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بی حجت نام تو، مسجلای هیچ خطی نگشته ز اول
خداونــد را ســپاس، کــه توانســتیم بــاری دیگــر، بــه همــت جمعــی بــزرگ از دانشــجویان خــوش ذوق و پرتــالش 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه، ســومین شــماره از نشــریه علمــی فرهنگــی اجتماعــی هانیــل را منتشــر 

ــان  ــن دغدغه هــای جامعــه ی زن ــا شــورای ســردبیری نشــریه، و بررســی مهم تری ــم. پــس از جلســات مکــرر ب کنی

و مامایــی، تصمیــم گرفتیــم کــه در بخــش علمــی ایــن شــماره از نشــریه، در ابتــدای کار، بــه دلیــل عــدم آگاهــی 

ــرای  ــی ب ــی روان ــه چالش ــدن آن ب ــل ش ــارداری و تبدی ــر ب ــر آن ب ــاری اِم اِس)MS( و تاثی ــردم، از بیم ــت م اکثری

خانم هــای مبتــال، کــه تمایــل بــه بــارداری دارنــد، بــه بررســی جامــع و کامــل ایــن بیمــاری بــا اســتفاده از بــه  روز 

تریــن مقــاالت مربــوط بــه ایــن حــوزه بپردازیــم. در ادامــه کار هــم، بــا توجــه بــه اهمیــت دوران بــارداری و عوامــل 

موثــر بــر ســالمت مــادر و نــوزاد، موضوعاتــی را چــون: زردی نــوزادان، غــده تیروئیــد و تاثیــر آن بــر ســالمت مــادر 

ــارداری را، مــورد بررســی قــرار داده ایــم.  ــارداری و قــرص هــای ضدب ــر ب و جنیــن، ویتامیــن آ )A( و تاثیــرات آن ب

همچنیــن در ایــن بخــش از نشــریه، بــا توجــه بــه ســواالت متــداول شــما از مــا، در حیطــه ی زنــان و مامایــی و در 

ــه تعــدادی از  بســتر صفحــه ی اینســتاگرامی انجمــن علمی-دانشــجویی مامایــی علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه، ب

ایــن ســواالت، بــه طــور تخصصی تــر در ایــن شــماره پاســخ داده ایــم. گذشــته از ایــن  موضوعــات، امیــد بــه خــدا 

زیــن پــس، در قســمتی از بخــش علمــی هــر شــماره از نشــریه، بــه توضیــح و شــرح وظایــف بخش هــای مختلــف 

ــان و...نیــز خواهیــم پرداخــت.  و امــا در بخــش اجتماعــی ایــن شــماره از  بیمارســتان نظیــر: اورژانــش، بخــش زن

ــغ مســئولین  ــرای ترســیم چهــره حقیقــی بهزیســتی و نشــان دادن تالش هــای بی دری ــم ب ــم گرفتی نشــریه ، تصمی

ایــن حــوزه، مصاحبــه و گفتگویــی دوســتانه ای را، بــا ســرکار خانــم زهــره اقبال نیــا؛ رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان 

تربــت حیدریــه داشــته باشــیم، و همچنیــن بــه دلیــل ســیر صعــودی آمــار طــالق در جامعــه و در ادامــه ی بحــث 

پــچ پــچ تلــخ طــالق در شــماره قبلــی نشــریه، بــه موضــوع اهمیــت مشــاوره های قبــل از ازدواج، بــرای پیشــگیری 

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــت، ک ــر اس ــه ذک ــر الزم ب ــه مهم ت ــا از هم ــم. و ام ــالق، پرداخته ای ــار ط ــش آم از افزای

ــه  مبحــث آزار و اذیــت جنســی و افزایــش روزافــزون قربانیــان آن در ســطح جامعــه، بخشــی از نشــریه را هــم ، ب

بررســی کامــل ایــن موضــوع، شــامل: اقدامــات الزمــه، بیماری هــای منتقلــه، مشــکالت پــس از آن چــون: بــارداری 

ــا همــان بخــش فرهنگــی، پیــش از موضــوع  ناخواســته و... اختصــاص داده ایــم. و امــا در بخــش نهایــی نشــریه؛ ی

