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م را بنویســم؛ 
ت گرفتــم تــا احســاس عجیبــ

لبریــز بــودم، قلــم بــه   دســ
از هیجــان 

امــا صفحــه و قلــم مــات و مبهــوت بــه هــم نــگاه می کردنــد و صفحــه خالــی 

ــود و آنقــدر حــالوت داشــت کــه حــل  ــد. موضــوع، موضوعــی شــیرین ب مان

نمی شــد؛ یــک فصــل عاشــقانه از زندگــی، موضــوع فریــاد بــود، دویــدن، آتــش، 

نــوای دلنشــین، بــاران، شــکفتن، قلــب ... موضــوع عشــق بــود؛ عشــق ...

ســبز بــر تــن می کنــد و مــی دود بــه ســمت فریــادی کــه از جنس شــکفتن 
 جامــع 

اســت، دلواپســی اش آتــش وار شــعله می کشــد و دســتان پــر مهــر مــادر را 

و لبریــز می کنــد، موضــوع 
می فشــارد و محبتــش را قطره قطــره در جــان ا

ــا  ــان  قلــب او ب ــود، همــان قطــرات اشــک روی گونه هــای مــادر، ضرب ــاران ب ب

ــین  ــوای دلنش ــان ن ــن هم ــود و ای ــی می ش ــودک یک ــادر و ک ــب م ــان قل ضرب

اســت. دســتان پــر مهــرش واســطه ای بــرای شــکفتن و اولیــن صــدای فرشــته 

پــاک نواختــه می شــود... بــاز هــم بــا جــاِن دل تکــرار می کنــد: »بــه  نــام خداونــد 

ــن ِطیــٍن* ثـُـمَّ َجَعْلنَاُه  نَســاَن ِمــن ُســاَللٍَة مِّ بخشــنده و مهربــان، َو لََقــْد َخلَْقنـَـا اْلِ

ِکیــٍن  "چــه کســی گمــان داشــت تــو ای نطفــه کوچــک چنیــن  نُْطَفــًة ِفــی قـَـَراٍر مَّ

."  َفَتَبــاَرک َاللَّــُه أَْحَســُن الَْخالِِقیــَن«
نــوزاد زیبــا و باشــکوهی باشــی

 در خــود نمی گنجــی از شــادی، آن همــه تالطــم در لحظه هــای بارانــی بــه 

لبخنــدی چــون رنگین کمــان تبدیــل می شــود.

 تــو یــک مامــای مهربــان هســتی کــه آشــفتگی ها را صبــوری می کنــی. پاکــی و 

معصومیــت نــوزاد بدرقــه راهــت...

یک فصل عاشقانه از زندگی

ِکیٍن ن ِطیٍن* ثُمَّ َجَعْلنَاُه نُْطَفًة ِفی قََراٍر مَّ نَساَن ِمن ُسَللٍَة مِّ َو لََقْد َخلَْقنَا اْلِ

محدثه عاشوری، مامایی 98
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سرکار خانم طیبه غریبی
ــت  ــی/ هیئ ــتاری و مامای ــکده پرس ــی دانش ــاون آموزش مع

ــروه مامایــی ــی گ علم
روز جهانــی مامــا را بــر همــکاران، دانشــجویان و جامعــه ی مامایــی 

می نمایــم. عــرض  تبریــک 
ــتر  ــا بس ــده ب ــذاری ش ــن گ ــن می ــر روی زمی ــف ب ــه جان برک ــی ک ماماهای
ــه نجــات همنوعــان خــود شــتافتند. باشــد کــه انســانیت،  کوویــد ۱۹، ب
ــانی  ــه انس ــرم این روحی ــردد و الج ــوش نگ ــتی فرام ــی و نوع دوس همدل
ــد ادامــه  ــا  اب ــه ای در دیگــری، ت ــه گون جزیــی از وجــودش مــی شــود و ب
می یابــد و ایــن توانایــی و عشــق بــه هســتی و انســانیت مانــا مــی مانــد 

ــرا. و نامی
عزیزان روزتان مبارک پایدار و با عزت باشید.

سرکار خانم افراسیابی
عضو هیئت علمی و مدیرگروه مامایی

آن هنــگام کــه خداونــد موجودیــت را بــه انســان بخشــید، تواولیــن 
انتخــاب شــده بــودی کــه درکنــار مــادر سراســر درد، نــگاه معصــوم نــوزاد 
ــرای  ــی کشــیدی و واســطه ای شــدی ب ــار م ــوری انتظ ــا عشــق و صب را ب

ــانیت او.  ــل انس ــروع تکام ــاک وش ــن روح پ ــیدن ای رس
تــو بــودی کــه بــا شــوق و رنــج آموختــی تــا رنــج را بــه آرامــش و شــوق 

تبدیــل کنــی.
ای آنکــه علــم را بــه خدمت گرفتی تا عشــق را درمعرکــه ی راز وتجلیلگاه 

آفرینــش به نمایــش بگذاری.
ــش  ــه تپ ــرد چرا ک ــدآرزو ک ــدن را بای ــه تپی ــو همیش ــب ت ــرای قل آری ب

قلب هــای زیــادی منتظــر توســت.
روزجهانــی مامــا، برهمــکاران عزیــز مامــا، اســاتید و دانشــجویان مامایــی 
ــی  ــان وشــرایط بحران ــه از زم ــن بره ــه درای ــن عرصــه، ک و تالشــگران ای
ــد،  ــی کنن ــی ایفام ــه خوب ــان ســالمت ب ــش خــود را در صــف مدافع نق
ــاد.  بــه امیدآنکــه درایــن راه عشــق ولــذت خدمــت بــه خلــق  گرامــی ب

همــراه همیشــگی شــما باشــد.
پایدار و سالمت باشید، حق نگهدار تک تک شما عزیزان

دکتر راضیه باقرزاده
استادیار گروه مامایی

ــجویان  ــکاران و دانش ــه هم ــت هم ــا خدم ــی مام ــک روز جهان ــا تبری ب
ــی ــز مامای عزی

روز جهانــی  مامــا، فرصتــی اســت تــا مجدد یــادآوری کنیم کــه برخورداری 
هــر جامعــه از خدمــات بــا کیفیــت مامایــی، یکــی از ارکان ارتقاء ســالمت 

آن جامعــه اســت. دسترســی بــه ایــن خدمــات با کیفیــت حاصــل نمــی 
شــود مگــر بــا ســرمایه گذاری بــرای آمــوزش و تربیــت ماما هــای ماهــر و 
متعهــد، بهبــود مســتمر دانــش مامایــی و ارتقاء جایگاه حرفــه مامایی در 
جامعــه؛ کــه تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد همــت جمعــی ماماهــا، اســاتید، 
دانشــجویان مامایــی و مســئولین مرتبــط می باشــد. امیــد اســت کــه بــا 
اهتمــام همه  جانبــه بــرای ارتقــاء حرفــه مامایــی و دسترســی بــه خدمــات 
ــا  ــودکان و خانواده ه ــادران، ک ــالمت م ــا س ــاهد ارتق ــی ش ــه مامای بهین

باشیم. 

سرکار خانم مریم چنانه
مربی گروه مامایی

ــت.  ــن اس ــی م ــگ زندگ ــش پررن ــی نق ــتم و مامای ــا هس ــک مام ــن ی م
شــغل مــن بیــش از هــر شــغل دیگــری بــا عشــق آمیختــه اســت و پــر 

ــد. ــوش و تول ــک، آغ ــوق، اش ــاب ش ــای ن ــای لحظه ه ــت از تماش اس
ــه کــه لحظــات پراضطــراب و طاقت شــکن، شــیفت هــای ســنگین  البت
ــیدن  ــات درد کش ــاهد لحظ ــئولیت و ش ــار مس ــری و فش ــار فک کاری، ب
یــک زن بــرای دریافــت هدیــه مــادری بــودن، بــا شــغل مامایــی عجیــن 
ــه هــر کــس  ــاور را دارم ک ــن ب ــن ای ــا م ــر؛ ام اســت و از آن جدایی ناپذی
بــرای جایگاهــی کــه در آن اســت، انتخــاب شــده اســت و توجــه ویــژه ی 
خداونــد باعــث شــده کــه مــا در ایــن منســب و شــاهد ایــن لطافت هــا  
و بــه نوعــی واســطه ی خلقــت آدمــی باشــیم و در ســخت ترین ســاعات 
زندگــی یــک زن بتوانیــم بــا صبــر و بردبــاری، آرامــش را بــه وی منتقــل 

کنیــم.
ــا در بعــد حرفــه ای و شــغلی، بلکــه در  ــی نه تنه آگاهــی و دانــش مامای
همــه ی زوایــای زندگــی یــک زن الزم و ضــروری اســت و مــا بــه عنــوان 
ماماهــای شــاغل در بخش هــای متفــاوت جامعــه، مســئوالن گســترش 

ایــن آگاهــی در ســطح زنــان جامعــه ی خــود هســتیم.
بــه امیــد اینکــه بتوانیــم بــا یــاری یکدیگــر جامعــه ای مملــو از زنــان آگاه 

و توانمنــد داشــته باشــیم.
برای ما  این روز، روز تازه ای است.

روزی کــه بایــد ســپاس و قــدرت تشــکر از عمــق قلب هــا بیــرون آیــد و 
بکوشــد تــا بــه شایســتگی بیــان و بــر زبــان بیایــد.

می خواهــم بگویــم  مــا نخســتین رحمــت الهــی در نجات یک انســان، آرام 
نمــودن قلــب  پــر اضطــراب یــک مــادر، مژده دهنــده آمــدن عزیزتریــن 

موجــود زندگــی و زیبایــی حیــات را نویــد می دهیــم.
آری مــا همانــی هســتیم کــه نخســتین نفــس، نخســتین نــگاه، نخســتین 
فریــاد، نخســتین اشــک و نخســتین عشــق را مــی بینیــم؛ روزمــان مبارک.

 دستانتان همواره توانمند و قلبتان پر نور 

سرکار خانم نادیه پاکاری
مربی گروه مامایی

خدای بزرگ مســئولیت بســی ســنگین به یک زن داده اســت، مســئولیت 
ــش؛  ــی آرام ــن. زن یعن ــر زمی ــود ب ــه ی خ ــن خلیف ــان؛ ای ــرورش انس پ
یعنــی محبــت؛ حضــرت ادم تنهــا بــود، بــی عشــق بــود و خداونــد عشــق، 

آرامــش زندگــی آفریــد. 
پــروردگارا تــو را ســپاس کــه قبــل از یــک مــادر، محبــت و عشــق و 

به مناسبت روز ماما

کالمی از اساتید
غزال حمیدیان فر و شکریا نیازی، مامایی 98
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زندگــی را در دســت هــای مــا بــه ودیعــه گذاشــتی. مــا بــه ایــن عنایــت 
از طــرف تــو بســیار محتاجیــم. مــا انتخــاب شــده ایم تــا در رونــد تولــد 
انســان شــریک باشــیم و امیــد داشته باشــیم کــه تــو هنــوز از مــا ناامیــد 

نشــده ای.
15 اردیبهشــت روز جهانــی مامــا را به شــما دانشــجویان عزیــز، همکاران، 
دوســتان، اســاتید، خــودم و بــه کل جامعه ی بشــریت تبریــک عــرض مــی 
کنــم. انشــاهلل بــا امیــد بــه خــدای بــزرگ دســتان مــا منشــا خیــر و برکــت 
بــرای تمــام افــراد جامعــه باشــد. انتخــاب شــدن بــه عنــوان مامــا وظایــف 
ــا علــم و دانــش  ــر روی دوش مــا مــی گــذارد. امیــد اســت ب ســنگینی ب
کافــی و مهارتــی کــه در کار بدســت مــی اوریــد و البتــه بــا تــوکل بــه خــدا 
ــش  ــح و افزای ــیر صحی ــخیص داده و در مس ــت را تش ــد راه درس بتوانی
ــان قــدم بگذاریــد. چــه بســا کــه خیلــی از مشــکالت جامعــه  آگاهــی زن
امــروز از عــدم آگاهــی زنــان در امــور مربــوط بــه خــود مــی باشــد. شــما 
ــان هســتید؛ پــس اگــر شــما از نظــر مهــارت در کار و  ســفیر ســالمتی زن
ــه ای  ــر و جامع ــی قوی ت ــا زنان ــوید م ــوی ش ــای ق ــان ه ــخصیت، انس ش

بهتــر خواهیــم داشــت. 

سرکار خانم کشاورز
مربی گروه مامایی

به نان آن خدای پاک و سبحان
که از خاک آفرید اینگونه انسان

پــروردگارا، تــو قبــل از یــک مــادر، محبــت و عشــق را در دســت هــای 
ــم. همــه ی  ــد را در آغــوش بگیری ــا یــک تول ــه ودیعــه گذاشــتی ت ــا ب م
ــت  ــن موهب ــپاس گذار ای ــد س ــا اب ــی، ت ــه ی مهربان ــان عرص ــا سبزپوش م
الهــی هســتیم؛ پــس لطــف خــود را از مــا دریــغ نــدار کــه بــه آن ســخت 

ــم. محتاجی
ــزم در عرصــه بالیــن، آمــوزش و  ــه همــه ی همــکاران عزی روز مامــا را ب
بــه خصــوص دانشــجویان عزیــزم تبریــک مــی گویــم. امیــدوارم بــا قــدم 
ــه  ــل همیش ــد و مث ــدم برداری ــیر ق ــزه در این مس ــم و با انگی ــای محک ه
باعــث افتخــار و ســربلندی همــه ی مــا باشــید کــه آرزوی مــا موفقیــت 
ــر ارزش و  ــن حــال پ ــن مســیر ســخت و در عی و ســربلندی شــما در ای

زیباســت.

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش
نام تو ثبت بماند به نکویی در عرش

با آرزوی موفقیت روز افزون

سرکار خانم صمصامی
مربی گروه مامایی

بهــار! پیراهنــت را گــره بــزن بــه فعــل فعــل اعجــاز خداونــد و معجــزه ی 
کوچکــی را در آغــوش بگیــر؛ چــرا کــه لمــس دســتان ظریــف و پرمهــرت، 
نخســتین خاطــره ی لطیــف حیــات را بــرای ابــد در وجــودش بــه یــادگار 

مــی گــذارد. 
مامایــی یعنــی عشــق، امیــد و نویدبخــش خانواده هــا و مــن ایــن  روز را 

بــه همــه ی بهشت پوشــان ســبزطینت تبریــک عــرض می کنــم.
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تمرکــز بــر بهداشــت تغذیــه پیــش از بــارداری، بــرای هــر دو جنــس زن و مــرد 
اهمیــت دارد.

