهه دوم 
بارداری است.

توجــه بــه طــول مــدت سپری شــده از دوره بــارداری نیســت چــرا کــه خطــر 
ــان  ــن درم ــق انداخت ــه تعوی ــن در صــورت ب ــادر و جنی ــدن م آســیب دی
بیشــتر از خطــرات احتمالــی درمان هــای دندانپزشــکی اســت. در صــورت 
مراجعــه بــه مراکــز تهیــه ی عکــس رادیوگرافــی، حتمــاً رادیولوژیســت را 
ــان اســتفاده  ــرای شــما و جنین ت ــی ب ــوازم محافظت ــا از ل ــع ســازید ت مطل

کنــد.
انجــام درمان هــای دندان پزشــکی در دوران شــیردهی بــا محدودیــت 
بســیار کمــی روبــرو اســت، بــا وجــود ایــن بهتــر اســت ترمیم هــای آمالــگام 
قبلــی در ایــن دوران تعویــض نشــوند. چــون مادر مقــداری از بخار جیوه ی 
ــگام قبلــی را استنشــاق می کنــد و جیــوه  حاصــل از تخریــب ترمیــم آمال
استنشاق شــده می توانــد وارد شــیر شــود. البتــه ایــن مقــدار بســیار ناچیــز 
و کمتــر از میــزان جــذب محیطــی جیــوه اســت. همچنیــن اپــی نفریــن کــه 
ــکی  ــتفاده در دندانپزش ــورد اس ــی م ــای بی حس ــزای کارتریج ه یکــی از اج
ــا حــدودی توانایــی ترشــح در شــیر مــادر را دارد. بنابرایــن الزم  اســت، ت
اســت دندان پزشــک خــود را مطلــع کنیــد تــا از بی حســی های فاقــد اپــی 
ــه دندان پزشــک شــما کمــک  ــن اطاع رســانی ب ــد. ای ــن اســتفاده کن نفری
ــرای  ــزوم( ب ــورت ل ــبی )در ص ــکن مناس ــک و مس ــا آنتی بیوتی ــد ت می کن
ــس از شــیردهی مصــرف  ــه پ ــر داروهــا را بافاصل ــد. اگ ــز کن شــما تجوی
کنیــد، احتمــال طــی شــدن حداکثــر نیمــه عمــر دارو تــا شــیر دادن بعــدی 
ــیده  ــیر دوش ــتفاده از ش ــیر و اس ــیدن ش ــک دوش ــود. تکنی ــتر می ش بیش
بســیار  می توانــد  دارو،  نیمه عمــر  شــدن  طــی  مدت زمــان  در  شــده 
ــده،  ــوارد گفته ش ــز م ــد. به ج ــت کن ــان را راح ــد و خیالت ــده باش کمک کنن
ــتند. ــر هس ــیردهی بی خط ــکی در دوران ش ــای دندان پزش ــایر درمان ه س
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راه های پیشگیری و بهترین زمان مراجعه به دندان پزشک
ــدارد و  ــاص ن ــیرده اختص ــاردار و ش ــادران ب ــه م ــگیرانه ب ــات پیش اقدام

ــه انجــام آن هســتند. ــزم ب ــه مل ــراد جامع ــام اف تم
امــا ازآنجاکــه بــه وجــود آمــدن اورژانس هــای دندان پزشــکی بــرای مــادر 
اســترس آور اســت و بــرای جنیــن خطــرات احتمالــی بــه همــراه دارد، 
ــت بیشــتری برخــوردار  ــت بخصــوص از اهمی ــن جمعی پیشــگیری در ای
اســت. ســعی کنیــد قبــل از بــارداری عــادات مربــوط بــه بهداشــت دهــان 
و دنــدان را در خــود تقویــت کنیــد تــا انجــام آن هــا در طــول بــارداری بــرای 
ــا  ــز ب ــیردهی نی ــارداری و ش ــول ب ــن در ط ــد. همچنی ــان تر باش ــما آس ش
دندان پزشــک خــود در ارتبــاط باشــید و از انجــام معاینــات منظــم غافــل 

نشــوید.
ــارداری نشــدید  ــل از ب ــه انجــام چــکاب قب ــق ب ــی موف ــه هــر دلیل ــر ب اگ
نگــران نباشــید. شــما می توانیــد بــا تنظیــم یــک رژیــم غذایــی مناســب و 
رعایــت بهداشــت، ســامت دهــان و دنــدان خــود را حفــظ کنیــد. روزانــه 
ــواک  ــود را مس ــای خ ــد دندان ه ــاوی فلورای ــدان ح ــر دن ــا خمی ــار ب دو ب
بزنیــد و از نــخ دنــدان اســتفاده کنیــد. حتمــاً نحــوه صحیــح اســتفاده از 
نــخ دنــدان را یــاد بگیریــد. لثه هــا در طــول بــارداری ملتهــب می شــوند و 
اســتفاده غیــر اصولــی از نــخ دنــدان می توانــد به ســادگی باعــث خونریــزی 

لثــه شــود.
ــر  ــده در ه ــر مصرف ش ــر از مقادی ــی مهم ت ــواد غذای ــرف م ــات مص دفع
ــط دهــان اســیدی  ــدی محی ــار مصــرف مــواد قن ــا هــر ب وعــده اســت. ب
ــروز پوســیدگی اســت. درنتیجــه  ــن عامــل ب می شــود کــه خــود اصلی تری
بــا افزایــش دفعــات مصــرف مــواد شــیرین، دندان هــا بیشــتر در معــرض 
پوســیدگی خواهنــد بــود. ســعی کنیــد میــوه و ســبزی های تــازه را جایگزین 

مــواد دارای قنــد افزودنــی کنیــد. پــس از مصــرف مــواد شــیرین، دهــان 
خــود را بــا آب بشــویید یــا مقــداری آب بنوشــید، از ســبزی و میــوه 
اســتفاده کنیــد، آدامــس بــدون قنــد بجویــد و یــا یــک تکــه پنیــر مصــرف 
کنیــد. همــه ایــن کار هــا باعــث می شــود PH دهــان شــما ســریع تر بــه 

حالــت عــادی برگــردد.
بــا وجــود ایــن اگــر دچــار درد دنــدان شــدید، از مراجعــه بــه دندان پزشــک 
درمان هــای  از  بیشــتر  جنیــن  بــرای  کار  ایــن  خطــر  نکنیــد.  پرهیــز 
دندانپزشــکی اســت. همچنیــن بــر اســاس اطاعــات انجمــن رادیولــوژی 
تشــخیصی  دندان پزشــکی  در  اســتفاده  مــورد  ســیگنال های  آمریــکا 
قــدرت کافــی بــرای ایجــاد اثــرات جانبــی در جنیــن را ندارنــد. )البتــه اگــر 
ــد.  ــه دندان پزشــک نشــان دهی ــد آن را ب ــی داری عکــس رادیوگرافــی قبل
ــرداری  ــه  عکس ب ــازی ب ــه ارزش تشــخیصی داشــته باشــد، نی درصورتی ک

مجــدد نیســت.(
ــن  ــد. اســترس آســتانه ی تحمــل درد را پایی ــظ کنی آرامــش خــود را حف
ــق مقــدار  ــه تزری ــوب ب ــرای ایجــاد بی-حســی مطل مــی آورد، درنتیجــه ب
بیشــتری از مــاده ی بی حســی نیــاز خواهــد شــد. اغلــب واکنش هــای 
نامطلــوب نســبت بــه داروهــای بی حســی موضعــی به خاطــر خــود دارو 
ــی آن،  ــرات روحــی و روان ــر اث ــز دارو، به خاط ــه عمــل تجوی نیســت بلک

منجــر بــه بــروز چنیــن واکنش هایــی در بیمــار می شــود)6(.
هنــگام نشســتن روی صندلــی دندان پزشــکی بــرای حفــظ جریــان خــون 
ــد. همچنیــن قــرار دادن یــک بالشــت  پاهــای خــود را روی هــم نیندازی
ــه  ــدن ب ــردن ب ــج ک ــا اندکــی ک ــاردار ی ــادر ب ــر باســن راســت م کوچــک زی
ســمت چــپ، مانــع از ســرگیجه و تهــوع ناشــی از کم فشــاری خــون 

خواهــد شــد.
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هــدف از انجــام پــاپ اســمیر ایــن اســت کــه بــا تشــخیص زودهنــگام تغییــرات ســلولى، درمــان و کاهــش مرگ و میــر ناشــى از ســرطان دهانــه رحــم در 
دســتور کار قــرار بگیــرد. در اکثــر کشــور هاى صنعتــى، به دلیــل اســتفاده از پــاپ اســمیر، مرگ و میــر ناشــى از ســرطان ســرویکس کاهــش قابــل توجهــى 

داشــته اســت. همچنیــن عــدم انجــام منظــم غربال گــرى ســرطان دهانــه رحــم، خطــر ایجــاد ایــن ســرطان را 2 تــا 6 برابــر بیشــتر مى کنــد.
زمان انجام

بر  اساس پروتکل کشورى همه زنان باالى 20 سال که حداقل یک بار ازدواج کرده اند، باید تحت پوشش پاپ اسمیر قرار بگیرند.

براى انجام این تست باید یک  سرى نکات رعایت شود:
افراد مراجعه کننده در زمان خونریزى قاعدگى تست ندهند.

24 ساعت قبل از تست نزدیکى انجام نشود.
48  ساعت قبل از تست از دوش واژینال استفاده نشود.
1  هفته قبل از تست از کرم هاى واژینال استفاده نشود.

بعــد از ایــن کــه بیمــار در وضعیــت مناســب قــرار گرفــت، بــراى 
قــرار دادن اســپکولوم از مــواد لوبریکانــت اســتفاده نشــود.

جهــت نمونه بــردارى از اندوســرویکال از ســوآپ پنبــه اى آغشــته 
بــه نرمال ســالین اســتفاده شــود.

ــار 360  ــا فش ــرویکس ب ــوآپ در اندوس ــن س ــرار گرفت ــد از ق بع
ــود. ــده ش ــه چرخان درج

ســوآپ به ســرعت روى الم تمیــز در جهــت عقربه هــاى ســاعت 
چرخانــده و توســط فیکســاتور هاى رایــج با فاصلــه 20  ســانتى متر 

فیکس شــود.
براى اگزوسرویکس از الم دیگرى استفاده شود.