طنــز مــورد عالقــه ی شــما، یعنــی ماجراهــای مــن و مامانــی، بــه بررســی آینــده ی شــغلی و تحصیلــی دانشــجویان 

کارشناســی مامایــی و دغدغــه هــای آنــان در خصــوص گذرانــدن دوران طــرح، شــرکت در آزمــون اســتخدامی وزارت 

بهداشــت و آزمــون کارشناســی ارشــد مامایــی نیــز، پرداختــه  ایــم. و امــا در نهایــت، جــا دارد کــه، از تمــام افــرادی 

کــه همــکاری الزم را بــرای ایــن شــماره از نشــریه بــا مــا داشــته انــد، قدردانــی و نهایــت تشــکر را کنیــم، کــه بــا 

قلــم هــای پربــار و تاثیرگذارخــود، و ســعی و تــالش بی وقفه شــان، در مســیر تــالش بــرای موفقیــت هرچــه بیشــتر 

ــی  ــن شــماره از نشــریه علمــی فرهنگــی اجتماع ــب ای ــه مطال ــم ک ــا بوده اند.امیدواری ــار م ــواره در کن ــل، هم هانی

هانیــل هــم، ارزش نگاه هــای پرمهــر شــما عزیــزان را داشــته باشــند، و در آخــر، خواهشــمندیم کــه، جهــت ارتقــای 

ــا مــا در میــان بگذاریــد. ســطح نشــریه، ایده هــا، انتقــادات و پیشــنهادات خــود را، در فضــای مجــازی، ب

✉ Midwifery.Association99@gmail.com
🌐 @Midwifery_Association99
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بیماری اِم اِس)MS( چیست؟

مالتیپــل اســکلروزیس )MS1(؛ شــایع تریــن 
ــوان  ــاالن ج ــه، در بزرگس ــی اولی ــالل عصب اخت
اســت. ایــن بیمــاری ممکــن اســت قســمت هــای 
ــزی )CNS2( از  ــی مرک ــتم عصب ــف سیس مختل
ــاب  ــه و اعص ــز، مخچ ــاقه مغ ــاع، س ــه: نخ جمل
ــالف  ــد و غ ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــی، را تح بینای
ــر  ــا ب ــد، ام ــب کن ــا را تخری ــون ه ــن آکس میلی

ــذارد.  ــی گ ــر نم ــی، تأثی ــاب محیط روی اعص

)MS(عالئم بیماری اِم اِس

از عالئــم ایــن بیمــاری، میتــوان بــه تــاری 
ــت  ــز در دس ــاس گزگ ــی، احس ــی حس ــد، ب دی
ــوزش و  ــاس س ــا احس ــرما ی ــا، س ــا پاه ــا ی ه
ســرگیجه اشــاره کــرد. همچنیــن عالئــم حرکتــی 
ممکــن اســت باعــث اختــالل در هماهنگــی، 
ــن  ــدی و لح ــرزش عم ــف، ل ــادل، ضع ــدم تع ع

ــود. ــتیک ش اسپاس

سیر تکامل بیماری چیست؟

ســیر تکامــل بیمــاری، در افــراد مختلــف متفاوت 
اســت. در اکثــر بیمــاران، عالئــم در مراحــل 
مراقبــت از خــود، پیــش بینی می شــود و ســپس  
ــد مــی  ــل پیــش بینــی، ناپدی ــه طــور غیــر قاب ب
شــوند و الگــوی بیمــاری بازگشــتی-عود کننــده 
ــن  ــه، ممک ــن مرحل ــد. در ای ــی کنن ــاد م را، ایج
ــا  ــل ی ــودی کام ــاران، بهب اســت بســیاری از بیم
ــد از  ــا بع ــد. ام ــه کنن ــم را تجرب ــی از عالئ جزئ
ــت وارد  ــن اس ــاران ممک ــت دوره ای، بیم گذش
ــک  ــا ی ــه ب ــوند، ک ــن ش ــه پیشــرونده مزم مرحل
ســیر ســرازیری مرحلــه ای مشــخص مــی شــود. 
اگرچــه برخــی از بیمــاران در طــول زندگــی 
خــود از کار افتادگــی اندکــی دارنــد، امــا تــا ٪60 
ــاری،  ــروع بیم ــس از ش ــال پ ــت س ــر، بیس دیگ
 ،.Weinshenker et al( کامــاًل ســرپا نیســتند