میــزان نابــاروری بیــن زنــان و مــردان چــاق یــا بــا اضافــه وزن بیشــتر اســت و 
بــه  نظــر می رســد چاقــی بــر غلظــت و حرکــت اســپرم، کیفیــت رشــد تخمــک 
و تخمک گــذاری و پذیــرش رحــم تاثیــر منفــی می گــذارد. هنــوز هیــچ رژیــم 
غذایــی ایــده  آلــی بــرای افزایــش بــاروری وجــود نــدارد؛ ولــی ممکــن اســت 
 new شــامل اجــزای رژیــم ســالمت قلــب، الگــوی رژیــم مدیترانــه ای و

Nordic باشــد.
دیــده شــده کــه تغییــرات خاصــی در رژیــم غذایــی باعــث کاهــش اختــالالت 
تخمک گــذاری، بهبــود رونــد بــاروری و رشــد جنیــن می شــود. کمبــود یــد، بــا 
کاهــش بــاروری در زنــان در ارتبــاط اســت و کمبــود ویتامیــن D نیــز در زنان و 
مــردان بــا نابــاروری مرتبــط اســت. در زنــان کمبــود ویتامیــن D ممکــن اســت 
بــا مقاومــت بــه انســولین، ســندروم متابولیــک در تخمــدان پلــی  کیســتیک و 

رشــد فولیکــول مرتبــط باشــد. 
بــرای بــارداری بایــد ســطح مطلــوب زینــک، فولیک اســید و آنتی اکســیدان ها 
در رژیــم غذایــی هماننــد اجتنــاب از الــکل و تنباکــو و کاهــش مصرف ســیگار 
ــاخص کل  ــاال و ش ــر ب ــا فیب ــی ب ــم غذای ــامل مصــرف رژی ــی ش و توصیه های
گلیســمی پاییــن )شــامل لبنیــات پرچــرب و چربی هــای MUFA و کاهــش 

مریــم کرم پــور، تغذیــه 98 | تغذیــه مطلــوب در دوران بــارداری از پیــش 
از بــارداری آغــاز می شــود. جفــت و جنیــن بایــد تمــام مــواد مغــذی مــورد 
ــد در حــال  ــک انســان جدی ــارداری، ی ــد. در ب ــادر دریافــت کنن ــاز را از م نی
رشــد، زمینــه را بــرای ســامتی نســل های آینــده فراهــم می کنــد. کیفیــت 
ــپس  ــوزاد و س ــن، ن ــم، جنی ــلول تخ ــد س ــه در دوران رش ــت تغذی و کمی
انســان بالــغ به عنــوان یــک توضیــح بــرای بیماری هایــی کــه در بزرگســالی 
ــی  ــوان منشــاء جنین آشــکار می شــوند ظاهــر می شــود. ایــن مفهــوم به عن
بیماری هــا و یــا منشــاء تکاملــی ســامتی و بیماری هــا شــناخته شــده 

اســت. 

تغذیه مناسب
پیش از بارداری

مداخــلت در تغذیــه مادر باید از چه زمانی آغاز شــود؟
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چربــی ترانــس( و پروتئیــن حیوانــی پاییــن رعایــت شــود. 
راهنمــای پیــش از بــارداری بــر اســاس یافته ها، این اســت که بســیاری از زنان 
بــا وضعیــت تغذیــه ای نامطلــوب شــامل چاقــی، دریافــت کــم مــوادی ماننــد 
فیبــر، پروتئیــن، زینــک، آهــن، فســفر، پتاســیم، کلســیم، منیزیــم، ویتامیــن 
A و D، فــوالت، ریبوفالویــن و کولیــن وارد بــارداری می شــوند. حتــی زنــان 
چــاق و بــا اضافــه وزن هــم دریافــت کــم مــواد مغــذی داشــته و در برخــی 
مطالعــات نســبت بــه ســایر زنــان بــاردار از نظــر تغذیــه ای آســیب پذیر تر بــه 

 نظــر می رســند.
ــل  ــه مکم ــورت اولی ــی به ص ــی فعل ــت عموم ــای بهداش ــه توصیه ه اگرچ
ــواد مغــذی  ــر از م ــا فولیک اســید را شــامل می شــوند تعــدادی دیگ ــاری ب  ی
ــا ریزمغذی هــا  ــارداری اهمیــت دارد. مکمــل  یــاری ب نیــز در دوره پیــش از ب
ــارداری آغــاز  ــر بعــد از ب ــا اگ ــود ببخشــد ام ــادر را بهب ــد وضعیــت م می توان
شــود ممکــن اســت باعــث بهبــود پیامدهــای ســالمتی کــودک نشــود. میــزان 
مــورد نیــاز مکمــل قبــل از بــارداری بســته بــه وضعیــت تغذیــه مــادر متفاوت 
ــد وزن کــم  ــا محدودیــت رشــد مانن ــه مــواد مغــذی ب اســت. دریافــت بهین
ــی  ــل مولت ــن مکم ــت. بنابرای ــط اس ــان زودرس مرتب ــا زایم ــد ی ــگام تول هن
ویتامیــن مینــرال در پیــش از بــارداری ممکــن اســت منافــع بیشــتری نســبت 
بــه مکمل هــای تــک بــرای خانــم بــاردار داشــته باشــد، به ویــژه در فــردی کــه 

ســابقه دریافــت غــذای کــم دارد.
ــا  ــاری ب ــل  ی ــکل و مکم ــیگار، ال ــرف س ــت مص ــد محدودی ــواردی مانن م
ــد چاقــی و  ــد حــل شــوند امــا مــواردی مانن ویتامین هــا به ســرعت می توانن

ــد مداخــالت درازمــدت اســت. ــی مضــر نیازمن الگوهــای غذای
در نهایــت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه بــرای بــاردار شــدن نبایــد بعــد از 
بــارداری بــه تغذیــه مــادر توجــه شــود، بلکــه ایــن رونــد بایــد قبــل از اقــدام 

بــه بــارداری شــروع شــود.
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جلسه یک
هفته  20-23

مقدمه در مورد اهداف و روش  های ارائه شده در کاس، نحوه برگزاری کاس، معارفه مادران، تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک، شکایات 	 
شایع، تمرین  های کششی، تنفسی و تن    آرامی

جلسه دو
هفته  24-27

مروری بر شکایات شایع، تغییرات آناتومی و فیزیولوژیک، اهمیت مراقبت  های بارداری، عائم خطر، بهداشت فردی، تمرین  های کششی، 	 
تنفسی و تن  آرامی

جلسه سه
هفته  28-29

بهداشت روانی، تغذیه دوران بارداری، رشد و تکامل جنین، )آموزش همسران(، تمرین  های کششی، تنفسی و تن  آرامی	 
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آثــار کالس های آمادگی زایمان
کاس هــای پیــش از زایمــان چه هدفــی را دنبال می کنند؟

شــقایق قنبــری، مامایــی 98 | خودکارآمــدی، 
خــود  توانایی هــای  بــه  شــخص  اعتقــاد 
بــرای انجــام یــک رفتــار خــاص بــه  صــورت 
بــر روی  اســت کــه می توانــد  موفقیت آمیــز 
رفتــار و الگوهــای فکری و اصول عمل شــخص 
تأثیــر بگــذارد. افــرادی کــه خودکارآمــدی باالیی 
دارنــد، می تواننــد بــا رویدادهــا و شــرایطی کــه 
مواجــه می شــوند به طــور موثرتــری برخــورد 
ــر مشــکات  ــه ب ــا در غلب ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ کنن
مــورد انتظــار موفقیت دارنــد، در انجام تکالیف 
ــبت  ــری نس ــد کمت ــد و تردی ــتقامت می کنن اس
ــترس  ــاال اس ــدی ب ــد. خودکارآم ــود دارن ــه خ ب
ناشــی از شکســت را کاهــش می دهــد، ســطح 
آرزوهــا را بــاال بــرده و توانایــی حــل مســئله را 

بهبــود می بخشــد. 

تــرس از زایمــان یکــی از مشــکالت عمــده در طــی 
دوران بــارداری و بعــد از زایمــان اســت. در اغلــب 
زنــان تــرس زایمــان همــراه بــا افزایــش درد، 
زایمــان طوالنــی و تجربــه ناخوشــایند زایمانــی 
اســت. تــرس از زایمــان عــالوه بــر اثــرات جســمی 
تغذیــه  اختــالالت  و  افســردگی، اضطــراب  بــا 
ارتبــاط معنــادار دارد. زنانــی کــه تــرس از زایمــان 
را تجربــه می کننــد از نظــر افزایــش مداخــالت 
جراحــی و عواقــب زایمــان بســیار آســیب پذیر 
هســتند. در برخــی تحقیقــات شــایع ترین علــت 
ــرای انجــام  ــار )نخســت زا( ب ــان نولی پ تقاضــای زن

ــوده اســت. ســزارین، تــرس از زایمــان ب
مراقبت هــای  مــا  کشــور  در  گذشــته  در 
منظــم،  معاینــه  بــه  محــدود  بــارداری  دوران 
ســونوگرافی  و  معمــول  آزمایش هــای  انجــام 
مــادران  بــرای  برنامــه  ایــن  امــا  اســت  بــوده 

ــا  ــی آن ه ــی و آمادگ ــدم آگاه ــوده و ع ــی نب کاف
ــال  ــوارض، به دنب ــراب و ع ــروز اضط ــه ب ــر ب منج
ــد.  ــه روز مداخــالت پزشــکی می ش ــش روز ب افزای
و  درمــان  بهداشــت  وزارت  راســتا  همیــن  در 
عنــوان  تحــت  پزشــکی کالس هایــی  آمــوزش 
ــک  ــان فیزیولوژی ــارداری و زایم ــی دوران ب آمادگ
در بیمارســتان های منتخــب در ســطح کشــور 

ــرد. ــرا ک اج
فراینــد  یــک  بــارداری  دوران  آموزش هــای 
پویــا اســت کــه در آن والدیــن اطالعاتــی دربــاره 
تغییــرات جســمی و روانــی حاملگــی، زایمــان، 
و  عصبی-عضالنــی  تمرین هــای  شــدن،  والــد 
تکنیک هــای حمایتــی در لیبــر را کســب می کننــد.
و  اطالعــات  افزایــش  باعــث  آموزش هــا 
آگاهــی مــادر در مورد بــارداری، زایمــان، نگهداری 
از کــودک، کاهــش مصــرف دارو در طــی لیبــر 
و زایمــان، کاهــش درد مــادر هنــگام زایمــان، 
کاهــش اســترس و افزایــش راحتــی مــادر، کســب 
ــان  ــای زایم ــا درده ــه ب ــت مقابل ــارت در جه مه
از طریــق آمادگــی جســمانی ماننــد آرام ســازی و 
روش هــای تنفســی و نیــز کمــک بــه مــادر جهــت 
زایمــان  از  بخــش  لــذت  تجربــه  یــک  کســب 

می شــود.  
ایــن کالس هــا به صــورت 8 جلســه از هفتــه 
20 بــارداری آغــاز می شــوند. از جملــه مــواردی 
کــه در کالس   هــای آمادگــی زایمــان آمــوزش داده 
ــت فیزیکــی و ورزش  ــود، چگونگــی فعالی می ش

ــارداری اســت.  در دوران ب
دوران  در  به   طورگســترده  کــه  ورزش   هایــی 
ــده  ــخص گردی ــده   اند و مش ــه ش ــارداری مطالع ب
اســت کــه بی   خطــر و مفیــد هســتند، شــامل 
پیــاده روی، دوچرخــه ســواری ثابــت، ورزش   های 

مثــال  )بــرای  مقاومتــی  ورزش   هــای  هــوازی، 
االســتیک(،  نوارهــای  وزنه   هــا،  از  اســتفاده 
ورزش   هــای کششــی، آب درمانــی و تمرینــات 

هــوازی آبــی اســت.
بی   شــمار  بــارداری  دوران  در  ورزش  مزایــای 
اســت. ورزش هــوازی منظــم در بــارداری باعــث 
بهبــود تناســب انــدام یــا حفــظ آن می   شــود، 
احتمــال وقــوع زایمــان واژینــال را افزایــش و 
وقــوع اضافــه وزن بــارداری بیــش از حــد، دیابــت 
شــیرین دوران بــارداری، اختــالالت فشــار خونــی 
تولــد  از موعــد،  پیــش  تولــد  بــارداری،  دوران 
ــش  ــد را کاه ــگام تول ــن هن ــزارین و وزن پایی س

می   دهــد. 
روش   هــای بــه   کار رفتــه در کالس هــای آمادگــی 
زایمــان ممکــن اســت بــا هــم متفــاوت باشــد، اما 
هــدف کلــی و مهــم آن   هــا ارائــه اطالعاتــی اســت 
ــرای زایمــان آمــاده کــرده، او را در  کــه مــادر را ب
تصمیم گیری هــا توجیــه می کنــد و ترس   هــای 
خانــم بــاردار از زایمــان را بــه حداقــل می رســاند.

ــن فرصــت  ــان ای ــی زایم ــای آمادگ در کالس ه
ــا در  ــد ت ــد ش ــم خواه ــاردار فراه ــم ب ــرای خان ب
مــورد ترس   هــا و نگرانی   هــای خــود بــا ســایر 

خانم-هــای بــاردار و مامــا صحبــت کنــد.
می   دهــد  نشــان  بررســی   ها  و  تحقیقــات 
ــان  ــی زایم ــای آمادگ ــه در کالس ه ــی ک خانم های
تــرس و اضطــراب کمتــری  شــرکت می کننــد، 
اســت  شــده  داده  نشــان  همچنیــن  دارنــد. 
ــل درد و  ــش تحم ــا کاه ــان ب ــرس از زایم ــه ت ک
افزایــش احتمــال ابتــال بــه افســردگی پــس از 

دارد. ارتبــاط  زایمــان 
در  شــرکت  توجــه  قابــل  مزایــای  از  یکــی 
کالس   هــای آمادگــی زایمــان، افزایــش اعتمــاد 
ــر  ــود. عــالوه ب ــاردار خواهــد ب ــم ب ــه نفــس خان ب
ایــن شــرکت در کالس   هــا فرصــت خوبــی را بــرای 
ــه ســوالی کــه در  ــا هرگون ــد ت ــرد فراهــم می   کن ف
مــورد تســت   های غربالگــری روتیــن انجــام شــده 
در دوره بــارداری، در ذهــن دارد مطــرح کنــد. 