نمونه توســط اســپاچوال برداشــته شــود، ســپس روى الم دیگرى 
ــا فیکســاتور بــه همــان روش قبلــى فیکــس  گذاشــته شــود و ب

شود.
یــک  ســرى عوامــل انگیزه ســاز و یــک  ســرى موانــع بــراى انجــام 

تســت پــاپ اســمیر وجــود دارد:
از عوامــل انگیزه ســاز مى تــوان بــه توصیــه مامــا، دوســتان و 
فامیــل، آگاهــى از عائــم و روش تشــخیص اولیــه بیمــارى، 
جــدى گرفتــن خطــر بــروز ســرطان و دسترســى آســان و ارزان بــه 

ایــن تســت اشــاره کــرد.
موانــع انجــام پــاپ اســمیر مــواردی ماننــد آگاهــى کــم از علــل 
ایجــاد ســرطان دهانــه رحــم، باور هــاى نامتناســب، تــرس از 
تشــخیص ســرطان و درد ناشــى از آزمایش اشــاره کرد. همچنین 

ــرى مى شــوند. ــر غربالگ ــد، کمت ــت و کم درآم ــان اقلی زن
ــر  ــى کاهــش مرگ و می ــت اصل ــاى شــمالى عل ــکا و اروپ در آمری
ناشــى از ســرطان دهانــه رحــم، انجــام غربالگرى در ســطح وســیع 
بــوده  اســت امــا در ایــران شــایع ترین علــت تشــخیص دیــررس 

ســرطان دهانــه رحــم، عــدم انجــام پــاپ اســمیر اســت.

پاپ اســمری؛ یک و چرا؟
جلوگیــری از ســرطان دهانــه رحــم

ســرطان دهانــه ی رحــم، دومیــن ســرطان شــایع در زنــان جهــان اســت. ایــن نــوع 
ســرطان کــه یــک دوره طوالنــى قبــل از تهاجــم، دسترســی بــه برنامــه غربال گــرى 
ــگیرى  ــل پیش ــرطان قاب ــک س ــوان ی ــه دارد، به عن ــات اولی ــر ضایع ــان موث و درم

شــناخته مى شــود.
ــا بررســى  ــدون عامــت اســت و فقــط ب ــه کامــا ب ــن ســرطان در مراحــل اولی ای
ســلول هاى دفعــی از ســرویکس قابــل تشــخیص اســت. بنابرایــن غربال گــرى 
ــت  ــان، تس ــن می ــادی دارد. در ای ــت زی ــارى اهمی ــن بیم ــه ای ــخیص اولی در تش
پــاپ اســمیر از موثرتریــن و کم  هزینه تریــن تســت ها بــراى غربالگــرى ســرطان 

ســرویکس محســوب می شــود.

بــرای انجــام پــاپ اســمیر شــما بایــد از کمــر بــه 
پاییــن برهنــه شــوید. ســپس بــه پشــت روی 
تخــت معاینــه بخوابیــد و پاشــنه ی پــای خــود 
ــای تخــت  ــای مشــخص در انته را در مکان ه

قــرار دهیــد.

پزشــک دســتگاهی را کــه بــه وســیله مــواد 
روان کننــده چــرب  شــده بــه درون واژن شــما 
وارد می کنــد تــا دیــواره واژن بــاز نگــه داشــته 

شــود.

ســپس پزشــک ســریعاً بــه وســیله یــک ابــزار 
کوچــک از ســلول های دهانــه رحــم نمونــه 

ــی دارد. برم

ایــن ســلول های جمع آوری شــده ســپس روی 
ــا  یــک اســاید شیشــه ای کشــیده می شــوند ی
در یــک ظــرف مخصــوص قــرار داده می شــوند 

تــا بــه ازمایشــگاه منتقــل شــود.

تست پاپ اسمری؛
نحوه انجام چگونه است؟
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گاهنامه علمی و فرهنگی موسیقی روییدن 16

 ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک شــامل مجموعــه ای از عائــم بالینــی و آزمایشــگاهی 
اســت کــه به تدریــج بــروز می کننــد و منجــر بــه بــروز عــوارض و تظاهــرات بالینــی 
مختلفــی ماننــد اختــال قاعدگــی، هیرسوتیســم، آکنــه، چاقــی و در مــواردی نازایــی و 
ســقط می شــوند. از پیامد هــای روانــی ایــن ســندرم می تــوان بــه اضطــراب و افســردگی 

اشــاره کــرد.
اتیولــوژی ایــن ســندرم ناشــناخته باقــی مانــده اســت. عــوارض و عایــم ناشــی از ایــن 

ــان شــود. ــد ســبب تغییــر و افــت ســطح کیفیــت زندگــی در مبتای بیمــاری می توان
تخمــدان پلی کیســتیک یکــی از شــایع ترین مشــکات غــدد اندوکریــن و شــایع ترین 
علــت نازایــی بــا فاکتــور زنانــه اســت. مشــخص شــده  کــه برخــی از زنــان مبتــا به ســندرم 
PCO بــدون شــواهد بالینــی، بیــش از حــد آنــدروژن تولیــد می کننــد؛ امــا شــواهدی از 

اختــال عملکــرد تخمــدان را نشــان می دهنــد.
علل ژنتیکی و محیطی دارد و شیوع آن در ایران رو به افزایش است. 

از آنجــا کــه مطالعــات نشــان دهنده افزایــش ۲ تــا ۵ برابــری خطــر ابتــا بــه دیابــت در 
 PCOS زنــان مبتــا بــه ایــن ســندرم در مقایســه بــا زنــان عــادی اســت، زنــان مبتــا بــه
بایــد جهــت تشــخیص ابتــا یــا عــدم ابتــا بــه دیابــت نــوع  2 و اختــال تحمــل گلوکــز، 
به واســطه تســت قنــد خــون ناشــتا و تســت تحمــل گلوکــز خوراکــی مــورد غربال گــری 
قــرار بگیرنــد. همچنیــن غربال گــری خطــر بــروز بیماری هــای قلبــی و عروقــی زنــان 
ــتا و  ــن ناش ــی و لیپوپروتئی ــطوح چرب ــنجش BMI، س ــا س ــد ب ــه PCOS بای ــا ب مبت
ریســک فاکتورهــای ســندرم متابولیــک انجــام شــود؛ زیــرا ریســک ابتــای زودهنــگام بــه 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی در زنــان مبتــا بــه ایــن ســندرم باالتــر اســت. مطالعــات بــر 
روی زنــان مبتــا بــه PCOS قبــل از منوپاز، نشــان دهنده افزایش شــیوع آترواســکلروز 

ــا گروه هــای کنتــرل اســت. ســاب کلینیکال در مقایســه ب

سندرم تخمدان پیل کیستیک، 
درمان و یافته ها

PCOS

تشخیص
یکــی از رایج تریــن معیار هــای تشــخیص بــرای درمــان PCOS معیــار روتــردام 
اســت. ایــن معیــار بــر اســاس وجــود ســه شــاخص لیگومنــوره یــا امنــوره، وجــود 
شــواهد PCOS در ســونوگرافی و وجــود عایــم بالینــی یــا ازمایشــگاهی اســت.
ممکــن اســت معیارهــای تشــخیصی بــاال بــرای آزمایش هــای متمرکــز بــر نتایــج 
بالینــی زنــان مبتــا به PCOS مناســب نباشــد؛ مثًا ممکن اســت آزمایش های 
متمرکــز بــر بــارداری به جــای ابتــا PCOS یــا هیپرآندروژنیســم بالینــی، تأکیــد 
بیشــتری روی تخمک گــذاری به عنــوان عامــت شناســایی کننده داشــته  باشــد؛ 
بــه همیــن ترتیــب، آزمایش هایــی کــه به دنبــال بهبــود هیرسوتیســم هســتند، 
ــد  ــرای ورود نیازمن می تواننــد عملکــرد تخمک گــذاری پایــه را تأییــد کننــده و ب

رشــد مــوی ترمینــال پاتولوژیــک باشــند.
ــا  ــه تخمک گــذاری مزمــن، هیپرآندروژنیســم و ی ــان مبتــا ب به نظــر می رســد زن
PCOS در معــرض خطــر بیشــتری نســبت بــه افــراد دچــار هیپرآندروژنیســم و 
 Dunaif et( .چرخه هــای منظــم بــرای بــروز مقاومــت بــه انســولین هســتند
al.، 1987؛ Robinson et al.، 1993(؛ بــر ایــن اســاس، مطالعــات مربوط 
بــه ویژگی هــای متابولیکــی PCOS بایــد طبــق نتایــج عملکــرد تخمک گــذاری، 
زنــان مبتــا را طبقه بنــدی کنــد. )به عنــوان مثــال الیگومنــوره یــا آمنــوره مزمــن 

اتیولوژی
نقــش ژنتیــک در PCOS همچنــان قطعــی نشــده  اســت و در حــال 

حاضــر تســت غربالگــری ژنتیــک توصیــه نمی شــود.
ســندروم  ایــن  عامــل  به عنــوان  خاصــی  محیطــی  یافته هــای 

اســت. نشــده   مشــخص 
ممکــن اســت مقاومــت بــه انســولین در مرکــز اتیولــوژی ایــن 

باشــد.  ســندروم 
بــا وجــود اینکــه چاقــی یــک معیــار تشــخیص بــرای PCOS نیســت 
و حــدود 20  درصــد از زنــان مبتــا بــه PCOS چــاق نیســتند؛ امــا 

چاقــی می توانــد عــوارض ایــن ســندرم را تشــدید کنــد.
هیپرانســولینی جبرانــی می توانــد موجــب کاهــش ســطوح گلوبولیــن 
ــن موجــب  ــون جنســی )SHBG( شــود؛ بنابرای ــه هورم متصــل ب
افزایــش آنــدروژن در دســترس زیســتی گــردش خــون می شــود؛ از 
طرفــی نقــش محــرک تروپیــک را در تولیــد آنــدروژن در تخمــدان و 

آدرنــال دارد.
هیپرآندروژنیســم می توانــد اتیولوژی هــای متعــددی داشــته  باشــد 

کــه بعضــی از آن هــا ارتباطــی بــا انســولین ندارنــد.
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درمان
ــی 	  ــدان پل ــه تخم ــا ب ــراد مبت ــام اف ــان در تم ــط اول درم خ

کیســتیک تغییــر ســبک زندگــی اســت.
دریافت رژیم غذایی کم کربوهیدرات ضروری است.	 
ــاال 	  ــا حــرارت ب حــذف غذاهــای پرچــرب و ســرخ کردن غــذا ب