.)1989

 1. Multiple Sclerosis
 2. Central Nervous System

ــدۀ  ــا کاهن ــده و ی ــش دهن ــل افزای عوام
احتمــال ابتــال بــه ایــن بیماری

علــت اصلــی آن شــناخته شــده نیســت، بــا 
ــذار  ــر گ ــوارد روی آن تاثی ــال، برخــی م ــن ح ای

ــه: ــتند، از جمل هس

ــال،  ــاه س ــا پنج ــت ت ــنین بیس ــن: در س س
ــتری  ــیوع بیش ــالگی، ش ــی س ــوص در س بخص

دارد.

جنســیت: در زنــان، ســه برابــر مــردان، شــایع 
تــر اســت.)پس ایــن بیمــاری، تحــت تاثیــر 

ــرد.( ــی گی ــرار م ــا ق ــون ه هورم

ژنتیــک: بــه صــورت غیــر مســتقیم تاثیرگــذار 
اســت.

پیشــینه قومــی: تحقیقــات نشــان داده اســت 
کــه، بیمــاری اِم اِس، در اکثــر گــروه هــای 
قومــی از جملــه: آفریقایــی آمریکایــی، آســیایی و 
اســپانیایی تبار/التیــن، رخ مــی دهــد، امــا بیشــتر 
ــده  ــا، دی ــمال اروپ ــژاد ش ــا از ن ــان قفقازه در می

مــی شــود. 

ــتوا،  ــط اس ــاط دور از خ ــا: MS در نق جغرافی
شــایع تــر اســت، در اروپــا و شــمال آمریــکا نیــز، 

بســیار زیــاد اســت.

عوارض این بیماری 

ضعــف حرکتــی، اختــالل در عملکــرد اســت کــه 
در 50٪ بیمــاران، در کشــورهایی کــه پاســخ داده 
انــد دیــده مــی شــود، بــه دنبــال آن، مشــکالت 
حســی و خســتگی )40٪(، اختــالالت بینایــی 
)31٪(، اختــالل در تعــادل )22٪(، مشــکالت 
مثانــه و روده )17/5٪(، درد )15٪(، مشــکالت 
عملکــرد  اختــالل  و  رفتــاری  یــا  شــناختی 

جنســی )٪10(.

راه های تشخیصی این بیماری

ایــن  تــر  دقیــق  تشــخیص  بــرای  میتــوان 
بیمــاری، از فنــاوری تصویربــرداری رزونانــس 
ــرد.  MRI در  ــتفاده ک ــی )MRI(، اس مغناطیس
ــا  ــا ب ــدارد، ام ــرف ن ــع مص ــارداری، من دوران ب
ایــن حــال، تــا حــد امــکان بایــد از رســانه هــای 

ــود. ــاب ش ــوم اجتن ــب گادولینی حاج

وضعیــت درمــان ایــن بیمــاری در ایــران و 
ســایر کشــورها

MS ، یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه بــرای آن 
ــا  ــن حــال ب ــا ای ــدارد، ب ــی وجــود ن ــچ درمان هی
ــتروئیدی  ــد: اس ــا مانن ــی داروه ــتفاده از برخ اس
هــا، میتــوان از آســیب هــای بیشــتر بــه بینایــی، 
اختــالل در حرکــت و ... جلوگیــری کــرد. در 
سراســر جهــان، بیمــاری MS هزینــه هــای 
زیــادی را بــرای فــرد بــه بــار مــی آورد، کــه برخی 
ــد. در  ــت هــا میپردازن ــن هزینــه هــا را، دول از ای
ایــران، یــک سیســتم ثبــت رایانــه ای ملــی وجود 
دارد، کــه اطالعــات هــر بیمــار مبتــال بــه ام اس را  
ــام کــرده و داروی بتــا اینترفــرون را کــه  ثبــت ن
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم از وزارت بهداش
ــداری  ــد را، نگه ــی کن ــت م )MOHME( دریاف
مــی کنــد. طبــق ایــن رجیســتری، دولــت ایــران 
ــان  ــای درم ــه ه ــی از هزین ــل توجه ــد قاب درص
بیمــاران مبتــال بــه MS را کــه، اینترفــرون 
ــد. و  ــی کن ــن م ــد، تأمی ــی کنن ــت م ــا دریاف بت
همچنیــن آمــار ایــن بیمــاری در ایــران، از ســال 
2011 بــه دلیــل تغییــر در ســبک زندگــی و 
پیشــرفت روش هــای تشــخیصی، افزایــش یافتــه 