س های آمادگی زایمان
ت کال

سا
محتوای آموزشی جل
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بهبــود پــس از ســزارین
ســزارین بــرای  مفیــد  مراقبت هــای 

مراقبــت از بخیه هــا بعــد از زایمــان طبیعــی و 
ســزارین اهمیــت زیــادی دارد. بعــد از ســزارین 
الزم اســت بخیه هــا ۲ مرتبــه در روز بــا ائوزیــن 

بــدون الــکل ضدعفونــی شــوند.
بيشــتر ســزارين های انتخابــی و اورژانــس در 
مراکــز معتبــر درمانــی دنيــا بــه روش بی حســی 
نخاعــی انجــام می شــود. هــر روش بيهوشــی 
)بيهوشــی عمومــی و یــا بی حســی نخاعــی(، 
روش  از  اســتفاده  دارد.  به همــراه  عوارضــی 
ايمنــی  تاميــن  به دليــل  نخاعــی،  بی حســی 
ــروز  ــزان ب ــه می شــود. مي ــوزاد توصي ــادر و ن م
ــی و بازگشــت ســريع درد  گلــودرد، درد عضان
بعد از عمل در روش بيهوشــی عمومی بيشــتر 

از بی حســی نخاعــی اســت.
بهتــر اســت بی حســی اپــی دورال در بيمارانــی 
آن هــا  بــرای  ســزارين طوالنــی  کــه جراحــی 
خطرنــاک اســت و يــا مــواردی که برای بيهوشــی 
هــدف  يــا  و  دارد  وجــود  منعــی  عمومــی، 
بــی دردی بعــد از عمــل باشــد، اســتفاده گــردد. 
بی حســی  از  پــس  اول  ســاعت   ۲۴ طــی  در 
اســپاینال، فــرد بایــد از کمــر بــه پشــت بخوابــد 

ــد. ــد نکن ــو بچرخــد و ســر را بلن ــه پهل و ب
زمانی کــه فــرد توانســت از راه دهــان چیــزی 
قهــوه،  آب میــوه،  مثــل  مایعاتــی  بخــورد، 
نســکافه به میــزان ۱۵-۱۰ لیــوان میــل کنــد.
بعــد از بی حســی های اســپاینال و اپیــدورال 
بــا اینکــه حــس پاها برگشــته اســت ولــی قدرت 
عضــات پاهــا ممکــن اســت تــا ۱۲ ســاعت 

به طــور کامــل برنگــردد و ایــن امــر، موجــب 
می شــود کــه بیمــار در حالــت ایســتاده تعــادل 

خوبــی نداشــته باشــد.
راه  و  ایســتادن  اولیــن  در  همیشــه  پــس 
رفتــن بعــد از عمــل حتــی اگــر بیمــار احســاس 
ــرد دیگــری  ــد از ف ــد، بای ســامتی کامــل می کن
ــی فشــارخون  ــت ناگهان ــا از اف ــرد ت کمــک بگی
جلوگیــری شــود. ۲-۱ روز اول، مــادر بیشــتر 
اســتراحت کنــد و کمتــر راه بــرود و در زمــان 

ــد. ــتفاده کن ــاه اس ــت کوت ــتراحت از بالش اس
عمــل ســزارين از اعمــال جراحــی رايــج زنــان 
اســت و درد و اضطــراب پــس از عمــل، جــزء 
مســائل مهمــی اســت کــه زنــان جــوان مشــتاق 
مراقبــت از نوزادشــان، بــا آن روبه رو می باشــند. 
مديريــت درد پــس از عمــل، ناراحتــی بيمــار را 
ــن ســريع تر،  کاهــش می دهــد و باعــث راه رفت
و  بيمارســتان  در  بســتری  مــدت  کاهــش 
ماســاژ  می شــود.  بيمــار  رضايــت  افزايــش 
ــه  ــوان يــک مداخل ــد به عن ــا می توان دســت و پ
ــت  ــتاری در مراقب ــه پرس ــدون عارض ــر و ب موث
ــاران  ــس از عمــل جراحــی بيم ــرل درد پ و کنت

ــده باشــد. کمــک کنن
ــا افزايــش درد،  اضطــراب پــس از ســزارين ب

مــدت بســتری در بيمارســتان و ميزان اســتفاده 
از آنالژزيک هــا همــراه اســت. اوريکولوتراپــی 
ممکــن اســت به عنــوان يــک روش طب مکمل 
جهــت کاهــش اضطــراب مفيــد باشــد؛ طــی 
تحقیقــات انجــام شــده، نتیجــه بــه این صــورت 
بــوده اســت کــه اســتفاده از اوريکولوتراپــی در 
کاهــش اضطــراب مــادران پــس از ســزارين 
ــدارد.  ــري ن ــه تاثي ــد از مداخل ــا ۲ ســاعت بع ت
ــات بيشــتر  ــه می شــود، مطالع ــن توصي بنابراي
ــر اضطــراب  ــی ب ــر اوريکولوتراپ ــا اث ــاط ب در ارتب
پــس از ســزارين بــا پيگيــری در زمــان طوالنی تر 

انجــام شــود.
عــوارض زخــم به دنبــال ســزارين مشــکل 
بزرگــی اســت کــه ممکــن اســت بــا وجــود 
به کارگيــری تکنيــک صحيــح جراحــی اتفــاق 

افتــد. 
بــه  را  زخــم  درمــان  نامناســب،  تغذيــه 
تعويــق می انــدازد؛ زيــرا انــرژی ذخيــره شــده در 
بــدن کاهــش يافتــه اســت و زخــم را مســتعد 
ــری  ــگام تاثي ــه زودهن ــد. تغذي ــت می کن عفون
بــر ترميــم زخــم ســزارين نــدارد، ولــي از شــدت 

درد و نفــخ پــس از عمــل می کاهــد.
مناســب  دارویــی  به عنــوان  روغــن کتــان 
جهــت ترمیــم زخــم ســزارین به مــادران توصیه 
ــود  ــد بهب ــر تســریع رون ــن ب ــردد. فنی توئی می گ
زخــم ســزارین مؤثــر اســت، بنابراین اســتفاده از 
آن جهــت تســریع  بهبــود زخــم پــس از جراحــی 

پیشــنهاد می شــود. 
اکســیژن درمانــی تکمیلــی حیــن عمــل و 
بعــد از عمــل جراحــی می توانــد بــر ترمیــم 
زخــم و پیشــگیری از عفونــت زخــم موثر باشــد. 
ــت  ــرل عفون ــرای کنت ــه ب ــردد ک ــنهاد می گ پیش
بعــد از عمــل جراحــی از روش هــای کنتــرل 
شــده ماننــد: اســتفاده از ماســک ونچــوری برای 

ــاران اســتفاده شــود. ــی بیم اکســیژن درمان
از مشــكات عمــده بيمــاران، درد بعــد از 
عمــل اســت. بررســی های اخيــر نشــان داده 
اســت كــه مــردم بــه اســتفاده از درمان هــای 
مكمــل عاقــه فــراوان دارنــد. از روش هــای 
ــی و از  غيردارويــی تســكين درد، رايحــه درمان
جملــه آن هــا: تجويــز اســانس الوانــد اســت 
كــه ايــن مــاده حــاوي ليناليــل اســتات بــوده و 
به عنــوان مــاده ای ضــد درد شــناخته می شــود. 
پــس از عمــل جراحــی می تــوان از رايحــه 
ــكين  ــل در تس ــان مكم ــوان درم ــی به عن درمان
ــا ضمــن كاهــش  درد بيمــاران اســتفاده کــرد ت
نيــاز آن هــا بــه داروهــای كاهنــده درد در مقــدار 
نيــز  زيــادی از هزينه هــای سيســتم درمانــی 

ــود. ــاب ش اجتن

فرنــاز صفرپــور، مامایــی 98 | پــس از زایمــان 
دوره هایــی  مهم تریــن  از   )Postpartum(
اســت کــه هــر مــادری بایــد توجــه ویــژه ای بــه آن 
ــا دچــار آســیب های آن نشــود.  ــد ت معطــوف کن
و  مهم  تریــن  زایمــان،  از  پــس  اول  ســاعت   6
ــرای مــادر اســت. در بیــن  خطرناک تریــن زمــان ب
از زایمــان، کنتــرل میــزان  پــس  مراقبت هــای 
ــارخون،  ــادر )فش ــی م ــم حیات ــزی و عالئ خو ن ری
ــادی  ــت زی ــس( اهمی ــض و تنف ــدن، نب ــای ب دم
دارد. مراقبت هــای معمــول پــس از زایمــان، طــی 
3 مرحلــه انجــام می شــود کــه مرحلــه اول در 
روزهــای اول تــا ســوم، مرحلــه دوم در روزهــای 
۱0 تــا ۱5 و مرحلــه ســوم در روزهــای 42 تــا 60 

ــس از زایمــان اســت. پ

۱ .sid.ir | 6تاثیر اسانس الواند در تسکین درد سزارین | مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن | دوره 16 | شماره ٢
2 .sid.ir | 1تاثیر تغذیه زودهنگام بعد از سزارین بر ترمیم زخم | نشریه افق دانش | دوره 1٩ | شماره ٢  )پیاپی60( | تابستان ٣٩٢
3 .Sid.ir | ٩6بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر اضطراب پس از زایمان | مجله زنان مامایی و نازایی ایران | دوره ٢0 | شماره 6 | شهریور منابع
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مهدیــه خیابانــی، دندان پزشــکی 97 | بهداشــت دهــان نــوزادان را در دو 
مرحلــه می تــوان بررســی کــرد:

پیش از رویش دندان ها	 
آغاز رویش دندان ها	 

در دوران جنینــی، محیــط دهــان اســتریل و فاقــد هــر نــوع میکروارگانیســم 
اولیــن  زایمــان،  از کانــال  عبــور  بــا  و  تولــد  محــض  بــه    امــا  اســت 
میکروارگانیســم ها وارد دهــان نــوزاد شــده و ایــن آغــاز تشــکیل فلــور 
طبیعــی دهــان نــوزاد اســت. )فلــور طبیعــی یــا میکروبیــوم طبیعــی انســان 
مجموعــه ای از میکروارگانیســم هایی اســت کــه در نقــاط مختلــف بــدن 
ــاد  ــی ایج ــاکن اند و در آن نواح ــان و... س ــت، روده، ده ــر پوس ــان نظی انس
ــواع  ــزان و ان ــم ها، می ــت از میکروارگانیس ــن جمعی ــد.( ای ــاری نمی کنن بیم
ــش و  ــی چــون روی ــل گوناگون ــد تحــت تاثیرعوام ــد و می توانن ــی ندارن ثابت
ــان و  ــرد و اطرافی ــدان ف ــان و دن ــت ده ــه، بهداش ــا، تغذی ــزش دندان ه ری

حتــی اســتفاده از انــواع پروتز هــای دندانــی قــرار گیرنــد.1
محیــط بــر روی  فلــور طبیعــی دهــان نــوزاد بســیار تاثیرگــذار اســت. گرچــه 
اولیــن میکروارگانیســم ها از واژن مــادر بــه دهــان نــوزاد منتقــل می شــوند 
امــا همــه آن هــا پایــدار نبــوده و پــس از مدتــی از جمعیــت حــذف می شــوند؛ 

همچنیــن میکروارگانیســم های جدیــد از منابــع دیگــر وارد دهــان نــوزاد 
می شــوند.٢

اصــواًل هــر جســمی کــه وارد دهــان نــوزاد می شــود می توانــد حــاوی 
میکروارگانیســم های جدیــد باشــد کــه در صــورت ســازگاری بــا محیــط دهــان، 
می تواننــد جزیــی از فلــور طبیعــی دهــان شــوند. از ایــن رو ضــروری اســت 
کــه پیــش از تغذیــه ی نــوزاد و همچنیــن حیــن نظافــت دهان نوزاد، دســتان 
خــود را شســته و از وســایل تمیــز اســتفاده کنیــد. همچنیــن وســایل نــوزاد 
ــوزاد  ــرای ن ــا پســتانک مشــترک ب ــد خصوصــی باشــند؛ هرگــز از شیشــه ی بای
اســتفاده نکنیــد. همچنیــن زمانــی کــه کــودک شــما بزرگتــر شــد و آمــاده ی 
دریافــت مکمل هــای غذایــی اســت، در هــر  نوبــت تغذیــه از قاشــقی تمیــز 
و مخصــوص کــودک اســتفاده کنیــد. ظــرف غــذای کــودک بایــد جــدا باشــد و 

نبایــد بــا قاشــق مشــترک تغذیــه شــود.
ــوزادان  ــا ن ــور طبیعــی دهــان بزرگســاالن ب ــه شــد فل ــه گفت همان طــور ک
دارد.  میکروارگانیســم ها  فراوانــی  و  نــوع  در  تفاوت هایــی  و کــودکان، 
متابولیســم  حاصــل  فرآورده هــای  نیــز  پوســیدگی  عامــل  اساســی ترین 
ــترپتوکوکوس  ــری اس ــا باکت ــان و در راس آن ه ــود در ده ــای موج باکتری ه
موتانــس٣ اســت. هــر میکروارگانیســمی بــرای رشــد و تکثیــر بــه مــواد غذایی 
و محیــط مناســب نیــاز دارد؛ بــا تمیــز کــردن منظــم دهــان نــوزاد می توانیــم 

ــت دهان نوزادان  بهداش
ــدان ــش دن ــش از روی پی

چــرا باید بهداشــت دهان نوزادان مورد توجــه قرار گیرد؟چــرا باید بهداشــت دهان نوزادان مورد توجــه قرار گیرد؟
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رشــد و تکثیــر میکروارگانیســم های دهــان را کنتــرل کنیــم. از طــرف دیگــر، 
دندان هــا بــه محــض جوانــه زدن و وارد شــدن بــه محیــط دهــان مســتعد 
پوســیدگی خواهنــد  بــود. پــس رعایــت بهداشــت دهــان نــوزاد باعــث کاهش 
بــار میکروبــی دهــان هنــگام جوانــه زدن دندان هــا و در نتیجــه کاهــش 

احتمــال بــروز پوســیدگی خواهــد  شــد.
متاســفانه بســیاری از والدیــن و پرســتاران تصــور می کننــد نــوزادان قبــل از 
رویــش دنــدان نیــازی بــه نظافــت دهــان ندارنــد. گرچــه بیماری هــای لثــه در 
نــوزادان بی دنــدان نــادر اســت، امــا به داللیــل گفتــه شــده، رعایــت بهداشــت 
دهــان نــوزادان ضــروری اســت. گاهــی بــوی بــد دهــان نــوزاد به علــت عــدم 
رعایــت بهداشــت دهــان اوســت. در صورتــی کــه بــا نظافــت صحیــح دهــان 
ــه پزشــک اطفــال مراجعــه  ــو برطــرف نشــد، ضــروری اســت ب ــوزاد ایــن ب ن
کنیــد؛ چــرا کــه ایــن بــو ممکــن اســت ناشــی از ســینوزیت، رفلکــس معــده 

یــا عفونــت دهــان و گلــو باشــد.

چگونه دهان نوزاد را تمیز کنیم؟
ــا یــک گاز پانســمان  ــز و لطیــف ی ــه ی تمی ــا حول یــک دســتمال ی
ــا آب گــرم کمــی خیــس کنیــد. )توجــه کنیــد گرمــای  اســتریل را ب
آب مناســب باشــد و باعــث آزار نــوزاد نشــود. همچنیــن جنــس 

ــدازه زمخــت نباشــد.(  ــر یــا بیــش از ان دســتمال زب
ــه آرامــی داخــل  ــد و ب دســتمال را دور انگشــت خــود بپیچانی
گونــه، زبــان و ســقف دهــان و لثه هــا را تمیــز کنیــد. ممکــن اســت 
طــی ایــن فراینــد کــودک ناآرامــی کنــد، پــس بهتــر اســت همــه ی 

نواحــی را در یــک نوبــت تمیــز کنیــد.
ایــن کار را بــا  دقــت و ظرافــت انجــام دهیــد تــا آســیب یــا آزاری 
متوجــه  کــودک نشــود. همچنیــن در ایــن ســن نیــازی بــه اســتفاده 

از شــوینده ها نیســت.
ایــن فرآینــد را می توانیــد بعــد از هــر بــار شــیردهی انجــام دهید. 
ــر  ــه امکان پذی ــار تغذی ــر ب ــس از ه ــودک پ ــت دهــان ک ــر نظاف اگ
نیســت، حداقــل قبــل از خــواب آن را انجــام دهیــد. توجــه کنیــد 
ــوزاد، او را  ــامگاهی ن ــواب ش ــان و خ ــردن ده ــز ک ــن تمی ــه بی ک
ــا در طــول شــب  ــد ت ــه نکنی ــد تغذی ــا مــواد حــاوی قن ــا شــیر ی ب

محیــط دهــان تمیــز باقــی بمانــد.
ــه او  ــوزاد کمــی آب ب ــه ی ن ــد پــس از تغذی ــن می توانی همچنی
ــواد  ــا م ــیر ی ــای ش ــته شــدن بقای ــن کار باعــث شس ــانید، ای بنوش

غذایــی دیگــر می شــود.
ــد  ــی مه ــا مرب ــده پرســتار ی ــودک شــما برعه ــداری از ک ــر نگه اگ
کــودک اســت او را دربــاره نظافــت دهــان کــودک توجیــه کنیــد تــا 

اصــول گفتــه شــده را رعایــت کنــد.