الزم و ضــروری اســت.
ورزش باعــث کاهــش قنــد  خــون و در نهایــت منجــر  بــه 	 

می شــود. خــون  انســولین  کاهــش 
کاهــش وزن در زنــان چــاق مبتــا بــه تنبلــی تخمــدان بــا 	 

کاهــش ســطوح آنــدروژن گــردش خــون باعــث بهبــود میــزان 
و کاهــش هیرسوتیســم  و چربــی  قنــد  بــارداری، ســطوح 

می شــود.
عوامــل 	  از  اســتفاده  بــا  انســولین  بــه  حساســیت  بهبــود 

حســاس کننده انســولین، بــا کاهــش ســطوح انــدروژن در 
گــردش خــون 

اگر بیمار تنها از اختال قاعدگی رنج می برد: 	 
مصــرف OCPهــا را به مــدت ۶  مــاه تجویــز کنیــد و پــس از 

قطــع درمــان، وضعیــت را بررســی کنیــد.
اختــاالت 	  بهبــود  جهــت  طوالنی مــدت  درمــان  بهتریــن 

قاعدگــی در زنــان مبتــا بــه PCOS کــه تصمیــم بــه بــارداری 
ــد: ندارن

روش هــای هورمونــی - ترکیبــی ضدبــارداری؛ مثــًا انــواع 
پروژســترون ها ماننــد دپومدروکســی پروژســترون اســتات یــا 
ــدت( ــرف کوتاه م ــت مص ــتات )جه ــترون اس ــی پروژس مدروکس

بــه 	  مبتــا  زنــان  در  تخمک گــذاری  القــا  از  موثرتــر  روش 
دارنــد: بــارداری  بــه  تصمیــم  PCOS کــه 

در گذشــته خــط اول پیشــنهادی بــرای القــا تخمک گــذاری 
کلومیفــن ســیترات بــود امــا یافته هــای اخیــر نشــان می دهــد 
لتــروزول در مقایســه بــا کلومیفــن منجــر بــه افزایــش میــزان 

ــده می شــود. ــد زن ــارداری و تول ــذاری، ب تخمک گ
اگــر کلومیفــن یــا لتــروزول بــا شکســت مواجــه شــوند، 
مداخلــه خــط دوم پیشــنهادی اســتفاده از گنادوتروپین هــای 

اگــزوژن و یــا جراحــی الپاراســکوپی تخمــدان اســت.
برداشــتن مکانیکــی موهــا )شــیو، کنــدن، واکســینگ، کرم هــای 	 

موبــر، الکترولیــز و لیــزر( اغلب انتخــاب اول زنان برای درمان 
هیرسوتیســم و ویریلیــزم اســت. شــواهدی وجــود نــدارد کــه 
نشــان دهــد شــیو موجــب افزایــش ضخامــت فولیکــول مــو 
و یــا انــدازه تنــه آن می شــود. کنــدن مــو در صــورت تحمــل 
ــاب از  ــد مفیــد باشــد امــا بایــد مراقبــت جهــت اجتن می توان
فولیکولیــت، پیگمانتاســیون و اســکار صــورت گیــرد. درمــان 
بــا لیــزر معمول تــر از الکترولیــز  اســت و به عنــوان روش 
موثــر مکانیــکال و اولیــه در برداشــتن موهــای مبتایــان بــه 
PCOS  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ممکــن اســت پس از 
گذشــت مدتــی تکــرار درمــان ضــروری شــود. معمــوال درمــان 
دارویــی به طــور همزمــان جهــت کاهــش ســطح آنــدروژن در 

ــودن آندروژن هــا توصیــه می شــود. ــاال ب مــوارد ب

در مقابــل چرخه هــای منظــم(
کنــار گذاشــتن ســایر اختــاالت همراه بــا تظاهر بالینی مشــابه مانند 
هیپرپــازی مــادرزادی آدرنــال، ســندرم کوشــینگ و تومورهــای 
 PCOS ترشــح کننــده آنــدروژن اهمیــت زیــادی بــرای تشــخیص

دارد.  
اگــر بیمــار شــما به مــدت طوالنــی پریــود نشــده باشــد بایــد ابتــدا 
تســت حاملگــی انجــام دهیــد و بعــد از حصــول اطمینــان از 
منفی بــودن تســت حاملگــی، دو  آمپــول پروژســترون تجویــز کنیــد. 
ســپس ســونوگرافی را در روزهــای 5 تــا 7 قاعدگــی انجــام دهیــد.

ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک | دکتــر فرشــته 
ســربازی | نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران 
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بــارداری ســبب بــروز تغییــرات فیزیولوژیکــی در زنــان می شــود. 
برخــی مواقــع ایــن تغییــرات باعــث افزایــش حساســیت زنــان 
بــاردار نســبت بــه بیماری هــای تنفســی می شــود؛ ایــن تغییــرات 
و  دیافراگــم  افزایــش  اکســیژن،  مصــرف  افزایــش  شــامل 
ورم مخــاط دســتگاه تنفســی اســت کــه باعــث عــدم تحمــل 

ــاردار می شــود. ــان ب هیپوکســی در زن
در یــک مطالعــه مشــخص شــده اســت کــه اگــر عفونــت کوویــد 
ــد، ۶/۸۲  ــه باش ــش رفت ــا پی ــه نمونی ــا مرحل ــاردار ت ــان ب در زن
درصــد از آن هــا بــا تــب، ۱/۵۷ درصــد بــا ســرفه و ۲۷ درصــد بــا 
تنگــی نفــس مواجــه می شــوند؛ همچنیــن در ۷۹ درصــد آن هــا 
لنفوپنــی و در ۳۶/۶ درصــد آن هــا آنزیم هــای کبــدی افزایــش 

یافتــه اســت.

کرونا در باردارءءی

درمان ضدویروسی 
ــا اســتفاده از دو داروی ضدویروســی، remdesivir و hydroxychloroquine در  ــرای درمــان عفونــت ویروســی ب در حــال حاضــر مطالعاتــی ب

حــال انجــام اســت.

زهرا پورگودرزی
مامایی 97

بایدها و نباید ها

تظاهرات بالینی
معمــواًل پــس از هفتــه ســی ودوم تظاهــرات بالینــی نیــز بــروز می کننــد. و معمــواًل در 
ــود )بیشــتر در ســه ماهه ســوم اتفــاق افتــاده  ــه زایمــان ب اواخــر حاملگــی و نزدیــک ب

اســت(
معمــواًل در مــواردی کــه مــادر از اکســیژن درمانی اســتفاده می کنــد، ســزارین ترجیــح 
داده می شــود و در مــواردی کــه ســزارین اورژانســی انجــام گرفــت کــه بــه خاطــر 
دیســترس جنینــی بــود و مــرده زایــی هــم در مــوارد بســیار کــم گــزارش شــده اســت.
تــب اصلی تریــن تظاهــر بالینــی اســت و در ۷۸ درصــد مــوارد در ســه ماهه ســوم بــروز 
ــودرد  ــت اســت؛ گل ــه عفون ــا ب ــد. ســرفه دومیــن تظاهــر در بیمــاران مبت ــدا می کن پی
در ۲۲ درصــد مــوارد گــزارش شــده و تنگــی نفــس و اســهال نیــز در ۱۴ درصــد مــوارد 
اتفــاق افتــاده اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه ممکــن اســت تــب 

پاییــن پــس از زایمــان نشــان دهنده ابتــا بــه کوویــد COVID 19 باشــد.
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بارداری و مراقبت های بهداشتی در مراکز بهداشتی
ــی  ــول هیدروالکل ــه محل ــد ب ــد بای ــار می آین ــاق انتظ ــه ات ــه ب ــی ک مادران
ــد  ــر بای ــک مت ــش از ی ــردی بی ــن ف ــه بی دسترســی داشــته باشــند؛ فاصل
حفــظ شــود و حضــور هیــچ فــردی به عنــوان همــراه مجــاز نیســت؛ 
مگــر اینکــه مــادر خودکفــا نباشــد؛ عاوه برایــن، اتــاق بایــد هــر 10 دقیقــه 

ــوند. ــی ش ــز ضدعفون ــطوح نی ــام س ــود و تم ــه ش ــار تهوی یک ب
اگــر مــادر عامــت دار در اتــاق انتظــار حضــور داشــته باشــد، بایــد ماســک 
جراحــی بزنــد و در اســرع وقــت ارزیابــی شــود؛ عاوه برایــن، تهویــه 
ــواد  ــا م ــد ب ــطوح بای ــت. س ــاری اس ــز اجب ــار نی ــاق انتظ ــی ات و ضدعفون
ضدعفونی کننــده )محلــول الــکل حداقــل ۷۵٪( تمیــز شــوند و اتــاق نیــز 

تهویــه شــود.
ــه او توصیــه می شــود کــه  اگــر وضعیــت عمومــی مــادر پایــدار باشــد، ب
۱۴ روز را در قرنطینــه بگذرانــد و در افــرادی کــه آزمایــش کوویــد آن هــا 
مثبــت باشــد، هــر 4 تــا 6 هفتــه بــه بعــد پیگیــری بالینــی و ســونوگرافی 
برنامه ریــزی می شــود. اگــر وضعیــت عمومــی مــادر ناپایــدار یــا ضعیــف 
باشــد، مــادر بــه یکــی از مراکــز مراقبت هــای عالــی ارجــاع داده می شــود.
ــدار عمومــی عامــت دار باشــد، اســتفاده  ــا یــک بیمــاری پای اگــر مــادر ب
ــا و  ــکان، ماماه ــادران، پزش ــرای م ــردی ب ــی ف ــایل محافظت ــه وس از هم
ــوزاد اســتفاده  ــادر و ن ــد از ســواب های م ــاری اســت و بای پرســتاران اجب
شــود. مــادر و نــوزاد بایــد در یــک اتــاق جــدا نگهــداری شــوند و ثانویــه بــه 
نتایــج ســواب، آن هــا بایــد 3 روز قبــل از ترخیــص از بیمارســتان پیگیــری 

شــوند.
اگــر مــادر عامــت دار اســت و در وضعیــت ناپایــداری قــرار دارد، بایــد بــه 

واحــد مراقبت هــای عالــی بــا مرکــز احیــا ارجــاع داده شــود.
ــادر  ــا شــیر م ــاف ی ــد ن ــک، خــون بن ــع آمنیوتی ــروس در مای ــون وی تاکن
ــود  ــادر وج ــرگ م ــده ای از م ــورد ثبت ش ــچ م ــت و هی ــده اس ــت نش یاف