)MS(بارداری با طعم اِم اِس

انیسه یاربی
دانشجوی کارشناسی مامایی
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ــیوع  ــران دارای ش ــر، ای ــال حاض ــت و در ح اس
ــن بیمــاری مــی باشــد. ــاد ای ــا زی متوســط ت

آیــا افــراد مبتــال بــه آن میتواننــد بــاردار 
؟ ند شو

ــاروری، شــیوع  ــان ایرانــی در ســن ب در میــان زن
بــاالی MS وجــود دارد، و از آنجــا کــه بســیاری 
از مبتالیــان بــه اِم اِس، در ســن بــاروری هســتند، 
ــه: مشــاوره ضــد  ــواده، از جمل برنامــه ریــزی خان
بــارداری و درمــان اصــالح کننــده بیمــاری 
ــان  )DMT(، از جنبــه هــای مهــم مراقبــت از زن
ــا،  ــی از DMT ه ــه برخ ــت. در حالیک ــال اس مبت
ــتند،  ــر هس ــد مض ــال رش ــن در ح ــرای جنی ب
ــا  ــا ت ــل ی ــی قب ــوان کم ــی ت ــر را م برخــی دیگ

ــرد.  ــتفاده ک ــارداری، اس ــد ب ــان تأیی زم

وضعیت کلی بارداری

امــروزه بیشــتر زنــان مبتــال بــه MS، مــی تواننــد 
ناهنجــاری،  بــدون  نــوزادی  بــاردار شــوند و 
داشــته باشــند. بیمــاری اِم اِس، هیــچ تاثیــری بــر 
بــارداری یــا نتایــج جنیــن نــدارد و بــارداری، بــر 
رونــد طوالنــی مــدت بیمــاری و تجمــع ناتوانــی، 
ــت  ــتفاده از آگونیس ــس از اس ــدارد. پ ــری ن تأثی
هــای هورمــون آزاد کننــده گنادوتروپیــن، در طی 
تکنیــک هــای کمــک بــه تولیــد مثــل، احتمــال 
عــود مجــدد وجــود دارد. در کوتــاه مــدت، 
بــارداری، منجــر بــه کاهــش عــود در ســه ماهــه 
ــود،  ــر ع ــش خط ــال آن، افزای ــه دنب ــوم و ب س
ــود.   ــی ش ــان، م ــس از زایم ــاه اول پ ــه م در س