منابع
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در  دارویــی  روش هــای 
کنترل درد لیبـــر و زایمان
ــب روش هــای  ــر اغل ــل لیب ــودی، مامایــی 98 | در اوای ــه محم عاطف
غیردارویــی بــرای ایجــاد آرامــش کافــی هســتند ولــی بــا پیشــرفت لیبــر 
و افزایــش شــدت انقباضــات غالبــاً اضافــه کــردن روش هــای دارویــی 

ــد.  ــرورت می یاب ض
ترکیــب روش هــای دارویــی و غیردارویــی باعــث ایجاد راحتی بیشــتر 
و به دســت آوردن یــک تجربــه مثبــت از زایمــان و تســلط مــادر بــر درد 

خــود می شــود.
ــه  ــد ب ــی تســکین درد بای در خصــوص اســتفاده از روش هــای داروی

یکســری نــکات توجــه داشــته باشــیم:
ــی فقــط در بیمارســتان هایی مجــاز . ۱ ــردن روش هــای داروی ــه کارب ب

اســت کــه:
دارای امکانــات کافــی و تجهیــزات مناســب بی هوشــی و پرســنل 	 

بی هوشــی مجــرب باشــند. 
داروهای بی هوشی مناسب در دسترس باشد. 	 
تشــخیص و مســئولیت در بــه کار بــردن انواع روش هــای دارویی 	 

بــر عهــده پزشــک بــوده و پــس از مشــاوره بــا پزشــک متخصــص 
بی هوشــی می تــوان از آن هــا اســتفاده کــرد. 

۲.  در چه صورت ما از روش های دارویی استفاده می کنیم؟
زمانی که مادر درخواست تسکین دادن درد را دارد.	 
در صورتی که مادر کنترا اندیکاسیون پزشکی ندارد.	 
در مرحله لیبر و نوع زایمان	 

چــه داروهایــی بــرای کاهــش درد لیبــر اســتفاده می شــود؟

مخدرها، ایپوئیدها یا نارکوتیک ها	 
آرام بخش ها و خواب آورها	 
باربیتورات ها	 
داروهای توهم زا	 
گازهای استنشاقی	 

ــواع 	  ــا اســتفاده از ان ــژی و تســکین ب آنال
داروهــای ضــد درد و آرام بخش هــا

عصبــی 	  بلــوک  ایجــاد  و  آنالــژزی 
موضعــی بی حســی  یــا  )منطقــه ای( 

آناستزی یا بی هوشی عمومی	 
انــواع داروهــای تســکین دهنــده درد جهت 

ایجــاد بی حســی و تســکین:
درد 	  ضــد  اســتفاده  مــورد  داروهــای 

به صــورت وریــدی و عضالنــی تزریــق 
. ند می شــو

طــی 	  در  را  درد  آســتانه  داروهــا  ایــن 
زایمــان بــاال می برنــد و همچنیــن باعــث 
ایجــاد خــواب آلودگــی و تســکین درد 

ــی شــوند. م

عبــور  جفــت  از  به ســرعت  مخدرهــا 
ــر روی  ــی آن هــا ب ــد و عــوارض جانب می کنن
در  متغیــر  افــت  الگــوی  ایجــاد  جنیــن، 
ضربــان قلــب و دپرســیون تنفســی نــوزاد 

بعــد از تولــد اســت. 
مخــدر  درد  ضــد  داروی  پرمصرف تریــن 
اســت.  دمــرول  یــا  )پتدیــن(  میپریدیــن 
تیــل،  نســین  مثــل  دیگــری  داروهــای 
هنــگام  در  نیــز  متــادون  یــا  دولوفیــن 
می شــوند.  تجویــز  زایمانــی  دردهــای 
 25  -  75 میپریدیــن،  تجویــزی  دوز 
میلی گــرم به صــورت عضالنــی اســت و اثــر 
آن 4 - 2 ســاعت در بــدن وجــود دارد. 
داروهــای مخــدر دارای عوارضــی هســتند. 
ــایر  ــه س ــبت ب ــرول نس ــوارض داروی دم ع
اســت و شــامل  داروهــای مخــدر کمتــر 

ــت. ــوزاد اس ــادر و ن ــوارض در م ع
عــوارض در مــادر: از دســت دادن توانایــی 

صحبــت، حالــت تهــوع و اســتفراغ
عــوارض در نــوزاد: هیپوترمــی یــا افــت 
ــت  ــا اف ــرادی کاردی ی ــوزاد، ب ــدن ن ــای ب دم
ضربــان قلــب نــوزاد و ضعــف عضالنــی بــه 

ــوزاد ــر  CNS ن ــر ب ــل اث دلی

)دیازپــام(،  والیــوم  داروهــای  شــامل 
دیســتاریل )هیدروکســی زیــن( و فنــرگان 

اســت. )پرومتازیــن( 
مزایای آرام بخش ها:

شل شدگی عضالت و درد کمتر مادر 	 
کاهــش تهــوع و از بیــن رفتــن اضطــراب 	 

در مــادر 
در صــورت مصــرف آرام بخش هــا پاســخ 	 

ــه و  ــش یافت ــدر افزای ــای مخ ــه داروه ب
نیــاز بــه مصــرف دوز کمتــری از داروهــای 

مخــدر اســت.
عوارض آرام بخش ها:

شل شدگی کامل بدن.	 
تکنیک هــای 	  بــردن  کار  بــه  توانایــی 

نــدارد. وجــود  انقبــاض  طــی  در  تنفــس 

 انواع روش های دارویی

 آرام بخش ها مخدرها

 انواع داروهای ضددرد

زیــرا در تزریــق وریــدی اثر فوری تســکین 	 
درد دیده می شــود.

روش تزریــق وریــدی نســبت بــه تزریــق 	 
ــرای  ــری ب ــان کوتاه ت ــدت زم ــی م عضالن

ــاز دارد. تســکین دادن  درد نی
عــوارض تزریــق وریــدی قابــل پیــش 	 

بینــی هســتند.

چــرا تزریــق وریــدی ایــن دارو هــا بــر 
تزریــق عضلنــی ارجحیــت دارد؟
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در دوزهای باال خواب آور هستند.	 
چــون پــس از مصــرف هــر نــوع دارویــی 
طریــق  از  به ســرعت  دارو  مــادر،  توســط 
جفــت وارد جریــان خــون و مغــز نــوزاد 
به دلیــل  آرام بخــش  داروهــای  می شــود، 
ایجــاد دپرســیون در سیســتم تنفســی نــوزاد، 
نبایــد در فاصلــه یــک تــا چهــار ســاعت 
مانــده بــه زایمــان اســتفاده شــوند. بنابرایــن 

ــوند. ــرده ش ــه کار ب ــد ب ــر نبای ــر لیب در اواخ

 داروهای توهم زا
ــن آن هــا اســکوپوالمین اســت.  معروف تری
ایــن دارو درد را از بیــن نمی بــرد بلکــه فقــط 

حافظــه و یــاد آن را محــو می کنــد.
ــم زا: فراموشــی،  ــای توه ــوارض داروه ع

خســتگی، خوشــی کاذب و  هیجــان

 داروهای استنشاقی
ــن داروهــای ضــد  انتونوکــس از معروف تری
درد در اتــاق زایمــان اســت کــه به شــکل 
استنشــاقی در حیــن دردهــا باعــث تســکین 

مــادر می شــود.
ایــن دارو مخلوطــی از 50 درصــد نیتــروژن 

و اکســیژن به طــور مســاوی اســت.
روش مصــرف: مــادر بــا کمــک ماســک 
ــات  ــروع انقباض ــه ش ــده ب ــه مان در 30 ثانی
عمیــق  نفس هــای  بــا  رحمــی  دردنــاک 
ماســک  طریــق  از  را  ایــن گاز  آهســته  و 
ــا ورود مخلــوط دو گاز  استنشــاق کــرده و ب
بــه مجــاری تنفســی مــادر، بــی دردی ایجــاد 

می شــود.
ــن انقباضــات، مــادر ماســک  در فواصــل بی
را برداشــته و تنفس هــای عــادی را انجــام 
ــس، در  ــای گاز انتونوک ــی به ج ــد یعن می ده
ایــن فاصلــه هــوای اتــاق را تنفــس می کنــد.
ــز و  ــاقی: گزگ ــای استنش ــوارض داروه ع

مورمــور شــدن انگشــتان و دور لــب

 باربیتورات ها
ــن داروهــا باعــث کاهــش حــرکات روده  ای
دلیــل  همیــن  بــه  می شــوند،  نــوزاد  در 

می شــوند. اســتفاده  به نــدرت 

کتاب مهارت های عملی مامایی در بخش زایمان |  دکتر زیبا تقی زاده، دکتر فرزانه گلبنی، بیان بلوری، هایده هورسان

منبع

اندیکاسیون و روش مصرفگروه دارویینام دارو

پتیدین
Pethidine HCL
“meperidine HCL”

Demerol :نام تجاری

مسکن مخدر صناعی	 
ضد درد	 
داروی کمکی در 	 

بی هوشی
کاهش درد شدید تا 	 

متوسط زایمان

ضد درد زایمان
۱00_50 میلی گرم  IM بالفاصله پس از 
شروع انقباضات رحمی تجویز می شود 
و هر 3 - ۱ ساعت می توان این دوز را 

تکرار کرد.
)هر 3 - ۱ ساعت، 25 میلی گرم وریدی 

در صورت نیاز(
شروع اثر:

وریدی: 60 - 30 ثانیه
عضالنی: ۱5 - ۱0 دقیقه

پرومتازین
Promethazine

نام تجاری:
Phenergan

ضد استفراغ	 
و 	  حساســیت  ضــد 

گیجه ســر
آرام بخش	 

به عنوان آرام بخش در لیبر به همراه  
پتیدین داده می شود.

مدت اثر دارو ۱2 ساعت است.
50_25 میلی گرم IM  یا IV در مراحل 
اولیه زایمان و 75 - 25 میلی گرم بعد 

از زایمان تجویز می شود.
در صورت نیاز هر 4 - 2 ساعت یک بار 

دوز تکرار می شود.
حداکثر دوز روزانه ۱00 میلی گرم است.

Hydromorphone
Hydrochloride
Dilaudid

آگونیست های مخدر	 

هر 3 - ۱ ساعت ۱ میلی گرم در صورت 
نیاز

هر 3 - ۱ ساعت 2 - ۱ میلی گرم 
عضالنی در صورت نیاز 

نالوکسان
Naloxone

آنتاگونیست داروهای 	 
مخدر

بزرگساالن:
2 - 0.4 میلی گرم وریدی

این دوز با فاصله 3 - 2 دقیقه تکرار 
می شود.

حداکثر تا ۱0 میلی گرم، درصورت عدم
دسترسی به مسیر وریدی، عضالنی و 

زیرجلدی
نیز می تواند تجویز شود.

نوزاد:
0.۱ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نوزاد

به صورت وریدی، عضالنی یا داخل 
جلدی.

این دوز ممکن است در عرض 3 - 2 
دقیقه تکرار

شود. )حداکثر تا 3 دوز تا برگشت نوزاد 
به وضعیت نرمال(
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روش هــای غیر دارویــی در 
کنتــرل درد لیبـــر و زایمــان

چیســت؟ لیبــر  درد  کاهــش  در  موثــر  روش هــای 

آنــا پرویــن، مامایــی 98 | به طــور کلــی تکنیک هــای کاهــش درد بایــد بــر دو اصــل اســتوار باشــند: 
ایمنــی و ســهولت زایمــان

روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان عبارت اند از:
تکنیک های فعال کننده گیرنده های حسی-محیطی 	 
تکنیک های افزایش مهار مسیرهای پایین برنده درد 	 
تکنیک های کاهش حساسیت درد 	 
روش های آمادگی دوران بارداری	 

از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از روش هــای غیردارویــی می تــوان بــه عــدم تاثیــر بــر مســیر زایمــان 
و فقــدان عــوارض جانبــی بــر مــادر و جنیــن اشــاره کــرد.

طریــق 	  از  گرمــا و ســرمای ســطحی: 
ــه مرطــوب داغ، دوش  پتــوی گــرم، حول
آب گــرم، کیســه یــخ، حولــه مرطــوب 
ســرد و ژل هــای ســیلیکا به صــورت ســرد 

و گــرم
تســکین 	  قــدرت  درمانــی:  آب 

ــه شــناخته  دهندگــی آب قرن هاســت ک
شــل  بــرای  روش  ایــن  شده اســت. 
اضطــراب،  کاهــش  عضــالت،  شــدن 
ــت و  ــد اس ــان مفی ــک زایم درد و تحری
ــن آرامــی  ــی و ت موجــب احســاس راحت
حیــن انقباضــات می شــود. روش هــای 
ــتفاده  ــامل: اس ــی ش ــف آب درمان مختل
از وان یــا دوش آب گــرم، اســتفاده از 
ریختــن آب روی  بــرای  دوش دســتی 
شــکم و کمــر، اســتخر زایمــان و جکــوزی 

شــد.  می با
ــه 	  ــاژ ب ــس و ماس ــاژ: لم ــس و ماس لم

باعــث  می تواننــد  مختلــف  اشــکال 
تســکین درد و تســهیل در شل ســازی 

بــدن شــوند.
ــاری: طــب 	  ــب فش ــوزنی و ط ــب س ط

ســوزنی شــامل وارد نمودن ســوزن هایی 
در محل هــای خــاص می باشــد ، طــب 
فشــاری نیــز به صــورت فشــار عمیــق بــر 

نقــاط طــب ســوزنی اســت.
ــق 	  ــب از طری ــی عص ــک الکتریک تحری

پوســت )TENS(: در ایــن روش دو 
ــوص  ــی مخص ــتک الکتریک ــت بالش جف
ــن  ــه ای ــود ک ــب می ش ــر نص ــر روی کم ب
بالشــتک ها بــه دســتگاه کوچکــی متصــل 
ــرار  ــاردار ق ــم ب هســتند و در دســت خان

تولیــد  دســتگاه،  وظیفــه  می گیرنــد. 
امواجــی اســت کــه موجــب کاهــش درد 
میــزان  می شــود.  انقبــاض  هنــگام  در 
تولیــد امــواج و کنتــرل آن در اختیــار 

ــاردار اســت. ــم ب خان
تزريــق داخل جلدی آب اســتريل: در 	 

ایــن روش 0.4 میلی لیتــر آب اســتریل 
به وســیله ســرنگ توبرکولیــن  بــا ســوزن 

ــق می شــود. 25 تزری
آروماتراپــی: درمــان بــا بــوی خــوش 	 

روغن هــای  از  اســتفاده  اســت. 
اســطوخودوس،  ماننــد  مخصــوص 
بابونــه، پونــه و مریــم گلــی بــرای تقویــت 
ســالمت، افزایــش آرامــش و کاهــش 
اضطــراب موثــر اســت. ایــن روش از 
طریــق بخــور یــا بــو کــردن دســتمال 
آغشــته بــه مــواد معطــر، ماســاژ پشــت 
ــن  ــه ای ــته ب ــای آغش ــا روغن ه ــر ب و کم
آب  درون  در  پاهــا  و گذاشــتن  مــواد 
آغشــته بــه ایــن مــواد انجــام می شــود. 