ــدارد ن
اگــر مــادر عامــت دار و در قرنطینــه باشــد، تریــاژ تلفنــی و معاینــه بالینــی 

شیردهی در دوران کرونا
ــه  ــا تغذی ــادر ی ــق شــیر م ــا از طری ــال کرون ــروس فع ــال وی ــون انتق تاکن
ــوزاد مرگ ومیــر  گــزارش نشــده اســت. تمــاس پوســت مــادر باپوســت ن
نــوزادان را کاهــش می دهــد. پــس بایــد در ســاعات ابتدایــی بعــد از 

ــان شــیردهی شــروع شــود. زایم
ــی  ــول احتیاطــی یعن ــت اص ــا رعای ــد، ب ــا باش ــه کرون ــا ب ــادر مبت ــر م اگ
ــا آب و صابــون یــا ژل هــای الکلــی  ماســک زدن، شست وشــوی دســت ب
قبــل و بعــد از تمــاس بــا کــودک و نظافــت و ضدعفونــی مــداوم ســطوح 

ــد ــام ده ــد شــیردهی را انج می توان
 اگــر وضعیــت جســمانی مــادر انــدازه ای خــوب نباشــد کــه توانایــی 
شــیردهی داشــته باشــد، می تــوان شــیر مــادر را دوشــید و از طریــق قاشــق 
ــکان دوشــیدن شــیر وجــود نداشــته  ــر ام ــودک داد. اگ ــه ک ــا فنجــان ب ی
ــه  شــده  ــه از نظــر فرهنگــی پذیرفت ــه )درصورتی ک ــوان از دای باشــد، می ت
ــرد. وســایل دوشــیدن شــیر، ظــرف  ــا شــیر خشــک اســتفاده ک اســت( ی
ذخیــره شــیر و ظــرف تغذیــه بعــد از هــر بــار مصــرف بایــد شســته شــوند. 
شــیردهی نــوزاد در صــورت ابتــا بــه هرگونــه بیمــاری بایــد انجــام شــود؛ 
زیــرا شــیر حــاوی پادتن هایــی اســت کــه سیســتم ایمنــی کــودک را تقویــت 

ــد. ــارزه کن ــا بیمــاری مب ــه ب ــد ک ــه او کمــک می کن ــد و ب می کن

توصیــه می شــود. در صــورت امــکان و بــا توجــه بــه درجــه عائــم و تــب 
بایــد بعــد از چنــد روز برنامه ریــزی شــود. در صــورت تشــدید عائــم، 
ــه  ــادران ب ــا م ــا مشــاوره ب ــن ی ــق تلف ــد از طری ــی بای ــری بالین ــرای پیگی ب

پزشــک عمومــی هشــدار دهیــد.
اگــر مــادر مبتــا بــه کوویــد باشــد، آزمایش هــای بالینــی عمومــی را 
همــراه بــا ارزیابــی ســونوگرافی از رشــد جنیــن، هــر 4 تــا 6 هفتــه انجــام 
می دهند.اگــر آزمایــش کوویــد مــادر مثبــت نباشــد، مــادران بایــد در 
ــرار  ــم در بیمارســتان ق ــه چهل ــک و در هفت هفته هــای ۳۷-۳۶ در کلینی

ــات داشــته باشــند. ماق

19سال اول | شماره اول | زمستان 99



گاهنامه علمی و فرهنگی موسیقی روییدن 20

چگونیگ برگزارءءیکارآموزی ها 
در دوراءءن کرونا

طیبــه غریبــی عضــو هیئــت علمــی و گفت و گو با سرکار خانم طیبه غریبی
ــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده  مع
علــوم  دانشــگاه  مامایــی  و  پرســتاری 
پزشــکی بوشــهر اســت. وی دارای مــدرک 
کارشناســی مامایــی و کارشناســی ارشــد 

آمــوزش مامایــی اســت. 

ــه  ــرای هم ــزان هــم رشــته ای و ب ــه عزی ــم ب ســام می کن
ــی هســتم  ــده غریب ــت و ســامتی دارم. بن آرزوی موفقی
و  پرســتاری  دانشــکده  پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 
ــا عشــق وارد  ــوم پزشــکی بوشــهر. ب مامایــی دانشــگاه عل
ــت  ــود. دوس ــم ب ــن انتخاب ــن اولی ــته شــدم و ای ــن رش ای
داشــتم خدمتــی داشــته باشــم بــرای زنــان کشــورم و ایــن 
ــر و بیشــتر  ــه آن هــا بهت ــت داشــت ک ــی اهمی ــم خیل برای
ــه دادم  ــن رشــته را ادام ــه ای ــده شــوند. خوشــحالم ک دی
و به عنــوان مربــی کار خــود را شــروع کــردم و ســپس 
ــروه و االن معــاون آموزشــی دانشــکده هســتم.  ــر گ مدی
مســئولیت رشــته ای کــه دارم برایــم بســیار مهــم اســت و 
هــدف مــا ایــن اســت کــه رشــته مامایــی را در دانشــگاه و 
ســطح کشــوری رشــد و ارتقــا دهیــم و تاش هــای زیــادی 
انجــام داده ایــم کــه بتوانیــم کارشناســی ارشــد مامایــی را 

ــوم پزشــکی بوشــهر داشــته باشــیم. در دانشــگاه عل

بــروز بیمــاری کرونــا، درگیری هــا و تبعــات خــاص خــودش را در ابتــدای امــر 
داشــت و بــه دلیــل ناشــناخته بودن ویــروس، تــا زمانــی کــه تصمیم گیــری صحیــح 
بــرای دانشــجویان و کًا سیســتم دانشــگاهی گرفتــه شــد، در ســطح کشــور امــور بــا 
توقــف  مواجــه شــد کــه مــا هــم به تبــع آن تحــت تاثیــر ایــن اتفــاق قــرار گرفتیــم. 
ایــن اتفــاق باعــث شــد رشــته هایی کــه بالیــن دارنــد ماننــد رشــته های پرســتاری 
ــند؛  ــته باش ــرداد داش ــای خ ــا انته ــفند ت ــدای اس ــی را از ابت ــی، توقف های و مامای
ــاخت  ــه س ــوط ب ــای مرب ــه فعالیت ه ــی ک ــا کارگاه های ــی ب ــازه زمان ــن ب ــی در ای ول
ــم.  ــراه بودی ــی، هم ــش مردم ــی کارگاه هــای پوی ــزات پزشــکی داشــتند یعن تجهی
نظــارت بــر ســاخت ایــن تجهیــزات بــه عهــده دانشــکده بــود. آموزش هــای مربــوط 
ــه اعضــای  ــد ک ــه مــواردی بودن ــا، پروتکل هــا و دســتورالعمل  ها از جمل ــه کرون ب
گــروه مامایــی ایــن مطالــب را بــا همراهــی انجمــن علمــی مامایــی و دانشــجویان 
ــال  ــی به دنب ــات خوب ــاق تبع ــن اتف ــد. ای ــه می کردن ــی تهی ــی مامای ــن علم انجم
داشــت؛ دانشــجویان پوســترها را تهیــه و در اینســتاگرام منتشــر می کردنــد و 
توانســتند اطاعــات خوبــی را بــه جامعــه برســانند؛ موفقیت هایــی نیــز بــه همــراه 

داشــتند.

بــه عنــوان ســوال نخســت خودتــان را بــه مخاطبیــن مــا 
ــی کنید. معرف

بیمــاری کرونــا همــه جــا را تعطیــل و محدودیــت هایــی بــرای آمــوزش بــه وجــود 
ــود؟ ــرای دروس تئــوری چــه ب آورد. تمهیــدات دانشــکده پرســتاری و مامایــی ب

مریم زنده بودی
مامایی 98
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واحــد هــای عملــی و کارآمــوزی هــا چگونــه 
برگــزار شــدند؟

هــای  رشــته  هشــت  تــرم  دانشــجویان  بــرای 
پرســتاری و مامایــی از خردادمــاه کارآمــوزی هــا را 
برگزار کردیم و کارآموزی دانشــجویان پرســتاری و 
مامایی به صورت اینترشــیپ  بود و خوشــبختانه 
امتحانــات آزمــون جامــع هــم در شــهریورماه 
برگــزار شــد و دانشــجویان فارغ التحصیــل شــدند 
ــت فوق العــاده ای در ســطح اســتان ها  ــه اهمی ک
دارد؛ چــون نیروهــای تازه نفــس را توانســتیم بــه 
ــه  ــق ب ــن طری ــم و از ای ــق کنی بیمارســتان ها تزری
همــکاران حــوزه درمــان کمــک کردیــم تــا از ایــن 
ــا در  ــکاران م ــار روی هم ــتگی و فش ــق خس طری

حــوزه بالیــن مقــداری کاســته شــود.
بــرای مــا خیلــی اهمیــت داشــت کــه دانشــجویان 
از  بعــد  و  فارغ التحصیــل شــوند  تــرم ۸ زود 
ــای 3،  آن، از ۱۵ شــهریورماه، دانشــجویان ترم ه
۵ و 7 فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. در ابتــدا 
دانشــجویان ترم هــای ۵ و7 فعالیــت کردنــد و 
در اواخــر کار نیــز دانشــجویان تــرم ســه وارد کار 
شــدند و فیلدهــای بالیــن خــود را برگــزار کردنــد. 
دانشــگاهی  آمــوزش  مرکــز  اینکــه  به واســطه 
بیمارســتان شــهدای خلیــج فــارس تبدیــل بــه 
مرکــز کرونــا شــده بــود، قــادر بــه اســتفاده از 
بــه ســراغ  آن بیمارســتان نبودیــم؛ در نتیجــه 
بیمارســتان های غیــر تابــع رفتیــم و از ایــن طریــق 
هوایــی  پایــگاه  بیمارســتان  قائــم،  بیمارســتان 
و پایــگاه دریایــی و دیگــر شهرســتان ها ماننــد 
بــرای آمــوزش دانشــجویان  برازجــان و گنــاوه 
ترم هــای ۷ و ۸ مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. 
بــرای دانشــجویان ترم هــای ۳ و ۵ نیــز فیلدهــای 
بیمارســتان قائــم و بیمارســتان پایــگاه هوایــی 
پایــگاه دریایــی بــه کار گرفتــه شــدند. در حــال 
بــه همیــن  برگــزاری کارآموزی هــا  نیــز  حاضــر 
شــکل ادامــه دارد و دانشــجویانی کــه کارآمــوزی 
ایــن فیلدهــا هســتند. دانشــجویان  دارنــد در 
مصوبــی  آیین نامــه  اســاس  بــر  را  کارورزمــان 
دکتــر  آقــای  وزیــر،  جنــاب  آموزشــی  معــاون 
حق دوســت می توانیــم بــه شهرســتان ها شــیفت 