ــارداری  ــود ب ــودی خ ــه خ ــارداری در MS، ب ب
ــا  ــان ی ــر نحــوه زایم ــر خطــر نیســت و MS ب پ
ــه در  ــر اینک ــذارد، مگ ــی گ ــر نم ــی تأثی بیهوش
معلولیــت قابــل توجــه باشــد. بــرای کنتــرل عــود 
ــارداری و  ــوان کننــده حــاد، در دوران ب هــای نات
شــیردهی، اســتفاده از تزریــق متیــل پردنیزولــون 
بــا دوز نبــض، بــی خطــر اســت.  بــا ایــن حــال، 
بــارداری،  اول  ماهــه  از آن در ســه  اســتفاده 
ــه اِم  ــان مبتــال ب هنــوز بحــث برانگیــز اســت. زن
ــاری  ــه انحص ــوب تغذی ــر مطل ــا تأثی ــد ب اِس، بای
ــه شــوند.  ــه شــیر دادن، توصی ــادر، ب ــا شــیر م ب
ــوان  داروهــای اصــالح کننــده بیمــاری را مــی ت
ــارداری  ــا ب بــر اســاس پتانســیل خطــر مرتبــط ب
ــدی  ــه بن ــن، طبق ــر نتیجــه جنی ــا ب ــر آنه و تأثی
کــرد.  اینترفــرون بتــا )IFNβ( و گالتیرامــر 
ــد  ــان تایی ــا زم ــت ت ــن اس ــتات )GA(، ممک اس
بــارداری و پــس از در نظــر گرفتــن ریســک ســود 
فــردی، در صــورت ادامــه در دوران بــارداری، 
ــمIFNβ  در دوران  ــم GA و  ه ــد و ه ــه یاب ادام
ــوند.  ــی ش ــوب م ــر محس ــی خط ــیردهی، ب ش
ــاب در کل دوران  ــه داروی ناتالیزوم ــت ادام مزی
ــارداری، ممکــن اســت بیــش از خطــر فعالیــت  ب
 MS مکــرر بیمــاری باشــد، بــه ویــژه در زنــان بــا
ــاب در دوران  ــتفاده از ناتالیزوم ــال. اس بســیار فع
ــر  ــارت ب ــه نظ ــاز ب ــیردهی، نی ــا ش ــارداری ی ب
ــه نظــر نمــی  ــر چــه ب ــن اگ ــوزاد دارد. همچنی ن
رســد، کــه بــارداری بــرای پیــش آگهــی طوالنــی 
مــدت اِم اِس مضــر باشــد، بــا ایــن حــال، پیــری 
تخمــدان، ممکــن اســت بــه پیشــرفت ناتوانــی در 

ــد.  ــه اِم اِس، کمــک کن ــال ب ــان مبت زن

MS از لحاظ روانی در بارداری

نگرانــی هــای مربــوط بــه بــارداری، شــامل: ترس 
ــن، احســاس  ــوان والدی ــه عن از عــدم موفقیــت ب
تهدیــد بــرای بــاروری و عــدم حمایــت اجتماعــی 
اســت. نتایــج نشــان داده اســت کــه، زنــان ایرانــی 
مبتــال بــه اِم اِس، بــه دلیــل تأثیــرات منفــی ایــن 
ــر توانایــی هــای جســمی و بــه طــور  بیمــاری، ب
ــد.  ــاب مــی کنن ــارداری اجتن ــی زندگــی، از ب کل

نابــاروری احتمالــی،  آنهــا همچنیــن نگــران 
ــی  ــه قاعدگ ــر روی چرخ ــای MS ب ــر داروه تأثی
و محدودیــت هــای درمــان نابــاروری، بــه دلیــل 

ــد. ــوده ان وجــود MS ب

ــی  ــال م ــم مبت ــودکان ه ــوزادان و ک ــا ن آی
شــوند؟ آیا بیماری، ارثی اســت؟

ایــن بیمــاری، هــم بــرای کــودکان و هــم بــرای 
بزرگســاالن اســت و یــک بیمــاری ارثــی نیســت، 
ــا  ــد. ب ــر دارن ــر روی آن اث امــا عوامــل ژنتیکــی ب
ایــن حــال، شــیوع  MSدر بزرگســالی نســبت بــه 

کودکــی و نــوزادی، بیشــتر اســت.

ــرای ام  ــی ب در حــال حاضــر، هیــچ درمــان کامل
ــات  ــدارد. همچنیــن هیــچ روش اثب اس وجــود ن
ــه  ــال ب ــل از ابت ــری کام ــرای جلوگی ــده ای ب ش
ایــن بیمــاری وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، 
پژوهــش در زمینــه اِم اِس، هنــوز در حــال انجــام 
اســت تــا یــک روز ایــن بیمــاری را درک کــرده و 

ــم. ــری کنی ــوع آن جلوگی از وق
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همه آنچه که باید، در رابطه با زردی نوزادان بدانیم...