ــا  ــوع روش ســازگاری ب ایــن تکنیــک یــک ن
درد اســت.

روی 	  بــر  تمرکــز  انحــراف:  و  تمرکــز 
ــت،  ــر تجســم های مثب ــز ب تنفــس، تمرک
ــردن،  ــگاه ک ــل ن ــر از درد مث انحــراف فک
گــوش دادن و توجــه بــه محیــط اطــراف

ــا 	  موزیــک، صــدای آرامش بخــش و ی
دعــا: ایــن روش موجــب تــن آرامــی و 
کاهــش احســاس درد می گــردد و حــس 

خوبــی را بــه خانــم بــاردار می دهــد.

به صــورت 	  روش  ایــن  هیپنوتیــزم: 
ایجــاد تغییــرات موقــت مغــزی همــراه 
موجــب  کــه  می باشــد  بیهوشــی  بــا 
می شــود.  تلقیــن  قــدرت  افزایــش 
هیپنوتیــزم باعــث آرامــش جســمی و 
ــاد  ــی ایج ــز و حت ــش تمرک ــری، افزای فک
توانایــی در کنتــرل فشــار خــون، ضربــان 
قلــب و هنچنيــن کاهــش درد می شــود.

بیوفیدبــک: بــه فــرد کمــک می کنــد 	 
فشــارها  بتوانــد  توانــش  حــد  در  تــا 
قــرار  آن  در  کــه  را  اســترس هایی  و 
ــه  ــاز ب ــد و نی گرفته اســت را کاهــش ده

دارد.  تمریــن  و  آمادگــی 

محرک هــای  کاهــش  باعــث  روش  ایــن 
محرک هــای  جملــه  از  می شــود.  دردآور 
دردآور در زمــان زایمــان کــه موجــب درد 
انقباضــات، فشــار ســر  می شــود، شــامل 
ــه رحــم و واژن و درد  ــر روی دهان جنیــن ب
ــل  ــر روی مفاص ــا ب ــش رباط ه ــی از کش ناش

اســت. روش هــا عبارتنــد از:
تغییــر وضعیــت و حرکــت مــادر در 	 

ــر  ــا لیب ــان ی ــای زایم ــن درده حی
ــتفاده از دســت 	  ــا اس ــف: ب ــار مخال فش

بــا ایجــاد فشــار بــه نقاطــی کــه در زمــان 
درد  مثــل  هســتند،  دردآور  انقبــاض 

قســمت پاییــن ســتون فقــرات

ــی  ــن روش هــای غیرداروی شــاید از مهمتری
بــه نظــر می آیــد کــه  محســوب شــود و 
روش هــای دیگر مکمل این تکنیک باشــند. 
بــرای ایــن کــه روش هــای دیگــر بتواننــد 
ــادر در  ــد م ــع شــوند بای ــر واق ــد و مؤث مفی
دوران بــارداری آمــاده شــود. در ضمــن تأثیر 
روش هــای دیگــر بیشــتر مختــص زمــان 
زایمــان اســت در صورتــی کــه روش هــای 
ــت  ــج مثب ــرای زایمــان دارای نتای آمادگــی ب

در دوران بــارداری نیــز می باشــند.
روش هــای  معمول تریــن  و  مهمتریــن 

از: عبارتنــد  بــارداری  دوران  آمادگــی 
روش المــاز: در روش المــاز خانم هــا 	 

شــرطی می شــوند كــه به جــای اینكــه داد 
و فریــاد كننــد و كنتــرل درد را از دســت 
دهنــد بــا شــل كــردن عضــالت و الگــوی 
تنفســی، انقباضــات رحمــی را ضعیــف 
جلــوه دهنــد. ایــن اســتراتژی همچنیــن 
ــزی  ــه مرك ــك نقط ــز روی ی ــامل تمرك ش

تکنیک های فعال کننده 
گیرنده های حسی-محیطی

تکنیک های افزایش مهار 
مسیرهای پایین برنده درد

حساســیت  تکنیک هــای کاهــش 
درد

روش های آمادگی دوران بارداری
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مثــل تابلــوی مــورد عالقــه و زیبــا اســت 
باعــث می شــود كــه  ایــن تمركــز  كــه 
ــه  ــوند و ب ــغول ش ــی مش ــای عصب راه ه

ــد.  ــاك پاســخ ندهن تحریــك دردن
روش، 	  ایــن  در  دیگ ریــد:  روش 

جهــت جایگزیــن كــردن تــرس ناشــی 
از عــدم آگاهــی، كالس هــای آموزشــی 
ــه  ــن كالس هــا ب تشــکیل می شــود در ای
ــود و  ــان داده می ش ــاردار اطمین ــم ب خان
اطالعاتــی درمــورد  لیبــر و زایمــان به وی 
می دهنــد. ایــن كالس هــا شــامل تمریــن 
تمرین هــای  اســت:  قســمت  ســه  در 
ــرای  ــدن ب ــرای آمــاده كــردن ب فیزیكــی ب
زایمــان، ریلكــس كــردن و الگوهــای-

تنفسی
روش برادلــی: روش برادلــی معمــواًل  	 

همســر"  حمایــت  به وســیله  "زایمــان 
ــه مشــاهداتی  ــر پای ــده می شــود و ب نامی
كــه روی رفتــار حیوانــات دیــده شــده 
ــن روش روی  ــداع گردیده اســت. در ای اب
چنــد مــورد تأكیــد می شــود: بــه كار بــردن 
از كنتــرل  اســتفاده  بــدن،  هماهنــگ 
تنفســی و تنفــس شــكمی و تشــویق بــه 
شــل كــردن عمومــی بــدن. شــوهر نقــش 
فعالــی را در كمــك كــردن بــه خانــم بــرای 
شــل كــردن بــدن و اســتفاده صحیــح از 
تكنیك هــای تنفســی بــر عهــده می گیــرد. 
در ایــن روش از عوامــل محیطــی مثــل؛ 
تاریكــی، تنهایــی و آرامــش بــرای ایجــاد 
یــک تجربــه طبیعــی بــه فراوانی اســتفاده 

می شــود.
بــدون 	  زايمــان  روش  لبویــر:  روش 

ــد  ــده مي شــود و تول ــز نامي خشــونت نی
ــوزاد  ــرای ن ــك ب ــداد تروماتي ــك روي را ي
بــه  محســوب مي كنــد. جهــت كمــك 
نــوزاد بــرای تطابــق بــا زندگــي خــارج 
ــای  ــور و صداه ــد ن ــگام تول ــي، هن رحم
بعــد  را مي كاهيــم. بالفاصلــه  مزاحــم 
ــد جهــت تــن آرامــي ترتيــب يــك  از تول
حمــام گــرم بــرای نــوزاد داده مي شــود.

روش هــای غیر دارویــی نیازمنــد آمــوزش 
و کســب مهــارت اســت و بــرای انتخــاب 
هــر یــک از آن هــا حتمــا بــا پزشــک یــا مامــا 

مشــورت شــود.
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تغییرات فیزیولوژیءءک 
پوستءءءی مادر در

دوراءءن باردارءءی

زهــرا پورگــودرزی، مامایــی 97 | بــارداری دوره ای از تغییــرات 
ــی  ــه چــون موقت ــی و متابولیکــی وســیع و شــدید اســت ک هورمون
اســت، بــدن قــادر بــه تحمــل آن می باشــد. در طــی ایــن دوره، 
ــروز می کنــد. ضایعــات  تغییــرات زیــادی در پوســت، مــو و ناخــن ب
ــن  ــایع هســتند. ای ــارداری بســیار ش ــرات پوســتی در طــول ب و تغیی
تغییــرات پوســتی اهمیــت یکســانی ندارنــد و برخــی از ایــن ضایعــات 
ــاردار مشــاهده می شــوند  ــان ب ــاً در تمــام زن شــایع می باشــند و تقریب
ــد و  ــارداری دارن ــه دوران ب ــا برخــی دیگــر از ضایعــات اختصــاص ب ی
ــه  ــارداری ب ــل از ب ــر خانمــی، قب ــد. اگ ــن می رون ــد از زایمــان از بی بع
بیمــاری پوســتی مبتــال باشــد، بــارداری می توانــد آن را تشــدید کنــد.

تغییرات به شکل زیر می باشد:

تغییرات در دیواره شکم
از جملــه تغییراتــی کــه در دیــواره   شــکم رخ می دهــد، می توانیــم بــه 
ــم. از اواســط  ــا نشــانه های کشــش اشــاره کنی اســتریاهای حاملگــی ی
حاملگــی بــه بعــد یکســری خطــوط مایــل بــه قرمــز و کمــی فرورفتــه 
به طــور شــایع در پوســت شــکم و گاهــی هــم در پوســت روی 

پســتان ها و ران هــا ایجــاد می شــود.
عواملــی کــه می تواننــد در ایجــاد ایــن تغییــر دخالــت داشــته باشــند 

از: عبارتند 
سن پایین مادر	 
سابقه خانوادگی 	 
وزن قبل از حاملگی 	 
میزان وزن گیری در دوران حاملگی 	 

استریای حاملگی
ــتریا مشــخص نشــده و روش پیشــگیری و  ــرای اس ــت خاصــی ب عل
درمــان قطعــی بــرای آن وجــود نــدارد امــا لیــزر و یک ســری ترکیبــات 

ــر باشــد. ــد موث موضعــی می توان

جداشدن عضلت راست شکمی
ــال  ــوالت در  ح ــه محص ــی ک ــار و کشش ــل فش ــات به دلی ــی اوق گاه
 رشــد حاملگــی و عضــالت دیــواره شــکم وارد می کننــد، ایــن عضالت 
نمی تواننــد ایــن فشــار را تحمــل کننــد؛ در نتیجــه عضــالت در خــط 
وســط از هــم فاصلــه می گیرنــد و اصطالحــاً دیاســتاز عضــالت 
رکتــوس )راســت شــکمی( رخ می دهــد و بــا شــدت های متغیــر 
ــمت  ــد قس ــدید باش ــدن ش ــدا ش ــن ج ــر ای ــه اگ ــود ک ــاد می ش ایج
ــه از پوســت و صفــاق  ــا الی ــواره قدامــی رحــم تنهــا ب عمــده ای از دی

پوشــیده می شــود و فتــق شــکمی را به وجــود مــی آورد.

 تیره شدن پوست )هیپرپیگمانتاسیون(
در ۹0 درصــد زنــان حاملــه رخ می دهــد و در زنانــی کــه پوســت تیــره 

علت این تغییرات چیست؟



اختلالت پوستی مختص حاملگی

بثورات آتوپیک بارداری

کلستاز داخل کبدی حاملگی 	 
پاپول ها و پالک های کهیری خارش دار بارداری 	 
بثورات اتوپیک حاملگی 	 
پمفیگوئید حاملگی	 

ویژگی های شایع همه موارد باال، خارش است.

کلستاز داخل کبدی بارداری
ــارداری اســت کــه به دلیــل  قبــاًل خــارش حاملگــی نامیــده می شــد. شــایع ترین اختــالل کبــدی ب
افزایــش اســید های صفــراوی و افزایــش آنزیم هــای کبــدی ایجــاد می شــود. خــارش شــدید 

ــده می شــود.  ــا در آن دی دســت و پ
علت آن هورمون های بارداری، ژنتیک و عوامل محیطی است.

برای درمان از نرم کننده های موضعی و یک سری از داروها می توان استفاده کرد.

پاپول ها و پلک های کهیری خارش دار حاملگی
شــایع ترین بثــورات جلــدی، پالک هــای کهیــری خــارش دار دوران حاملگــی اســت کــه در شــکم 
و کشــاله  ران دیــده می شــود. علــت آن نامشــخص اســت و اکثــرًا در سه ماهه ســوم ایجــاد 

می شــود.

پمفیگوئید حاملگی
قبــاًل بــه آن هرپــس بــارداری گفتــه می شــد. ابتــدا به صــورت پاپول هــای خــارش دار و پالک هــای 
کهیــری هســتند و طــی یــک تــا دو هفتــه بــه تــاول تبدیــل می شــوند. علــت آن عوامــل هورمونی 

و ژنتیک اســت.
علئم: بثورات جلدی وزیکولی تاولی سفت و شدیدًا خارش  دار

ابتدا در اطراف ناف و سپس در اندام ها گسترش پیدا می کند.
معمــواًل بعــد از زایمــان تشــدید می شــود و ممکــن اســت تــا چندیــن ســال ادامــه پیــدا کنــد و 

در حاملگــی بعــدی امــکان رخ دادن مجــدد وجــود دارد.
اثراتــی کــه بــر حاملگــی دارنــد عبارتنــد از: افزایــش احتمــال زایمــان زودرس و محدودیــت رشــد 

جنین
بــرای درمــان از دارو اســتفاده می شــود و در مــوارد مقــاوم، پالســما فــرز و تجویــز IVIG  انجــام 

ــود. می ش

شامل اگزما در بارداری، خارش بارداری و فولیکولیت خارش دار بارداری است.

اگزمای بارداری
ــگ  ــز رن ــته دار و قرم ــده، پوس ــم ش ــای خشــک، ضخی ــت، پوســت به صــورت تکه ه در این حال

درمی آیــد.
سطوح فلکسور )خم کننده( اندام ها، نوک پستان ها، گردن و صورت درگیر می شود.

فولیکولیت خارش دار حاملگی
به صــورت پاپول هــای کوچــک و قرمــز و پوســچول های )برجســتگی حــاوی مایــع چرکــی( 

ــت. ــتریل اس اس
تنها در بارداری ایجاد می شود و تا سه ماه بعد از زایمان از بین می رود.

علئم:
پــالک قرمــز بزرگ شــونده روی قســمت قدامــی شــکم و ران هــا؛ در حاشــیه آن هــا پوســچول 	 

ریــز وجــود دارد و تــاول غیرمعمــول اســت.
خارش خفیفی دارد.	 
 تب، لرز، استفراغ و اسهال ممکن است وجود داشته باشد.	 