ــم. دهی
محــل  اســتان های  در   ۸ تــرم  دانشــجویان 
زندگــی خودشــان هــم می تواننــد فیلدهــای 

ســپری کننــد. را  بالینی شــان 
رشــته مامایــی هــم مســتثنا نبــود و خوشــبختانه 
فیلدهــای  وارد  را   ۷ و   ۵ ترم هــای  توانســتیم 
محدودتــر  بیمارســتان  چــون  و  بالیــن کنیــم 
ــد کاهــش  ــر فیل ــداد دانشــجوها در ه اســت تع
ــد  ــرایطمان ب ــرده اســت. خوشــبختانه ش ــدا ک پی

ــم داد و  ــد خــدا ادامــه خواهی ــه امی نیســت و ب
ــه شــناخت بیشــتری  ــا توجــه ب ــه ب ــم ک امیدواری
کــه نســبت بــه ایــن ویــروس صــورت گرفتــه 
اســت در کنــار آن همزیســتی مســالمت آمیزی 
را داشــته باشــیم ضمــن اینکــه مــا پروتکشــن ها 
ــری  ــورت حداکث ــجویان به ص ــرای دانش ــم ب را ه
و  شــیلد، گان  ماســک،  یعنــی  فراهــم کردیــم 
دســتکش بــه دانشــجویان داده می شــود کــه در 
ایــن مــوارد ســعی کردیــم همــواره پوشــش خوبی 
ــه دانشــجویان  ــرای هم ــن ب ــته باشــیم م را داش
ــم  ــامتی می کن ــتی و س ــان آرزوی تندرس عزیزم
ــزان  ــد خــدا همــه عزی ــه امی و نگــران نباشــند، ب
تمامــی دوره هــا را بــر اســاس ســرفصل آموزشــی 
ــد  ــب نخواهن ــان عق ــد و از فیلدهایش می گذرانن
مانــد و ضمــن اینکــه نهایــت تاشــمان ایــن 
ــد  ــق روال عــادی خودشــان بتوانن اســت کــه طب
فارغ التحصیــل شــوند و در هــر شــرایطی کــه 
وجــود داشــته باشــد دانشــکده پابه پــای شــما 
گام برمــی دارد و این طــور نیســت کــه مــا مقابــل 
ــر ایــن اســت  شــما باشــیم و نهایــت تاشــمان ب
کــه شــرایط بهینــه ای را بــرای دانشــجویان بــه 

ــم. وجــود آوری
مامایــی  رشــته  آینــده  مــورد  در  شــما  نظــر 

؟ چیســت
به شــرط  دارد  روشــنی  آینــده  مامایــی  رشــته 
حوزه هــای  در  ماماهــا  مــا  همــه  اینکــه 
مختلــف آمــوزش، درمــان و بهداشــت ســعی 
کنیــم کــه همــراه بــا هــم باشــیم و متحدانــه 
ــری  ــه گ ــم مطالب ــه کنی ــته هایمان را مطالب خواس
ــول  ــه معق ــا به شــرط اینک ــدی نیســت ام ــز ب چی
ــی  ــن موضــوع برخــورد شــود. رشــته مامائ ــا ای ب
ــه از  ــی ک ــی تعریف ــی اســت یعن ــک رشــته بالین ی
مامایــی می شــود در بالیــن اســت و خوشــبختانه 
آینــده خیلــی خوبــی دارد، عــاوه بــر اســتخدامی 
هــا کــه بــرای همــه رشــته هــا وجــود دارد، بــرای 
رشــته مامایــی به طــور مســتقل هــم می تــوان در 
ایــن رشــته فعالیــت داشــت. تنها رشــته ای اســت 
کــه فــرد در مقطــع کارشناســی هــم خوشــبختانه 
باشــد،  داشــته  دفتــر کار  و  مطــب  می توانــد 
همچنیــن بــه صــورت مامــای خصوصــی تحــت 
نظــارت بیمارســتان همــراه مــادر بــوده و زایمــان 
را در بیمارســتان انجــام بدهــد. گســتره فعالیــت 
از  می شــود؛  شــامل  را  وســیعی  ســطح  مامــا 
آموزش هــای قبــل از ازدواج شــروع می شــود 
بعــد از آن دوره بــارداری و پــس از زایمــان و 
بــاروری خانــم در تحــت پوشــش و  کل دوره 
ــه  ــد ب ــه کن ــد مراجع ــه بای ــا اســت ک نظــارت مام
بهداشــت و مراکــز جامــع ســامت و بعــد از آن 

ــادران  ــا و م ــه خانم ه ــت ک ــگی اس در دوره یائس
ــه  ــد ب ــرار بگیرن ــد ق ــا می توانن تحــت نظــر ماماه
ــد  ــه کنن ــد مراجع ــا می توانن ــت و مطب ه بهداش
و از بــدو تولــد کــه نــوزاد متولــد می شــود بــاز هــم 
ــن ماماهــا هســتند  در مراکــز جامــع ســامت ای
ــوزاد  ــن ن ــه ای ــوط ب ــای مرب ــه مراقبت ه ــه کلی ک

می گیــرد. صــورت 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی علــوم پزشــکی 
همــکاران  کــه  اســت  دانشــکده ای  بوشــهر، 
و  دانشــجوها  و  دارنــد  توالئــی  َیــد  بالیــن  در 
اینجــا  خروجی هــای  یــا  فارغ التحصیل هــا 
کســانی هســتند کــه در بالیــن فعالیــت هــای 

دارنــد. خوبــی 
ایــن روزهــا شــرایط کرونــا باعــث شــده بــه 
خصــوص دانشــجویان تــرم هــای پاییــن تــر بــه 
ــا  ــاس ن ــی احس ــای آموزش ــت دوری از فض عل
ــا  ــا آنه ــی ب ــه صحبت ــند، چ ــته باش ــدی داش امی

ــد؟ داری
دانشــجویانی کــه ترم هــای پایین تر هســتند تاش 
مــا بــر ایــن اســت کــه فعــًا بــا بالیــن فاصلــه ای 
داشــته باشــند تــا اطاعــات و آموزش هایــی کــه 
بــه دســت آورده انــد بــه یک حد اشــباعی برســد و 
بعــد از آن اســت کــه تصمیم گیــری می شــود کــه 
چــه کاری بــرای آن هــا در نظــر بگیرنــد و وارد بالین 
شــوند چــون وقتــی کــه دانــش و تجربــه دانشــجو 
ــن  ــد ای ــه وجــود می آی ــه ب ــم باشــد مشــکلی ک ک
ــر  ــا باالت ــال ابت ــت احتم ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــاده  ــزان فوق الع ــما عزی ــک ش ــان تک ت ــرود؛ ج ب
بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت پــس اگــر کــه 
دانشــجویی کــه در ســطح پایین تــری بــوده و بــه 
ــت  ــن جه ــه ای ــده ب ــتاده نش ــن فرس ــطح بالی س
نبــوده اســت کــه دیــده نشــدند بلکــه چــون زیــاد 
ــه آن هــا فرصــت می دهیــم  دیــده شــده اند مــا ب
ــرب  ــد، مج ــب می کنن ــه کس ــی ک ــا اطاعات ــه ب ک
شــوند و بعــد مرحله به مرحلــه بتوانیــم پیــش 

برویــم و نتایــج خوبــی را بــه دســت آوریــم.
ــو  ــن نح ــه بهتری ــدا ب ــد خ ــه امی ــه ب ــا اهلل ک انش
را  شــرایط  کرونــا  ویــروس  ایــن  بــا  بتوانیــم 
ــی را  ــرایط آموزش ــن ش ــم و بهتری ــگ کنی هماهن

فراهــم کنیــم.  دانشــجویانمان  بــرای 
ــی در  ــت خاص ــر صحب ــر اگ ــوان کالم آخ ــه عن ب

ــد. ــد بفرمایی ــر داری نظ
ــم انشــااهلل کــه تندرســت و برقــرار  خیلــی ممنون
باشــید و بــه امیــد خــدا بــه بهترین نحــو بتوانیم با 
ایــن ویــروس کرونــا شــرایط را هماهنــگ کنیــم و 
بهتریــن شــرایط آموزشــی را بــرای دانشــجویانمان 

فراهــم کنیــم
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هــر ســاله تعــداد زیــادی نــوزاد نــارس متولــد می شــود و بیــش 
از 90 درصــد آن هــا در کشــورهای در حــال توســعه بــه دنیــا 
ــر  ــار ســنگینی ب ــوزادان ب ــن ن ــت از ای ــد. در نتیجــه مراقب می آین
ــیاری از  ــن در بس ــت؛ همچنی ــتی کشورهاس ــام بهداش دوش نظ
کشــورها بــه تعــداد محــدودی فنــاوری  پیشــرفته مثــل انکوباتور 
وجــود دارد. حتــی در صــورت وجــود انکوباتــور، اســتفاده از ایــن 
ــا از  ــت آن ه ــوزاد و محرومی ــادر از ن ــی م ــبب جدای ــیله س وس

ــه پوســت می شــود. تمــاس پوســت ب
 Kangaroo( کانگورویــی  مراقبــت  روش   1978 ســال  در 
Mother Care( در پاســخ بــه نبــود انکوباتــور و تجهیــزات 
ــا معرفــی شــد؛ امــا  امــروزه  در یکــی از بیمارســتان هــای کلمبی
KMC  نــه تنهــا فراتــر از یــک جایگزیــن، بلکــه به عنــوان روش 
ــی  ــوزاد و حت ــود شــرایط روحــی و جســمی ن ــرای بهب ــری ب موث

ــه کار مــی رود. ــادر ب م
ــر ســه پایــه شــامل تمــاس پوســتی مــادر و  ایــن روش ســاده ب
نــوزاد، تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر و حمایــت بیشــتر مــادر 

از نــوزاد اســتوار اســت.

تعریــفKMC: یــک روش طبیعــی کــه نــوزاد بــه صــورت 
برهنــه و عمــودی بــر روی ســینه مــادر و در تماس مســتقیم 
پوســت بــه پوســت قــرار می گیــرد. ایــن روش به طــور ویــژه 
ــرای  ــا ب ــی رود؛ ام ــه کار م ــم وزن ب ــارس و ک ــوزادان ن ــرای ن ب
ــادر حضــور  ــر م ــد اســت. اگ ــز بســیار مفی ــرم نی ــوزادان ت ن
ــرای  ــواده ب ــای خان ــر اعض ــوان از دیگ ــد، می ت ــته باش نداش

ایــن کار کمــک گرفــت.

این روش به دو صورت انجام می شود:
ــر از ســاعاتی  ــوزاد  24 ســاعته )غی ــت آغوشــی مــداوم: ن مراقب

کــه مــادر کارهــای ضــروری دارد( روی ســینه مــادر اســت
مراقبــت آغوشــی متنــاوب: نــوزاد بــه صــورت متنــاوب روی 

ســینه مــادر و انکوباتــور قــرار می گیــرد.

اهدافومزایا
ــا 	  کنتــرل دمــا و جلوگیــری از هایپوترمــی ب

اســتفاده از یــک روش طبیعــی؛ تحقیقــات 
نشــان داده انــد ســینه مــادر ماننــد یــک 
ــد  ــی میتوان ــگام هایپوترم ــتات، هن ترموس
درجــه حــرارت نــوزاد را یــک تــا دو درجــه 
افزایــش و برعکــس هنــگام هایپرترمــی 
ــوزاد شــود. ــدن ن باعــث کاهــش دمــای ب

علــت 	  بــه  نــوزادان  مرگ و میــر  کاهــش 
ــان قلــب و کاهــش  تنظیــم تنفــس و ضرب

بیمارســتانی عفونت هــای 
ــت 	  ــا مراقب ــان ب ــم کاری کارکن ــش حج کاه

کــه  زودرس  ترخیــص  و  خانواده محــور 
ــای  ــش هزینه ه ــه کاه ــر ب ــت منج در نهای

بهداشــتی و درمانــی کشــور می شــود.
ــا شــیر مــادر از طریــق 	  ــه انحصــاری ب تغذی

ــوزاد ــری ن ــود رشــد و وزن گی بهب
تقویــت پنــج حــس اصلــی نــوزاد؛ مثــا 	 

شــنیدن صــدای قلــب مــادر ســبب تقویــت 
ــود. ــوزاد می ش ــنوایی ن ش

تحقیقــات نشــان داده انــد میــزان درد هنــگام 
واکسیناســیون در نــوزادان بهره منــد از ایــن 
روش مراقبــت به طــور قابــل توجهــی کاهــش 

ــد. ــدا می کن پی

مزایایاینروشبرایمادر
افزایش ترشح پروالکتین و اکسی توسین	 
افزایش انس و عاقه مادر به نوزاد	 
ــی 	  ــارهای روح ــراب و فش ــترس و اضط اس

مــادر را کاهــش می دهــد و ســبب افزایــش 
بــه  نفــس مــادر می شــود زیــرا  اعتمــاد 
مــادر بــا مشــارکت در رونــد مراقبــت از 
نــوزاد خــود، احســاس توانمنــدی می کنــد.

روشانجام
نــوزاد بیــن پســتان های مــادر قــرار می گیــرد و ســر او بــه صــورت یک طرفــه اســت. 
مــادر نیــز بــا دســت های خــود از باســن و کمــر او حمایــت می کنــد. هنــگام انجــام 
ــی  ــوزاد خیل ــر ن ــط پوشــک دارد. اگ ــاس نمی پوشــد و فق ــوزاد لب ــت، ن ــن مراقب ای
نــارس باشــد از یــک کاه نــرم و یــک جــوراب اســتفاده می شــود. همچنیــن یــک 
پتــو نیــز روی او انداختــه می شــود. ایــن کار را پــدر نیــز می توانــد بــه همیــن شــکل 

انجــام دهــد.

آغویش آشنا
مراقبت کانگورویی
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بهترینزمانبرایانجاممراقبتآغوشی
زمــان انجــام ایــن روش اهمیــت زیــادی دارد و بــا توجــه بــه نــکات زیــر 

تعییــن می شــود.
ــن 	  ــد ای ــح می دهن ــن ترجی ــوزاد: بســیاری از والدی ــه ن فواصــل تغذی

کار را بافاصلــه پــس از شــیردهی انجــام دهنــد تــا نــوزاد بــه جــای 
خوابیــدن در انکوباتــور، بــه صــورت عمــودی قــرار گیــرد. چــون 
سیســتم گوارشــی نــوزاد هنــوز تــا حــدودی نــارس اســت و اثــر جاذبــه 

ــد. ــه هضــم شــیر کمــک می کن ب
ــوزاد آن 	  ــرار باشــد ن ــر ق ــرای آن روز: اگ ــات برنامه ریزی شــده ب اقدام

ــه بعــد از  ــر اســت بافاصل ــه شــود، بهت ــا معاین ــرداری ی روز تصویرب
آن، مراقبــت آغوشــی انجــام شــود. اگــر قــرار اســت رگ گیــری انجــام 
شــود، بــرای آرامــش نــوزاد، بهتــر اســت ایــن کار زمــان حضــور نــوزاد 

در وضعیــت مراقبــت آغوشــی صــورت گیــرد.
آهنــگ تغییــرات روزانــه نــوزاد: یکــی از اهــداف ایــن مراقبــت کمــک 	 

بــه تامیــن گــردش شــب و روز اســت. بهتــر اســت مراقبــت آغوشــی 
در ســاعات اولیــه شــب انجــام شــود تــا نــوزاد در بقیــه ســاعات شــب 

بخوابــد و مــادر نیــز بتوانــد خــواب خــود را تامیــن کنــد.
آمادگــی قبلــی مــادر: قبــل از شــروع مراقبــت، بایــد مــادر بــرای انجام 	 

آن آمــاده شــود. قبــل از ورود بــه بخــش، مثانــه خــود را تخلیــه کنــد 
و خــوب غــذا بخــورد.

کنتــرل محیــط بخــش: درجــه حــرارت اتــاق بایــد بیــن 21 تــا 24 	 
ــد در  ــی نبای ــت آغوش ــن مراقب ــوزاد حی ــد. ن ــانتی گراد باش ــه س درج
ــز  ــاق نی ــرد و درهــای ات ــا گــرم قــرار بگی ــاد ســرد ی ــان ب معــرض جری
ــه  ــد ک ــتفاده کن ــی اس ــادر از لباس ــوند. م ــته ش ــاز و بس ــاد ب ــد زی نبای
ــی  ــد. صندل ــتان را بپوش ــوص بیمارس ــی گان مخص ــه راحت ــد ب بتوان
مــادر بایــد بســیار راحــت باشــد و پاهــای مــادر در حالــت آویــزان قرار 

ــا ســبب لختگــی خــون می شــود. ــزان شــدن پ ــرا آوی ــرد زی نگی

مراقبتآغوشیدرمنزل
ــه تمــاس پوســت  ــه منــزل نیــز مایــل ب ــوزادان حتــی پــس از رفتــن ب ن
ــر  ــزل ســبب خــواب بهت ــت آغوشــی در من ــه پوســت هســتند. مراقب ب
ــر شــدن  ــای اطــراف، طوالنی ت ــر صداه ــل بهت ــوزاد، تحم ــر ن و طوالنی ت
ــا شــیر مــادر و کاهــش ریفاکــس معــده می شــود.  تغذیــه انحصــاری ب
زمــان بــه پایــان رســیدن ایــن روش را خــود نــوزاد تعییــن می کنــد. 
معمــوال رســیدن بــه وزن 2500 و باالتــر زمــان پایــان اســت و عایمــی 
از  خــود  اندام هــای  خارج کــردن  بــرای  تــاش  و  بی قــراری   مثــل 

ــت. ــان اس ــان پای ــانه های زم نش

Kangaroo Mother Care: بســته خدمتــی مراقبــت آغوشــی مــادر و نــوزاد  | نــام پدیــدآور: روشــنک وکیلیــان، محمــد حیــدرزاده 
و همــکاران؛ ]بــه ســفارش[ اداره ســامت نــوزادان، دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی. 1391 پــردازان فــن و هنــر، : تهــران: شــرکت ایــده منبع
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بهشت هم زیر پای مادرها شرمنده هست.
مشــغول بررســی پرونده هــا بودیــم کــه اســتاد گفــت بچه هــا ســریع بیایــد، 
نــوزادی در حالــه متولــد شــدنه و بایــد به زایشــگاه بریم. وایــی خدایا باورم 
ــم.  ــاال رفتی ــا ب ــرعت از پله ه ــا س ــدیم و ب ــور نش ــر اسانس ــد، منتظ نمی ش
ــد،  ــر پاهــام می چرخی ــگار زمیــن زی ــه ورودی زایشــگاه رســیدم ان ــی ب وقت
پاپــوش صورتــی رنــگ رو بــه پــا کردیــم و وارد شــدیم، مثــل یــه خــواب 
بــود، مثــل یــه رویــای قشــنگ، معنویــت تمــام زایشــگاه رو پوشــونده بود. 
صــدای قلبمــو می شــنیدم، یــه گوشــه ای ایســتادم و منتظــر تولــد دختــر 
کوچولویــی بــه اســم مبینــا بــودم. گاهــی چشــمامو می بســتم و "قــل هــو 
ــده  ــک ش ــر از اش ــمامون پ ــتادم، چش ــوات می فرس ــدم و صل اهلل" میخون
بــود، یــه بغــض تــو گلــوم مونــده بــود، خــدا خــدا می کــردم و می گفتــم: 
ــا(( اشــک بچــه هــای گروهمــون رو تاحــاال ندیــده  ــا بی ــا، مبین ــا بی ))مبین

بــودم، بــاورم نمی شــد، بهشــون نمیومــد گریــه کنــن.
مبینــا باالخــره بــه دنیــا اومــد. مامانــش می لرزیــد و مــن خیلــی دلــم 
ــا زایشــگاه رو  ــه مبین ــه هــای معصومان واســش می ســوخت، صــدای گری
پــر کــرده بــود و مامــای مهربــون بــا گریه هایــش صبــوری می کــرد. اولیــن 
ــود.  ــا ب ــون مام ــرد، حــرارت دســت های مهرب ــوزاد حــس ک ــه ن ــی ک حرارت
حضــور فرشــته ها رو روی زمیــن می شــد حــس کــرد، پاکــی و معصومیــت 

رو می شــد فهمیــد. 
اون لحظــه رو هیــچ قلمــی نمی تونــه بنویســه. وقتــی از زایشــگاه بیــرون 
اومدیــم، آمــاده شــدیم کــه بریــم خوابــگاه و نــم نــم بــارون مــی زد و چادرم 
تــو دســت بــاد می چرخیــد، همــه فکــرم پیــش مامان هــای مهربــون بــود، 

بــه ســختی هایــی کــه کشــیده بــودن، فکــر می کــردم 

 وقــت انتخــاب بیــن تعــدادی گزینــه بــود و مــن انتخــاب اولــم مامایــی 
شــد.