درمان دارویی صورت می گیرد.
در موارد شدید و وجود عفونت، ختم حاملگی صورت می گیرد.
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دارنــد چشــمگیرتر اســت. در مناطقــی از بــدن 
مثــل آرئول هــا )هالــه اطــراف نــوک پســتان(، 
ســطح  نــاف،  خارجــی،  تناســلی  دســتگاه 
داخلــی ران هــا و زیربغــل، پیگمانتاســیون رخ 
ــر و  ــاف تیره ت می دهــد. خــط ســفید پاییــن ن

ــگ قهــوه ای تبدیــل می شــود. ــه رن ب
ــی  ــوه ای نامنظم ــای قه ــات لکه ه ــی اوق گاه
بــا اندازه هــای متغیــر روی پوســت صــورت و 
ــه آن، کلوآســما  ــه ب گــردن ظاهــر می شــود ک
ــا ماســک حاملگــی  ــا مالســمای حاملگــی ی ی

ــود. ــه می ش گفت
ایــن  تغییــرات رنگدانــه ای بعــد از زایمــان 
معمــواًل ناپدیــد می شــوند یــا بــه میــزان قابــل  

ــد. ــدا می کنن ــی کاهــش پی توجه

ایجاد قرمزی کف دست
ایجــاد شــبکه عروقــی عنکبوتــی روی پوســت 
اندام هــای  یــا  گونــه  بینــی،  روی  )اغلــب 

انتهایــی(

زوائد پوستی
معمــواًل در ســه ماهه ی دوم ظاهــر می شــوند. 
هم رنــگ پوســت یــا کمــی تیره تــر از آن اســت 
و بیشــتر در نواحــی چین دار بــدن وجود دارد. 
ــان  ــد از زایم ــد بع ــن  زوائ ــر ای ــواع کوچک  ت ان
اندازه هــای  و  می شــوند  رفــع  خود به خــود 
ــه وســیله جراحــی ســاده برداشــته  ــر ب بزرگ ت

می شــوند.

واریس
در حاملگی نسبتاً شایع هستند.

بیشــتر ورید هــای ســاق پا و دســتگاه تناســلی 
و مقعــد را درگیــر می کننــد.

درمــان به صــورت حفاظتــی اســت. بایــد از 
جوراب هــای مخصــوص اســتفاده شــود و 
در هنــگام اســتراحت، پــا در زاویــه ۱5 درجــه 

بــاال نگــه داشــته شــود.

پرمویی )هیرسوتیسم(
ایجــاد  هورمون هــا  افزایــش  به دلیــل 

. ند می شــو
بیشــتر در نواحــی صــورت، بازوهــا، ســاق پا 

و پشــت ایجــاد می شــود.

ریزش مو )افلوویوم(
ریــزش موهــا در حاملگــی کم تــر می شــود 
ولــی بعــد از زایمــان، افزایــش می یابــد کــه 
معمــواًل طــی 6 تــا ۱2 مــاه بعــد از زایمــان 

برمی گــردد. عــادی  به حالــت 

تغییرات ناخن
در حاملگــی نــرم و شــکننده شــدن ناخــن 

دارد. وجــود 
ممکــن اســت خطــوط قهــوه ای رنــگ در 
طــول ناخــن ایجــاد شــود کــه بعــد از زایمــان 

ــی رود. ــن م از بی
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پرســتو کریمــی زاده، مامایــی 98 | پاپيلوماويروس هــا )PVs( گــروه كوچكــى از ويروس هــاى 
بــدون پوشــش بــا DNA و عامــل عفونــت HPV اســت. ايــن ويــروس مى توانــد ايجــاد تومــور 

كنــد و داراى انــواع مختلفــى اســت.
ــوان  ــلى به عن ــتگاه تناس ــاى دس ــاير عفونت ه ــد س ــت همانن ــن عفون ــال  1٩٩٧ اي ــدود س ــا ح ت
ــروز ســرطان ســرويكس شــناخته مى شــد. در ســال ٢000 و بعــد از آن،  عوامــل مســتعد كننده ب

ــوان عامــل اتيولوژيــک ســرطان ســرويكس معرفــى شــد. ايــن ويــروس به عن
پاپیلوماويــروس بــا مهــار apoptosis و توليــد پروتئين هــاى مهاركننــده ژن هــاى P3 و 

رتينوبالســتوما، زمینه هــای توليــد توده هــاى ســرطانى ســلولى را فراهــم مى ســازد.

ــرى مناســب اســت.  ــه غربالگ ــراى برنام اج
پــاپ  اســمير در مراحــل اوليــه درگيــرى فــرد 
بــا ويــروس، امــكان قابليــت تشــخيص 
ويــروس را نــدارد. همچنيــن بــه دليــل 
پاييــن بــودن حساســيت آزمايــش پــاپ 
جملــه  از  ديگــرى  روش هــاى  اســمير، 
ســيتولوژى غوطــه ور در مايــع )LBC( و يا 
 HPV( ــروس ــش DNA وي ــام آزماي انج
ــراى غربالگــرى  ــزارى ب ــوان اب PCR(  به عن
ــى  ــج غيرطبيع ــرى نتاي ــا پيگي ــرطان و ي س

ــت. ــه اس ــمير رواج يافت ــاپ اس پ
روش  از  حســاس تر   PCR آزمايــش 
ســيتولوژى اســت امــا كمتــر اختصاصــى 

. شــد مى با
و  مامايــى  و  زنــان  انجمــن  توصيه هــاى 
انجمــن ســرطان زنــان آمريــكا، آزمايــش 
آزمايــش  بــه  همــراه   HPV PCR
ــوان  ــد به عن ســيتولوژى ســرويكس مى توان

رود. بــه كار  غربالگــرى  روش 

زگيــل تناســلى می توانــد به شــكل برآمدگــى 
ــوال  ــم باشــد، معم ــا شــبيه گل كل تخــت ي
ــارش و  ــا خ ــراه ب ــاال هم ــدون درد، احتم ب

گاهــى همــراه بــا خونريــزى اســت.

يكــى از باالتريــن احتمــال انتقــال را در بين 
ــه  عفونت هــاى ويروســى دارد، به طــوری  ك
بــا يــک  بــار تمــاس جنســى 40٪ امــكان 
انتقــال بيمــارى وجــود دارد. بيشــترين ابتال 

ــان زيــر ٢5 ســال ديــده می شــود. در زن
از آنجــا كــه گونه هــاى بســيارى از عفونــت، 
نمى كننــد،  ايجــاد  ديــدن  قابــل  زگيــل 

بســيارى از افــراد هيــچ نشــانه اى از ابتــال 
در  ندارنــد.  ويــروس  عفونت هــاى  بــه 
نتيجــه ايــن افــراد ممكــن اســت ناآگاهانــه 

عفونــت را بــه ديگــران منتقــل كننــد.

اكثــر افــرادى كــه بــه عفونــت ويــروس 
در  مى شــوند  مبتــال  انســانى  پاپيلومــاى 

مى شــوند. درمــان  ســال  دو  طــول 
آلــوده  ســلول هاى  نــرود،  بيــن  از  اگــر 
بــه نــوع عفونــت كــه موجــب ســرطان 
و  كــرده  تغييــر   بــه  شــروع  مى شــود، 
بــه ســرطان هاى گــردن  مى توانــد منجــر 
رحــم، مقعــد، واژن و آلــت مردانــه شــود. 
ــه  ــن ســرطان ها، ســرطان دهان ــان اي در مي

اســت. شــايع تر  رحــم 

واكســن بــه پيشــگيرى از عفونــت ويــروس 
امــا  مى كنــد  انســانى كمــك  پاپيلومــاى 
ــن  ــه از بي ــت ايجــاد شــد ب ــه عفون زمانى ك

رفتــن آن كمــک نمى كنــد.
واكسيناســيون ارائــه  اصلــى  اهــداف  از 
ــروز ســرطان ســرويكس  HPV، كاهــش ب
مى باشــد.  آن  پيش  زمينــه  ضايعــات  و 
ــروز  ــراى كاهــش ب ــالش ب ــدى ت هــدف بع
اســت.  HPV بــه  وابســته  ســرطان هاى 
واكســن HPV از عفونــت بــا انــواع خاصى 
ــه  ــا پيشــرفت ســرطان دهان از HPV كــه ب
رحــم و آنوژنيتــال و زگيــل تناســلى همــراه 

اســت، جلوگيــرى مى كنــد.
دو نــوع واكســن HPV جهــت پيشــگيرى 
عفونت هــاى HPV وجــود دارد كــه اثــرات 

پايــدار ٢ تــا 4/5 ســال دارنــد.
فــرم چهارگانــه )Gardasil( و فــرم دوگانه 

 )Cervarix(

 HPV هــر دو حــاوى ذرات شــبه ويــروس
تايــپ 1٦ و 1٨ هســتند. حــدود ٧0٪ همــه 
ســرطان هاى ســرويكس در دنيــا وابســته 

بــه ايــن دو تايــپ اســت.
فــرم گارداســيل همچنيــن حــاوى ذرات 
شــبه ويــروس )VLP( تايــپ ٦ و 11 بــوده 
ــا اكثــر زگيل هــاى تناســلى  كــه در ارتبــاط ب

اســت.
واكســن گارداســيل بــراى مــردان و زنــان 
موجــود اســت و 100٪ در مقابــل عفونــت با 
ويــروس HPV نــوع ٦ و 11 كــه عامل ٩0٪ 
تناســلى هســتند، محافظــت  زگيل هــاى 
ايجــاد كــرده  اســت و نــوع 1٦ و 1٨ را نيــز 
كــه بــا ٧0٪ ســرطان هاى دهانــه رحــم و 
بســيارى از ســرطان هاى واژن، ولــو و آنــال 

HPV
همه چیز درباره ی

پاپيلوماويـــــــروس انســــــــانی

غربالگرى

خطر ابتل

پيشگيرى

شيوع

نشانه هاى بالينی
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مرتبــط مى باشــند، پوشــش مى دهــد.
ايــن واكســن در دســامبر  گارداســيل ٩: 
٢014 توســط ســازمان غــذا و دارو ثبــت 
شــد و ٩ تيــپ HPV را پوشــش مى دهــد.
توصيــه مى شــود كــه تمــام زنــان ســنين ٩ 
تــا ٢٦ ســال ايــن واكســن را دريافــت كننــد.
جديــد  عفونت هــاى  از  نيمــى  حــدود 
زنــان، در ســنين 15 تــا ٢4 ســال تشــخيص 
ــن واكســن مشــخصاً در  داده مى شــود. اي
ــر از  ــا 1٧ ســال موثر ت رده هــاى ســنى 15 ت

ــت. ــال اس ــا ٢5 س ــنى 1٨ ت ــاى س رده ه
ــنين  ــن در س ــر واكس ــى كمت ــاال كاراي احتم
عفونت هــاى  وجــود  به دليــل  باالتــر، 
مقــاوم بــه درمــان در زمــان واكسيناســيون 

ــت. اس
داخــل  به صــورت  گارداســيل  واكســن 

عضالنــى )IM( بــراى دختــران و پســران 
٩-1٣ ســال مــورد اســتفاده قــرار  مى گيــرد 
و در فواصــل 0، ٢ و ٦ مــاه تزريق مى شــود. 
ــاالى  ــد در ب ــه دلتوئي ــق، عضل ــل تزري مح
بــازو و يــا بــاالى ناحيــه قدامــى طرفــى ران 

اســت.
واكســن،  دريافــت  از  بعــد  ســاعت ها 
عالئــم  دچــار  بيمــاران  اســت  ممكــن 
عمومــى، شــامل ســردرد، خســتگى، تپــش 
قلــب، تعريــق، تهــوع، ســرگيجه و افزايــش 
ضربــان قلــب هنــگام برخاســتن شــوند.

مى تــوان بــا داروهــاى موضعــى يــا انجمــاد 
ــه   ــه ب ــا توج ــان ب ــدت درم ــرد. م ــان ك درم
درمانــى  روش هــاى  و  زگيل هــا  شــدت 

ــت. ــاوت اس ــده، متف ــاب ش انتخ
ايــن داروهــا موجــب از بين رفتــن ويروس 
نمى شــود و شــخص درمان شــده، كمــاكان 
مى توانــد ناقــل عفونــت باشــد؛ حتــى اگــر 

زگيــل در بدنــش ديــده نشــود.

فاكتور هاى خطر
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ــه رشــد و تکامــل کــودک  ــیبانی، مامایــی 98 | دوران شــیرخوارگی حســاس ترین مرحل ــه ش فاطم
محســوب می شــود. در ایــن دوران شــیر مــادر بهتریــن منبــع تامیــن کننــده نیازهــای غذایــی، روانــی 
و تکاملــی کــودک اســت و هیــچ نــوع شــیر دیگــری اعــم از شــیر مصنوعــی و دام نمی توانــد به طــور 
کامــل جایگزیــن آن گــردد. تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر به عنــوان بهتریــن تغذیــه بــرای کــودک تــا 
6  ماهگــی می باشــد و ایــن مقولــه طــی ســال های گذشــته از مهمتریــن توصیه هــای ســازمان جهانــی 
بهداشــت و یونیســف بــوده اســت. شــیر مــادر همــه مــواد مــورد نیــاز شــیرخوار را به مقــدار مناســب 
و همــراه بــا مــواد ایمنی بخــش دارا می باشــد. اولیــن شــیری کــه تولیــد و کــودک بــا آن تغذیــه 
می شــود، آغــوز نــام دارد کــه یــک فــرم خامــه ماننــد بــا پروتئیــن بــاال و چربــی کــم اســت. ایــن شــیر 
تمــام نیــاز نــوزاد در ســه روز اول زندگــی اوســت و به عنــوان اولیــن واکســن تلقــی می شــود و بــرای 
نــوزادان کــم وزن مفیدتــر اســت، چــون احتمــال مرگ ومیــر آن هــا بیشــتر اســت، همچنیــن فوایــدی 
ــزی  ــاض رحــم، خــروج جفــت و کاهــش خونری ــه انقب ــه اینکــه ب ــرای خــود مــادر دارد از جمل ــز ب نی

ــد. کمــک می کن

فواید شیر مادر و مقایسه با شیر مصنوعی

چرا شیر مادر؟

ــد در  ــادر بای ــا شــیر م ــه ب ــج تغذی ــرای تروی ــالش ب ت
تمامــی ســطوح جامــع ادامــه یابــد. در محیــط کار نیــز 
بایــد گرایــش بیشــتری نســبت بــه تغذیــه بــا شــیر مادر 
ایجــاد شــود، هرچنــد شــیردهی در محــل کار ممکــن 
اســت بــا موانعــی مواجــه باشــد امــا مــادران می تواننــد 
ــه  ــتی ب ــی و بهداش ــای اجتماعــی، قانون ــا حمایت ه ب
تغذیــه و تربیــت شــیرخوار خــود بپردازنــد و مادرانــی 
ــد،  ــق بودن ــیردادن موف ــردن و ش ــق کارک ــه در تلفی ک
ــادر در شــب ها و اواخــر  ــا شــیر م ــه ی بیشــتر ب تغذی

ــه شــیرخواران مصونیــت  شــیر مصنوعــی ب
ــه مکانیســم  ــد و ب ــی عرضــه نمی کن و ایمن
دفاعی روده شــیرخواران آســیب می رســاند، 
ــروز عفونت هــا را تســهیل  ــژه اینکــه ب به وی

می کنــد.
تغذیــه  نیــاز  مــورد  اساســی  منابــع 
شــرایط  در  تمیــز  آب  مثــل  مصنوعــی، 
بحرانــی کمیــاب هســتند به عــالوه خطــر 
بــه  بســتگی  مصنوعــی  شــیر  بــا  تغذیــه 

کیفیــت و کفایــت ذخایــر شــیر مصنوعــی، 
آلودگــی ذاتــی شــیر مصنوعــی و مشــکالت 
را  تمیــز کــردن شیشــه و ســر شیشــه ها 
به همــراه دارد. جانشــین شــونده های شــیر 
مــادر، عــالوه بــر کاهــش اعتماد به نفــس 
مــادران شــیرده، اثــرات منفــی بــر روش 
تغذیــه شــیرخواران در جامعــه می گذارنــد.۱

 شیردهی مادران شاغل تغذیه با شیر مصنوعی
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تعداد 6 کهنه مرطوب یا بیشتر در 	 
24 ساعت با ادرار کم رنگ

اجابت مزاج سه تا هشت بار در 	 
24 ساعت

هوشیار بودن و قدرت عضالنی 	 
داشتن نوزاد

افزایش وزن شیرخوار در شش ماه 	 
اول تولد هر هفته ۱00 تا 200 گرم 

ــه در  ــی ک ــت همکاران ــدی از حمای هفته هــا و بهره من
شــیردهی توفیــق داشــتند را به عنــوان عوامــل مهــم 
ــد. مــادران شــاغل بایــد  موفقیــت خــود ذکــر می کنن
ــن  ــل از رفت ــه شــیرخوار خــود را قب تشــویق شــوند ک
ــت  ــس از بازگش ــت پ ــن فرص ــل کار، در اولی ــه مح ب
بــه خانــه و به طــور مکــرر در عصرهــا، شــب ها و 

ــد.2 ــه به طــور کامــل شــیر بدهن روزهــای آخــر هفت

 شیردهی بعد از سزارین

ــد و وقتــی متوجــه  ــدش آگاهــی یاب ــرای خــود و فرزن ــای شــیردهی ب ــد از مزای مــادر بای
می شــود کــه دو یــا چنــد قلــو بــاردار اســت بایــد خــود را بــرای زایمــان و شــیردهی دو یــا 

چنــد نــوزاد آمــاده کنــد.
مــادران بایــد نــوزادان خــود را بالفاصلــه بعــد از تولــد به کمــک کارکنــان بهداشــتی 
درمانــی بــه پســتان بگذارنــد، ممکــن اســت یکــی از نــوزادان ســریع تر پســتان بگیــرد، او 
را بــه پســتان بگذارنــد و ســپس دیگــری را بــرای گرفتــن پســتان، بیشــتر حمایــت کننــد. 
مــادران می تواننــد شــیرخواران را جــدا یــا بــا هــم بــه پســتان بگذارنــد کــه بــرای هــر روش، 

مزایــا و مشــکالتی وجــود دارد. 
تولید شیر مادر دارای فرزند دو یا چند قلو به موارد زیر بستگی دارد:

ــتراحت  ــات اس ــیرخوار، دفع ــتان گرفتن ش ــح پس ــت صحی ــیردهی، وضعی ــات ش دفع
ــر او ــترس های وارد ب ــزان اس ــادر و می م

 چنانچــه یکــی از نــوزادان یــا هــر دوی آن هــا بســتری شــدند یــا قــادر بــه مکیــدن نبودند، 
مــادران ســعی کننــد شــیر خــود را بدوشــند تــا اگــر می تواننــد بــه شــیرخواران بدهنــد در 

غیــر  ایــن  صــورت شــیر را ذخیــره کننــد.
مــادران ســعی کننــد از شیشــه شــیر اســتفاده نکننــد، چــون باعــث اختــالل در مکیــدن 

پســتان و کاهــش تولیــد شــیر مــادر می شــود.
ــا  ــا شــیر خــود هســتند، بهتــر اســت ب ــه تغذیــه ســه قلو ها ب ــرای مادرانــی کــه مایــل ب ب
گذاشــتن دو شــیرخوار، هــر یــک بــه یکــی از پســتان ها بــرای ۱0 دقیقــه و ســپس گذاشــتن 

ســومین شــیرخوار بــه هــر پســتان بــرای 5 دقیقــه تغذیــه آن هــا را انجــام دهنــد.
 

روش های مختلف تغذیه هم زمان به شرح زیر است:
روشزیــربغلــیهمزمــان: مــادر می نشــیند و هر دو شــیرخوار، 	 

زیــر بغــل او و روی بالش هــای ســفت قــرار می گیرنــد. ایــن 
ــر اســت،  ــه ســزارین شــدند راحت ت ــی ک ــرای مادران ــت ب وضعی

ــان فشــار نمــی آورد. ــه بخیه هــای آن چــون ب
یکــیزیــربغلــیویکــیمعمولــی: بهتریــن روش برای شــیردهی 	 

خــارج از منزل اســت.
تغذیــههمزمــاندروضعیــتV: مــادر صــاف بــه پشــت 	 

می خوابــد و 2 بالــش زیــر ســر خــود قــرار می دهــد، ســر بچه هــا 
در ســطح پســتان اســت و یــک V بــا زانــوی آن هــا کــه در دامــن 
مــادر بــه یکدیگــر می رســند، ایجــاد می شــود. ایــن وضعیــت 

ــبانه راحــت اســت.  ــان ش ــه هم زم ــرای تغذی ب
روشمتقاطــعومعمــول: در ایــن روش مــادر نشســته اســت و 	 

ــد، یکــی  ــرار می گیرن بچه هــا به صــورت معمــول در آغــوش او ق
ــر  ــرد و س ــرار می گی ــه روی او ق ــری رو ب ــادر و دیگ ــوش م در آغ
آن هــا در زاویــه آرنــج مــادر اســت و یــک بالــش زیــر آرنــج مــادر 

ــرد. ــرار می گی ق
ــه بچه هــا در جهــت یکدیگــر 	  روشمــوازی: مــادر نشســته و تن

اســت، یکــی در وضعیــت معمــول شــیردهی، یعنــی ســر در زاویه 
آرنــج مــادر و دیگــری بــه مــوازات و خــارج از بــدن مــادر اســت و 

ســرش بــا دســت و بــازوی مــادر حمایــت می شــود.

بــرای تغذیــه شــبانه شــیرخواران، مــادر بــه پهلــو می چرخــد و یکــی یکــی شــیر می دهــد 
کــه اوایــل مشــکل اســت ولــی وقتــی شــیرخواران بزرگتــر شــدند راحت تــر می شــود.

ممکــن اســت مــادران بــا تغذیــه دو یــا چنــد قلوهــا بــا زخــم نــوک پســتان مواجــه شــوند 
کــه در ایــن صــورت نبایــد شــیردهی را قطــع کننــد، بلکــه بایــد در دوره هــای کوتاه تــر امــا 

مکرر تــر شــیر بدهنــد.3

مــادر بعــد از ســزارین بــرای شــیردهی نیــاز بــه کمــک 
ــه؛  ــراه دارد از جمل ــی و هم ــتی درمان ــان بهداش کارکن
کمــک بــه تمــاس پوســت بــا پوســت مــادر بــا نــوزاد 
به محــض تولــد نــوزاد، کمــک بــه در آغــوش گرفتــن 
ــرای پســتان گذاشــتن شــیرخوار  شــیرخوار و کمــک ب

به محــض آمادگــی او.
اگــر مــادر بیهــوش باشــد به محــض رفــع بیهوشــی او 
ــان  ــا کمــک همــراه و کارکن ــوزاد ب هم اتاقــی مــادر و ن
ضــروری اســت. هم اتاقــی 24ســاعته مزایــای زیــادی 

از جملــه بــرای شــیردهی دارد.

 عالئم کفایت شیر مادر
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ــرده  ــای آن ن ــه کناره ه ــی ک ــادر روی تخت ــدن م خوابی
ــه بخیه هــا  ــدون فشــار ب ــا راحــت و ب داشــته باشــد ت

شــیر دهــد.
مــادر می توانــد بــه پشــت بخوابــد به طــوری  کــه 

شــیرخوار روی شــکم و ســینه مــادر قــرار بگیــرد.
 مــادر می توانــد بنشــیند و بالــش روی پایــش قــرار 

دهــد و نــوزاد را بــه آن تکیــه داده و شــیر دهــد .
مــادر در حالــت نشســته و شــیرخوار زیــر بغــل او 

ــد.  ــیر بده ــه او ش ــد و ب باش
اگــر مــادری بی حســی نخاعــی شــده اســت، شــیر دادن 
ــروز ســردرد  ــری از ب ــرای جلوگی ــش ب ــت درازک در حال

مناســب اســت.
 به محــض نشــان دادن عالئــم آمادگــی و گرســنگی 
در نــوزاد، بایــد او را بــه پســتان گذاشــت و مــادر بایــد 
ــد  ــوزاد را لمــس کن ــوک پســتان اطــراف دهــان ن ــا ن ب
ــد  ــادر بای ــرد. م ــتان را بگی ــود و پس ــک ش ــا او تحری ت
نــوک و هالــه اطــراف آن را به قــدر کافــی در دهــان 
نــوزاد بگــذارد تــا از زخــم شــدن و آســیب نــوک پســتان 

ــری شــود.4 جلوگی

 قرارگرفتن در وضعیت راحت برای شیردهی

راهنمای دوشیدن شیر شیردهی در کرونا
در پاندمــی اخیــر کوویــد  ۱۹ نگرانی هــای زیــادی در 
مــورد انتقــال ایــن ویــروس از مــادر بــه نــوزاد وجــود 
دارد و بیشــترین اهمیــت ایــن موضــوع به خاطــر 

مدیریــت شــیردهی در ایــن دوران می باشــد.
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه تاکنــون هیــچ 
مدرکــی مبنــی بــر وجــود کرونــا ویــروس جدید در شــیر 
ــادران  ــیر م ــه از ش ــق تغذی ــال آن از طری ــادر و انتق م
مبتــال و یــا مشــکوک بــه کوویــد  ۱۹ وجــود نــدارد و در 
ــا شــیر مــادر  همــه مــوارد کوویــد ۱۹، تغذیــه نــوزاد ب
بایــد بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و احتیاطات تنفســی 

ادامــه یابــد.
نــوزاد  بــا  تمــاس  از  بعــد  و  قبــل  بایــد  مــادران 
مایــع  و  صابــون  و  آب  بــا  را  خــود  دســت های 
ــد  ــی کنن ــاًل شســته و ضدعفون ــده کام ــی کنن ضدعفون
ــتفاده  ــوزاد از ماســک پزشــکی اس ــه ن ــگام تغذی و هن
ــدید  ــم ش ــا عالئ ــد  ۱۹ ب ــه کووی ــال ب ــادر مبت ــد. م کنن
بیمــاری کــه قــادر بــه مراقبــت از نــوزاد خود نمی باشــد، 
ــن  ــوزاد جــدا شــوند و در ای ــت از ن ــد به طــور موق بای
ــده  ــه ش ــازه تهی ــیر ت ــد از ش ــوزاد بای ــه ن ــدت تغذی م

ــرد. ــورت بگی ــادر ص م
بــه مــادر تاکیــد می شــود کــه در فواصــل دو تــا ســه 
ســاعت شــیر خــود را بــا رعایــت اصــول بهداشــتی 
دوشــیده و ذخیــره نمایــد تــا جریــان شــیر قطــع نگردد 
و در صــورت عــدم تمایــل مــادر بــه شــیردهی یــا 
شیردوشــی بایــد از شــیر اهدایــی تهیــه شــده از بانــک 

ــوزاد اســتفاده گــردد.5 ــرای تغذیــه ن شــیر ب

ــد  ــادر مفی ــادی دوشــیدن شــیر م ــوارد زی در م
اســت تــا مــادر قــادر باشــد شــیردهی را شــروع 

و ادامــه دهــد. 
دوشیدن شیر در موارد زیر مفید است:

وقتــی مــادر می خواهــد از منــزل خــارج 	 
شــود

پســتان 	  از  نمی توانــد  نــوزاد کم وزنــی کــه 
مــادر شــیر بخــورد

تغذیــه نــوزاد بیمــاری کــه نمی توانــد خــوب 	 
بمکد

کمــک بــه وضعیــت ســالمت پســتان مثــل 	 
احتقــان

روش دوشیدن شیر مادر
دوشــیدن شــیر را می تــوان بــا دســت یــا پمــپ 

انجــام داد.  
پمپ های دوشیدن شیر

انــواع شــیردوش های دســتی و الکترونیکــی در 
بــازار موجــود اســت.

نحوه استفاده از پمپ های دوشیدن شیر
هنــگام اســتفاده از پمــپ دســتی مــادر نبایــد از 
ــه آن هــا بادکنــک  ــه ت شــیردوش های دســتی ک
ــوک  ــه ن ــد، چــون ب الســتیکی دارد اســتفاده کن
ــا  ــردن آن ه ــز ک ــد، تمی ــه می زنن ــتان  صدم پس
دوشــیده  شــیر  نمی تــوان  و  اســت  مشــکل 
را بــرای شــیرخوار بــه کار بــرد. بــا اســتفاده از 
و  دقیقــه   ۱5 دوقلــو،  الکتریکــی  پمپ هــای 
ســایر انــواع پمپ هــای الکتریکــی یک قلــو و 
دوشــیدن شــیر بــا دســت، 30 دقیقــه زمــان 

ــد صــرف شــود. بای

شیردوش الکتریکی یک قلو

شیردوش الکتریکی د وقلو

شیردوش دستی مناسب

شیردوش دستی با انتهای پلستیکی
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کــردن شــیر قطر ه قطــره بیــرون می آیــد و اگــر رفلکــس 
ــد. الزم  ــواره می زن ــال باشــد شــیر ف اکسی توســین فع
اســت پســتان ها را به قــدر کافــی به مــدت 20 تــا 30 
دقیقــه به خصــوص در روزهــای اول کــه مقــدار کمــی 

ــد.6 ــود، بدوش ــح می ش ــیر ترش ش

نحوه نگهداری و ذخیره شیر دوشیده شده
ــد  ــادر می توان ــداری شــیر دوشــیده شــده م ــرای نگه ب
ــفاف  ــتیکی ش ــه ای و پالس ــداری شیش ــروف نگه از ظ
مناســب کــه بتــوان آن  را بــا آب داغ شســت اســتفاده 
کنــد و به جــای حــرارت دادن، می توانــد از انجمــاد 
ــیر  ــک ش ــواص ایمونولوژی ــا خ ــد ت ــتفاده کن ــیر اس ش

حفــظ شــود.