انتخــاب  ایــن  بابــت  االن  امــا  داشــتم؛  شــک  خیلــی  روزهــا  اون 
ــک  ــم. امــروز، حــدود ی خوشــحال ترینم و هــر روز خــدا رو شــکر می کن
ســال از ۱۳ آذر ۹۸ می گــذره؛ روزی کــه اولیــن زایمان گرفتــن رو تجربــه 
کــردم. تــا قبــل از اون روز احســاس دوگانــه ای داشــتم، تــرس و اشــتیاق 
توأمــان. لحظــات قبــل از تولــد نوزاد اســترس داشــتم، مدام آیت الکرســی 
می خونــدم، بــرای مــادر و فرزنــدش دعــا می کــردم، بــا ذکــر »اال بذکــر اهلل 
ــم؛  ــوب« خــودم رو آروم می کــردم و از خــدا مــدد می گرفت ــن القل تطمئ
ــا اومــد چقــدر همه چــی  ــه دنی ــوزاد ب ــی ن ــه وقت ــا فقــط خــدا می دون ام
آروم شــد. تمــاِم اون اســترس، بــا اومــدن وانیــا، تــوی یــه لحظــه از بیــن 
رفــت و صــدای گریــه ی وانیــا تــو اتــاِق ســبز پیچیــد و لبخنــد رو بــه لــب 

ــد! ــادر خندی ــنگ تر م ــه قش ــوند و از هم ــون نش همه م
دیــدن اشــک های مــادر همــراه بــا لبخنــدش، کــه بــرای اولیــن بــار طعــم 
مــادر شــدن رو می چشــید و بچــه ش رو از بغلــش رهــا نمی کــرد، اشــک 
مــن رو هــم درآورد. از اون روز بــه بعــد نگاهــم نســبت بــه جایــگاه 
ــوان از  ــا تمــام ت ــه فرشــته س کــه ب ــر کــرد؛ مــادر، ی ــی تغیی مادرهــا خیل
گوهــر وجــودش، بچــه ش، محافظــت می کنــه؛ درد می کشــه و بــا دیــدن 
نــوزادش، تــوی یــه لحظــه تمــام دردش رو فرامــوش می کنــه.  خــدا رو 
شــکر کــه بهــم توفیــق داد تــا تــوی ســخت ترین لحظــات کنــار بنده هــای 

خوبــش باشــم و بتونــم بهشــون کمــک کنــم.
به دنیااومــدن هــر بچــه ای، ایــن امیــد رو تــوی دل انســان زنــده می کنــه 
کــه خــدا هنــوز بــه بنده هــاش امیــدواره و دنیــا هــم هنــوز قشــنگی هاش 
رو داره.اون روز، اون لحظــات، چقــدر خــدا قشــنگی هاش رو نشــونم 
داد. چقــدر حــس خــوب داشــتم از این کــه وانیــا کوچولــو بــا دســت های 
مــن اومــد بــه ایــن دنیــا و اولیــن نفس کشــیدن هاش تــوی دســت های 

مــن اتفــاق افتــاد.
وانیا، اولین بچه ی من، به دنیا اومد.

ــد،  ــن لبخن ــگاه، اولی ــن ن ــن نفس هــا، اولی ــه مــن اجــازه داد اولی ــا ب وانی
اولیــن گریــه ی یــک انســان،  اولیــن شــوق و اولیــن عشــق رو از نزدیــک 
نظاره گــر باشــم. هــر لحظــه خــدا رو شــکر می کنــم کــه مــن رو الیــق ایــن 
ــو کجاســت و چه شــکلی  ــا کوچول ــم االن وانی رســالت دونســت. نمی دون
ــرای  ــم؛ ب ــراش دعــا می کن ــد ب ــا اب ــی دوســتش دارم و ت ــی خیل شــده؛ ول
وانیــا و تمــام بچه هایــی کــه بــا دســت های مــن و بــه لطــف خــدا بــه ایــن 
ــه جــای قشــنگ تری  ــا رو ب ــا اومدنشــون دنی ــا میــان. دعــا می کنــم ب دنی

بــرای زیســتن تبدیــل کننــد؛ مهــر ببیــن و مهــر بــورزن.

جملــه : بــه نظــرم بــا بــه دنیــا اومــدن هــر بچــه ای،انســان امیــدوار میشــه 
کــه خــدا هنــوز بــه بنــده هــاش امیــد داره و دنیــا هنــوز قشنگیاشــو داره...
ــا ایــن پیــام بــه  برگرفتــه از ایــن شــعر رابیندرانــات تاگــور : هــر کودکــی ب

ــا امیــد نشــده اســت دنیــا مــی آیــد کــه ، خداونــد هنــوز از بشــر ن

خاطرات کارآموزی
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ــود؛ دوميــن روزکارآمــوزي رفتيــم زايشــگاه.  ۲۸ بهمــن ب
بچــه کــه بــه دنيــا اومــد ازخوشــحالي گريــه مي کــردم؛ 
حــس نابــي بــود. اوليــن نــگاه، اوليــن گريــه، اوليــن ذوق 

مــادر!
مامــان بچــه دســتم رو گرفتــه بــود و از درد دســتم رو 
ــه  ــه متوج ــود ک ــوب ب ــم خ ــدر حس ــي داد؛ این ق ــار م فش
دردش نشــدم ولــي بعــدش فهمیــدم دســتم کبــود شــده. 
ــردم.  ــدم ذوق مي ک ــتم رو مي دي ــودي دس ــت کب ــر وق ه
اســم بچــه رو گذاشــتن مبينــا؛ ســاعت 10:20 بيمارســتان 
خليــج فــارس. همــون روز يــه بچــه بــه دنيا اومد اســمش 
رو گذاشــتن ســونيا؛ هم نــام خــودم. از اون روز بــه رشــته م 
ــه  ــاب رو تجرب ــن احســاس ن ــم اي ــم؛ چــون مي تون مي بال
کنــم؛ چــون مي تونــم مرهــم درد خيلي هــا باشــم. چــون 

تــوی بهتريــن لحظــه زندگــي آدم هــا پيششــون هســتم.
خدايا شکرت که من رو تو اين راه قرار دادی.
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گفتاری پیراموءءن رمان سووشون

سووشوءءن
خالصه داستان

داســتان بــا جشــن عقــد دختــر حاکــم آغــاز می شــود. شــیراز در ســال های 
آغــاز جنــگ دوم جهانــی، جنــوب ایــران، منطقــه ای کــه در آن انگلیســی ها 
ســنت و ســابقه اعمــال نفــوذ داشــته اند و مجــددا در آن صفحــات 
ظاهــر شــده  و قشــون پیــاده کــرده انــد. از میــان مدعّویــن ایــن مهمانــی، 
بســیاری از شــخصیت های مهــم رمــان را می شناســیم: یوســف، زری، 

مســتر زینگــر، عــزت الدولــه، مــک ماهــون و ...
ــگ و  از همــان فصــل اول جــدال و گفتگــوی اشــخاص داســتان، کــه رن
ــاب،  ــوی سیاســی و اجتماعــی دارد، شــروع و در فصل هــای بعــدی کت ب

ــود. ــر می ش ــر و حادت ــی پیچیده ت ــای سیاس فض
قشــون بیگانــه آذوقــه می خــرد و بــه آذوقــه بیشــتری نیازمنــد اســت؛ ایــن 
موضــوع ســبب قحطــی در جنــوب شــده اســت. حاکــم و ســایر مقامــات 

دولتــی بازیچــه دســت آنــان هســتند؛ ایــات نیــز هــر کــدام بــه داعیــه ای 
ســر بــه شــورش برداشــته اند. یوســف و گروهــی از هم فکرانــش از جملــه 
ملــک رســتم و ملــک ســهراب می کوشــند تــا ایــات را بــه وضــع خطیــر 
کشــور متوجــه کننــد و هم قســم شــده اند کــه آذوقــه خــود را فقــط بــرای 
مصــرف مــردم بفروشــند؛ امــا گروهــی از کج اندیشــان همچــون خــان کاکا 
ــه  ــون بیگان ــه قش ــود ب ــه خ ــروش آذوق ــه ف ــان ب ــه همچن و عزت الدول
ادامــه می دهنــد و از یوســف می خواهنــد کــه او نیــز چنیــن کاری را انجــام 
دهــد؛ امــا او تــن در نمی دهــد و علی رغــم هشــدارها در حفــظ موضــع 
ــر ناشناســی کشــته می شــود  ــه تی ــه ب ــن ک ــا ای ــد ت خــود ســماجت می کن
ــل  ــگان و عوام ــا بیگان ــازش ب ــدم س ــود را در ع ــی خ ــاداش یک دندگ و پ

ــرد. آن هــا می گی
 ســرانجام، فصــل آخــر ماجــرای تشــیع جنــازه یوســف اســت کــه بــه 

ســیمین دانشــور ســال 1301 در شــیراز بــه دنیــا آمــد. او دکتــرای ادبیــات 
فارســی دارد و ســال ها در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران مشــغول 
بــه تدریــس تاریــخ هنــر بــوده اســت. دانشــور نخســتین مجموعــه  
ــام »آتــش خامــوش« در ســال 1327 منتشــر  ــا ن داســتان های خــود را ب
کــرد. ایــن اثــر از نظــر ادبــی، قــوی محســوب نمی شــود و تنهــا بــه خاطــر 

زن بــودن نویســنده اش مــورد توجــه واقــع شــده بــود.
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معرفی کتاب

خودت باش 
دختر

وســیله مأمــوران حکومــت درهــم می ریــزد و تابــوت یوســف در دســت 
زن و بــردارش می مانــد؛ بــه ناچــار شــبانه جنــازه را از ســر چــاه برمی دارنــد 
و نهایتــاً در گورســتان جوان آبــاد در گــور می گذارنــد و روی آن خــاک 
ــازه داشــته  ــا تشــیع جن ــا نمــاز میتــی ب ــدون اینکــه طوافــی ی ــد ب می ریزن

باشــند. روی ســنگ مــزارش هــم چیــزی ننوشــتند.
 کتــاب بــا یــادآوری شــعری از مــک ماهــون ایرلنــدی در ارزش اســتقال 

ــان می رســد: ــه پای ب
»گریــه نکــن خواهــرم، در خانــه ات درختــی خواهــد روئیــد و درخت هایــی 
در شــهرت و بســیار درخــت در ســرزمینت و بــاد پیغــام هــر درختــی را بــه 
درخــت دیگــر خواهــد رســانید و درخت هــا از بــاد خواهنــد پرســید، در راه 

کــه می آمــدی ســحر را ندیــدی؟« )سووشــون، ص 306(

خود حاج آقایم می گفت:
مسجد و درسم را که ازم گرفته اند. در کارهای دیگر هم 

استغفراهلل. نمی توانم دخالت کنم. کردیم و دیدیم. آخر آدم 
باید در این دنیا یک کار بزرگ تری از زندگی روزمره بکند. باید 

بتواند چیزی را تغییر بدهد. حاال که کاری نمانده بکنم پس 
عشق می ورزم.

مک ماهون رو به زری ادامه داد:
خوب که فکرش را می کنم می بینم، همه ما در تمام عمرمان 

بچه هایی هستیم که به اسباب بازی هایمان دل خوش 
کرده ایم. وای به روزی که دلخوشی هایمان را از ما می گیرند 

یا نمی گذارند به دلخوشی هایمان برسیم. بچه هایمان، 
مادرهایمان. فلسفه هایمان، مذهبمان.

یکی از شخصیت های اصلی داستان
زری، همســر یوســف کانــون ایــن رمــان اســت.  او در نوجوانــی دختــری شــجاع بــود و همیــن شــجاعتش باعـــث عاقــه یوســف بــه او شــد. زری زنــی 
اســت کــه یــک ســر و گــردن از زن هــای دیگــر داســتان های دانشــور باالتــر اســت و بــه دلیــل عاقــه فراوانــی کــه بــه همســر و فرزندانــش دارد، مخالــف 
بی پروایی هــای یوســف اســت. او قصــد آرام کــردن یوســف را دارد و زمانــی کــه بــا مــرگ شــوهرش روبــه رو مــی شــود، بــه آن اســتوانه ای بــدل می شــود 
ــت او  ــص و بی نهای ــا دلیلــش عشــق خال ــه تنه ــی ک ــرد و او را از خواب ــگ می گی ــاره رن ــگ شــده اش دوب ــد نگــه دارد و شــجاعت کم رن ــه زندگــی را بای ک

ــوده، بیــدار می کنــد. ب

نویســنده ایــن  کتــاب، خانــم ریچــل هالیــس، زنــی خودســاخته اســت. 
ــدری  ــد، از پ ــاب، از ســختی های زندگــی خــود می گوی ــن کت ریچــل در ای
ــه  ــش ب ــرای فرزندان ــا نتوانســته ب ــرا از فرانســه دارد ام ــدرک دکت ــه م ک

خوبــی پــدری کنــد.
ریچــل هالیــس در ایــن کتــاب از راز هــای موفقیــت خــود بــه عنــوان یــک 
زن شــاغل، کارآفریــن، ورزشــکار و نویســنده حــرف می زنــد. لحــن ایــن 
کتــاب ســاده و صمیمــی اســت و خواننــده را ترغیــب بــه ادامــه دادن 
ــان صفحــات، خــود  ــدن ایــن کتــاب شــاید در می ــگام خوان ــد. هن می کن
ــد. ریچــل در صفحــه  ــا نویســنده احســاس هــم دردی کنی ــد و ب را ببینی
22 می گویــد: ))شــادی بــه این کــه کجــا هســتی ربطــی نــدارد، بــه کســی 
کــه هســتی مربــوط می شــود(( و کمــی جلوتــر در صفحــه27 می گویــد: 
))وقتــی واقعــا چیــزی را بخواهیــد، راهــی بــرای بــه دســت آوردنــش پیدا 
خواهیــد کــرد، امــا وقتــی از تــه دل چیــزی را نخواهیــد، برایــش بهانــه 
جــور خواهیــد کــرد(( و در صفحــه 72 نیــز می گویــد ))کســی نمی توانــد 

بــه شــما بگویــد رویاهایتــان چقــدر بــزرگ اســت(( 
ــد و  ــه خــود را به دســت آوری ــزه از دســت رفت ــد انگی ــر دوســت داری اگ
از باورهــای دروغ در مــورد خــود و هم جنــس خــود دســت برداریــد 
ــه  ــه شــما توصی ــاب را ب ــن کت ــان شــوید، ای ــه خــود واقعیت ــل ب و تبدی

می کنــم.
ــد از باورهــای محــدود و  ــه شــما کمــک می کن ــاب ب ــن کت کام آخــر: ای
ــاد  ــد و ی ــد و مســئولیت زندگــی خــود را بپذیری ــر روی بســته خــود فرات

ــان اســت. ــر زندگــی شــما به دســت خودت ــد تغیی بگیری

عاطفه محمودی،
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صبح که شد 
روبه روی آینه بنشین 

و ببین آنچه  بهتر از نور است 
تویی.

همین فردا که خورشید به 
پنجــره  کنــار  داوودی  گلدان هــای 

زد لبخنــد 
پاییز را در آغوش بگیر
باران را عمیقا ببوس 

بــا ســاز سرمســت کننده ی خش خــش 
برگ هایــش دســت در دســت بــاد 

برقــص 
ــدم  ــن ها ق ــای ش ــاحل پابه پ ــار س کن

بــزن
چــای  ســرما  بــرف  اولیــن  کنــار 
بنــوش لــذت  بــا  را  خوشــحالیت 

دســت در دســت رویــا، قهقهه هایت 
را بی پــروا َســر بــده 

بگذار غم در آن سوی
حال خوش خنده ات گم باشد،

بگذار حال خوشت 
دستی باشد 

که دانه به دانه گره 
مشکات را باز میکند.

ــکم  ــره ش ــدم از پنج ــدم دی ــودم اوم ــه خ ــو ب یه
نــور می تابــه؛ یــه نفــر از ایــن طــرف دســت و 
پامــو می کشــید، اون یکــی از اون ور ســرمو بــه 
ــه  ــری چ ــم دونف ــرون. نمی دون ــید بی زور می کش
ــه  ــن ک ــی کن ــن رو وارد دنیای ــتن م ــراری داش اص

هیــچ درکــی ازش نداشــتم!
به نشانه ی اعتراض شروع کردم هوار کشیدن!

ایــن چــه وضعــش بــود آخــه؟ پــس حقــوق بشــر 
چــی می شــد؟!

دلــم خــوش بــود بعــد از اون همــه چــک و لگدی 
کــه کــه از کادر محتــرم بیمارســتان خــوردم، ننــم 
مــن رو تــو آغــوش می گیــره و همــه ی غــم و 
برخــاف  ولــی  می بــره؛  می شــوره  رو  غصه هــا 
ننــه م  بــا  تــا  می کــردم،  فکــر  چیــزی کــه  اون 
ــغ زدن! ــرد جی ــروع ک ــدیم، ش ــم ش چشم توچش
هــی می گفــت: »خدایــا ایــن چیــه دیگــه؛ مــن 
ایــن مدلــی نمی خواســتم. چــرا انقــد کبــود شــده؟ 
چــرا کچلــه؟ وای خــدا گرفتــار چــه مصیبتــی 
ــا درســته گفتــم فقــط ســالم باشــه؛  شــدم. خدای

ولــی دیگــه قــرار نبــود از ته مونده هــای انبــار 
مخلوقــات بــرام بچــه بفرســتی«

ــن  ــای م ــر شــما ج ــد؛ اگ ــه قضــاوت کنی منصفان
ــل از  ــا قب ــن ت ــد؟ واال م ــه کار می کردی ــد چ بودی
ــا و طحــال  ــار کلیه ه ــه گوشــه، کن ــرا، ی ــن ماج ای
و ســایر منســوبین چمباتمــه زده بــودم و هــر از 
ــار شــکم  ــد نث ــا لگ گاهــی از ســر شــیطنت چهارت
ــه.  ــن جــا رئیــس کی ــه ای ــا بدون ــه م می کــردم ت نن
حــاال کــه خرشــون از پــل گذشــته من رو یادشــون 

رفتــه.
ننه...

آی ننه...
این رسمش نبود ننه...

کفــری شــدم. بنــد نافــم رو انداختــم دور گردنــم 
تــا خــودم رو از ایــن زندگــی کوفتــی خــاص کنــم. 
درســت وقتــی کــه نفس هــام بــه شــماره افتــاده 
ــه  ــاال دو دقیق ــاااا ح ــم باااب ــودم گفت ــه خ ــود ب ب
ــر کــن، شــاید از این جــا هــم خوشــت اومــد.  صب
این جــا هــر روز خورشــید از شــرق طلــوع می کنــه 

ایــن  می شــه!  پشــِت کــوه  راهــی  غــرب  از  و 
جــا ســتاره ها تــو آســمون چشــمک می زنــن و 
درخت هــا بــا نــوازش بــاد می رقصــن. اون تــو 
کــه از ایــن خبرهــا نبــود. درســته یــه جــا لــم داده 
بــودم و همــه ش بخــور و بخــواب بــود؛ ولــی 

انصافــا صفــای این جــا بیشــتره.
ــه  ــم ک ــار می رفت ــودم کلنج ــا خ ــه ب ــور ک همین ط
تصمیــم بگیــرم بمونــم یــا بــرم، مامــای مهربــون 
شــروع کــرد بــا مــن صحبــت کــردن؛ حرف هــاش 
ــم نشســت. آخــرش هــم از خــر شــیطون  ــه دل ب
بزرگترهــای  پادرمیونــی  بــا  و  اومــدم  پاییــن 
ــه زندگــی خــودم  ــاره ب ــه فرصــت دوب مجلــس، ی

دادم!
چهل و پنــج  و  ســال  بیســت ویک  دقیقــا  االن 
دقیقــه از اون تصمیــم هیجان انگیــزم می گــذره؛  
البتــه ثابــت کــردم کــه هنــوزم مثــل اون تــو، مــن 

رئیســم.

پشت دیوار رحم، 
آن سوی مرز

طزن نوشت
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