دوشیدن شیر با دست
بهتریــن و راحت تریــن روش دوشــیدن شــیر 
اســت کــه مــادر بــدون نیــاز بــه وســیله خاصــی 
می توانــد آن را انجــام دهــد به عــالوه احتمــال 
اســت و روش  انتقــال عفونــت هــم کمتــر 
مالیم تــری اســت به ویــژه اگــر نــوک پســتان 

ــد. ــده باش آســیب دی
چگونگی دوشیدن شیر با دست

ــن کار را خــودش انجــام دهــد و  ــد ای ــادر بای م
فــرد دیگــری شــیرش را ندوشــد. دســت هایش 
ــرف را  ــیند و ظ ــت بنش ــوید و راح ــز بش را تمی

ــت  ــن حال ــرار دهــد، در ای ــک پســتانش ق نزدی
شســت در بــاال و دو انگشــت اول زیــر پســتان 
در اطــراف آرئــول طــوری قــرار گیــرد کــه حــدود 
2 تــا 2/5 ســانتی متر از قاعــده نــوک پســتان 
فاصلــه داشــته باشــد. پســتان بایــد به طــور 
مســتقیم کمــی به طــرف قفســه ســینه رانــده 
شــود، ســپس بــا حــرکات غلتکــی انگشــتان 
شــیر به آســانی خــارج شــود. اعمــال بــاال نبایــد 
ــاک باشــد و اگــر مــادر احســاس درد کــرد  دردن
تکنیــک غلــط اســت. در مرحلــه اول شــیر 
ــار تکــرار  خــارج نمی شــود ولــی بعــد از چنــد ب
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فاطمــه کمالــی، مامایــی 98 | ســکینه احمــدی کارشــناس مامایــی 
فارغ التحصیــل علــوم پزشــکی بوشــهر و دانشــجو ارشــد مشــاوره در 

ــت. ــدران اس ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش مامای

به عنــوان ســوال نخســت، چطــور شــد کــه رشــته مامایــی رو 
انتخــاب کردیــد؟

+ علــت اصلــی و اولیــه ام؛ عالقــه بســیار زیــادم از کودکــی بــه مامایــی و 
مســائل مربــوط بــه بــارداری و نــوزادان بــود. بعــد از آن بــا ورود بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــا ابعــاد و حیطه هــای گوناگــون آن، ب رشــته و آشــنایی بیشــتر ب
ــن رشــته را  ــر ای ــم هدفمند ت ــم گرفت ــر شــدم و تصمی مســیر عالقه مندت

ادامــه دهــم.

در دوره کارشناســی، روزهایــی بــود کــه نســبت بــه مســیر پیــش رو 
احســاس ناامیــدی کنیــد؟

+ ایــن اتفــاق ممکــن هســت بــرای هــر کســی  رخ دهــد، زمان هایــی کــه 
می دیــدم اصــول اخالقــی در خصــوص حقــوق بیمــار و روابــط پزشــک 
و مامــا گاهــی دچــار مشــکل می شــود، دلســرد می شــدم. امــا ســعی 
ــده  ــده تکرارکنن ــپارم و در آین ــر بس ــه خاط ــا را ب ــن لحظه ه ــردم ای می ک
ایــن رفتارهــا نباشــم. همچنیــن بــه همکالســی ها یــا اطرافیانــی کــه 

ــرژی منفــی درخصــوص مامایــی داشــتند، توجهــی نداشــتم. ان

چه انگیزه ای برای گرفتن ارشد داشتید؟

+ عالقه منــدی بــه رشــته ام باعــث شــد هدفمندتــر شــوم و بــرای ادامــه 
ــل  ــل دادم. به دلی ــه تحصی ــس ادام ــدم، پ ــت می مان ــد ثاب ــیرم نبای مس
ــش  ــان، گرای ــه زن ــوط ب ــایل مرب ــا در مس ــاوره خصوص ــه مش ــه ام ب عالق

مشــاوره در مامایــی را انتخــاب کــردم.

در مورد گرایشتان بیشتر توضیح می دهید؟

ــی  ــی و مشــاوره در مامای ــه مامای ــی شــامل دو مجموع + ارشــد مامای
ــد دفترچــه آزمــون یکســانی  ــان بای اســت امــا روز کنکــور همــه داوطلب

را پاســخ بدهنــد. تفــاوت ایــن مجموعــه در ضرایــب دروس امتحانــی، 
تفــاوت در یک ســری واحد هــا وکارآموزی هــا و هدف هــای متفــاوت 

می باشــد.
کســانی کــه در نهایــت پــس از مشــخص شــدن رتبــه و تــراز در هــر 
مجموعــه و مجــاز شــدن بــه انتخــاب رشــته تصمیــم بــه انتخــاب رشــته 
مامایــی می کننــد، بعــد از رفتــن بــه دانشــگاه و ثبت نــام  از بیــن 5 
گرایــش مامایــی یکــی را می تواننــد انتخــاب کننــد، ایــن 5 گرایــش 
شــامل؛ مامایــی )آمــوزش مامایــی(، بهداشــت بــاروری )مــادر و کــودک(، 

ــد. ــون می باش ــکی قان ــت و پزش ــر، مدیری ــه نگ ــی جامع مامای
البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید هــر دانشــگاهی همــه ایــن گرایش هــا را 
نــدارد ، یــا ممکــن اســت چنــد گرایــش را هم زمــان داشــته باشــد و شــما 
می توانیــد موقــع انتخــاب رشــته بر اســاس گرایــش مــورد عالقــه خــود، 

دانشــگاه را انتخــاب کنیــد.
ــم  ــه گفت ــور ک ــان ط ــی هســت )هم ــاوره در مامای ــر مش ــه دیگ مجموع
ضرایــب امتحانــی متفاوتــی نســبت بــه مامایــی دارد( کــه آن هم خودش 
ــد به صــورت  ــع انتخــاب رشــته بای ــی موق ــش حســاب می شــود ول گرای
جــدا گانــه کــد رشــته های مشــاوره در مامایــی را وارد کنیــد و بــا کــد 

رشــته های مامایــی فــرق می کننــد. 

از چه کتاب هایی برای ارشد استفاده کردید؟

+ بــرای دروس بــارداری، زنــان و نــوزادان رفرنــس را مطالعــه و خالصــه 
ــردم. نویســی می ک

ــرای درس بهداشــت به علــت پراکندگــی منابعــی کــه داشــت از جــزوه  ب
مجموعــه دکتــر خلیلــی و درســنامه  گلبــان اســتفاده کــردم.

روانپزشکی را از کتاب مائده مجلسی مطالعه و خالصه می کردم.
ــتفاده و  ــاهرضا اس ــر ش ــاب IQB دکت ــود و از کت ــر روز ب ــان درس ه زب

لغــات را یادداشــت و هــر روز مــرور می کــردم.
بــارداری و زبــان را از اول تابســتان شــروع کــرده بــودم و از مهــر  مــاه باقــی 

دروس را اضافــه و از بهمــن مــاه شــروع بــه تســت زدن کــردم.

چه توصیه ای برای دانشجویان متقاضی ارشد دارید؟

+ اول از همــه هــدف خــود را بــرای گرفتــن ارشــد  مشــخص کنیــد، مثــال 
بــه کارهــای پژوهشــی عالقــه داریــد، می خواهیــد در دانشــگاه تدریــس 
داشــته باشــید، تصمیــم مهاجــرت داریــد، می خواهیــد به عنــوان مامــای 

مطــب دار از علــم و تبحــر باالتــری برخــوردار باشــید و...
انتخــاب هــدف، اولیــن و مهم تریــن قــدم هســت. بعــد از آن برنامه ریــزی 

اصولــی و دقیــق، ســپس ثابــت قــدم ماندن در مســیر.
خیلــی خیلــی مهــم اســت کــه شــما تمــام مدتــی کــه بــرای ارشــد تــالش 
می کنیــد، ثابــت قــدم باشــید و به طــور منظــم و پیوســته درس بخوانیــد 
ــالش،  ــا ت ــا شــما ب ــد. مطمئن ــم کنی ــا ک ــه را حــذف ی و تفریحــات اضاف

ــد موفــق و پیــروز هســتید. ــه خداون برنامه ریــزی و تــوکل ب

گفتگویــی بــا ســرکار خانم ســکینه احمدی

معرفی ارشد مشاوره 
در مامایی
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پانته آ بهرامامیر آقاییجواد عزتی مه لقا باقریمهدی حسینی نیاآبان عسکریطناز طباطبایی
بازیگربازیگربازیگر بازیگربازیگربازیگربازیگر

ایــن  شــاید   |  98 مامایــی  حمیدیان فــر،  غــزال 
روزهــا کمتــر اثــری در ســینمای ایــران پیــدا مــی شــود 
کــه چندیــن مشــکل از جامعــه را در قالــب یــک فیلم 
بــه تصویــر بکشــد؛ از فقــر و اعتیــاد تــا مشــکل قتــل 
هــای ناموســی مســائلی هســتند کــه امــروزه گریبانگیر 
جامعــه مــا شــده انــد و فرهنــگ ســازی آگاهانــه در 
ایــن بــاره امــری ضروریســت. فیلــم شــنای پروانــه در 
جایــگاه خــود فــارغ از تمــام ســیاه نمایــی های رســانه 
ای بــه درســتی ایــن امــر را بــه تصویــر کشــیده اســت.

از  عبــور   ،99 اواخــر  در  اکــران  تــا   98 فجــر  از 
تلویزیــون  و  ســینما  ممیزی هــای 

یــک درام رازآلــود؛ شــنای پروانــه 

تجربــه ی موفقیت آمیــز محمــد کارت در مستندســازی بــه کمــک وی آمــده تــا بــا حضــور بهتریــن 
بایگــران ســینما، اثــری فاخــر را بــه نمایــش بگــذارد. از طنــاز طباطبایــی و امیــر آقایــی بــه عنــوان 
ــا جــواد عزتــی و همســرش )مه لقــا باقــری( کــه در جایــگاه خــود  نقش هــای اول ایــن فیلــم، ت
بــه عنــوان یــک زوج ســینمایی، ممیزی هــای ســینما و تلویزیــون را شکســته و لمــس مســتقیم 

زن و مــرد را در ســکانس های متعــدد بــه نمایــش مــی گــذارد.
محمــد کارت بــا اولیــن فیلــم ســینمایی خــود یعنــی »شــنای پروانه«  توانســت در جشــنواره 38ام 
فیلــم فجــر از بســیاری از رقیبــان پــرآوازه خــود ماننــد مســعود کیمیایــی، ابراهیــم حاتمی کیــا و 
مجیــد مجیــدی ســبقت بگیــرد و ســیمرغ بــا اهمیــت بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران را از آن 
خــود کنــد. همچنیــن ایــن فیلــم پنــج ســیمرغ دیگــر را هــم به دســت آورد. از جملــه ســیمرغ 
بهتریــن نقــش مکمــل مــرد بــرای امیــر آقایــی و ســیمرغ بهتریــن نقــش مکمــل زن بــرای طنــاز 

طباطبایی.
ــا پخــش شــدن عکــس  ــه اســت کــه ب ــواده شــوهر پروان ــه و خان ــم در مــورد پروان داســتان فیل

ــوند. ــی می ش ــار حوادث ــازی دچ ــه در فضــای مج ــه پروان برهن
ــر، رهــا کــردن  ــا تصوی ــر و ی ــای تئات ــارز کارهــای محمــد کارت چــه در دنی یکــی از ویژگی هــای ب
مخاطــب در عمــق حادثــه اســت کــه در شــنای پروانــه هــم ایــن امــر بــه خوبــی نمایــان اســت. 
زنــی آشــفته و پریشــان بــا نفس هــای بریــده بریــده بــه انــدازه کافــی بــرای شــروع حادثــه کافیســت 
کــه ناگهــان ســیلی های جــواد عزتــی از طــرف دیگــر، ســناریوی محمــد کارت بــرای شــروع 
ــی( در  ــاز طباطبای ــه )طن ــد. پــس از اینکــه فیلمــی از پروان ــم را کامــل می کن ــز فیل جنجال برانگی
ــل  ــه قت ــرو دســت ب ــرای حفــظ آب ــی( ب ــر آقای اســتخر پخــش می شــود، همســرش هاشــم )امی

ــازه شــروع ماجراســت. ــن ت ــد و ای همســرش می زن
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محمد کارتپدرام پورامیرینادر شهسواریناهید مسلمی رسول صدرعاملیحسین امیری دوماریعلی شادمان
نویسنده و کارگرداننویسندهبازیگربازیگر تهیه کنندهنویسندهبازیگر

جوادعزتی؛نقطهعطفیبرایتوازننقطهقوتشنایپروانه
او در رونــد داســتان از فــردی آرام و ســر بــه زیــر در ابتــدای فیلــم، تبدیــل 
ــر  ــد تغیی ــود. فراین ــه قصــه می ش ــرل در میان ــل کنت ــی غیرقاب ــه هیوالی ب
شــخصیت حجــت بــه یــک الت بــزرگ، رونــدی منطقــی را طــی می کنــد و 
فیلمســاز بــه یک بــاره او را متحــول و بــه ســمت خشــونت ســوق نمی دهد.
ــرای  ــد بســیار مالیمــی را ب ــی کــه رون ــازی درخشــان جــواد عزت از طرفــی ب
ــی کــه  ــاز طباطبای ــد و از طــرف دیگــر  طن ایفــای نقــش خــود طــی می کن
شــاید حضــور کوتــاه او در ابتــدای فیلــم ، کمــک بزرگــی بــرای دیــده شــدن 
فیلــم می کنــد امــا بــرای مخاطبــان چیــزی جــز یــادآوری بــازی وی در فیلــم 

ســینمایی »هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد« را بــه همــراه نــدارد.
ــفانه کارت  ــد کارت نیســت؛ متاس ــی محم ــف کارگردان ــا ضع ــن تنه ــا ای ام
ــواده را نیــز در پیشــبرد قصــه بی اهمیــت دانســته و جــز چنــد  نقــش خان

ســکانس غــر زدن و دعواهــای خانوادگــی، اســتفاده مناســبی از آن هــا نکرده 
اســت.

ــا، عــدم وجــود شــاخ برگ هــای اضافــی و عــدم انحــراف از  ــل ام در مقاب
قصــه اصلــی در دل چنــد معضــل بــزرگ اجتماعــی نقطــه قوتی ســت کــه 
شــاید بتــوان گفــت معــادالت بــازی را بهــم می زنــد و سرپوشــی بــر نقــاط 

ــذارد. ــم می گ ــی فیل منف
»شــنای پروانــه« در مجمــوع بــه عنــوان اولیــن اثــر بلنــد ســینمایی محمــد 
ــی رغــم ضعف هــای  ــه عل ــاع محســوب می شــود ک ــل دف ــری قاب کارت اث
ــای  ــیاه نمایی توانســته اســت چالش ه ــارغ از س ــه، ف ــم نام ــی در فیل جزئ

روزمــره زندگــی در پاییــن شــهر را بــه رخ بکشــد.
شــاید اگــر ماننــد تمــام فیلم هــای اصغــر فرهــادی پایــان ایــن معرفــی را 

بــاز بگــذارم در حــق شــما کــم لطفــی نشــود!
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