فاطمه بصیری
دانشجوی کارشناسی مامایی

زردی نوزادان چیست؟

شـده،  متولـد  تـازه  درنـوزادان  زردی  از  منظـور 
همان زردی پوسـت و چشـم نوزادان است. زردی 
درنـوزادان تـازه متولـد شـده، بسـیار شـایع بـوده 
و مـی توانـد هنگامـی اتفـاق بیفتـد کـه نـوزادان، 
سـطح باالیـی از بیلـی روبیـن را داشـته باشـند. 
عالئـم بیماری زردی، ناشـی از مـاده ی زرد رنگی 
اسـت کـه در هنـگام تجزیـه طبیعی گلبـول های 
قرمـز تولیـد مـی شـود. در بیشـتر مـوارد، زردی 
نـوزاد تـازه متولـد شـده بـا رشـد کبـد کـودک و 
شـروع تغذیـه کـودک، خـود بـه خـود از بین می 
رود، کـه بـه عبـور بیلـی روبین از بـدن کمک می 
کنـد. همچنین در بیشـتر مـوارد، زردی طی دو تا 
سـه هفتـه از بیـن خواهـد رفت. اگـر زردی، بیش 
از سـه هفتـه ادامـه یابد، ممکن اسـت عالمت یک 

بیمـاری زمینه ای باشـد.

عالئم زردی نوزادان 

و  پوسـت  زردی  زردی،  بیمـاری  عالمـت  اولیـن 
چشـم نـوزاد اسـت. زردی ممکن اسـت ظـرف دو 
تـا چهـار روز پس از تولد شـروع شـده و همچنین 
قبـل از گسـترش به قسـمت هـای تحتانـی بدن، 

ابتـدا در صـورت ظاهر شـود.

علل زردی در نوزادان

* زردی فیزیولوژیکـی: دو تـا چهـار روز پـس از 
تولـد، ناشـی از تاخیـر کوتـاه در عملکـرد کبد رخ 

داده و معمـوالً جـدی نیسـت.

* زردی شـیردهی: در طـول هفتـه اول زندگـی، 
یـا  کـودک  عـدم شـیرخوارگی خـوب  از  ناشـی 

کمبـود شـیر در مـادر رخ مـی دهـد. 
* زردی شـیر مـادر: بعـد از دو تـا سـه هفتـه از 
زندگـی، بـه علـت فـرآوری برخـی مـواد در شـیر 

مـادر، اتفـاق مـی افتد. 
خونـی،  هـای  سـلول  طبیعـی  غیـر  شـکل   *

شـکل  داسـی  سـلول  خونـی  مانند: کـم 

* عـدم تطابـق گروه خونـی بین نـوزاد و مادر،که 
منجـر بـه تجزیه شـدید گلبول هـای قرمـز نوزاد 
شـده  و اریتروبالسـتوز جنینی نامیـده می شـود. 
* کمبـود پروتئیـن هـای مهـم خـاص بـه دلیـل 

نقـص ژنتیکـی 
* کبودی به دلیل زایمان دشوار 

دلیـل  بـه  قرمـز  هـای  گلبـول  بـاالی  * سـطح 
هـا  عفونـت  و  بـودن  کوچـک 

* در نـوزاد تـازه متولد شـده، بیلی روبیـن باالتر، 
بـه دلیـل اسـترس هنـگام تولـد، طبیعـی اسـت. 
بیلـی روبین غیر مسـتقیم طبیعی، در 24 سـاعت 

اول تولـد، زیـر 2/5 میلـی گـرم در دسـی لیتـر 
خواهـد بود امـا بسـیاری از نـوزادان، نوعـی زردی 
دارنـد کـه، طی چنـد روز اول پس از تولد، سـطح 
بیلـی روبیـن آن هـا بـه باالتـر از 5 میلـی گرم در 

دسـی لیتـر افزایش مـی یابد.

عوارض زردی نوزادان

مقادیـر بـاالی بیلـی روبیـن مـی توانـد بـه مغـز 
کـودک شـما منتقل شـود. این مسـئله مـی تواند 
باعـث تشـنج و آسـیب مغـزی شـود که بـه آن 
کرنیکتـروس مـی گوینـد. عـالوه بـر ایـن، مقادیر 
زیـاد بیلـی روبین، مـی تواند کـودک را در معرض 
اشـکال  سـایر  مغزی یـا  فلـج  ناشـنوایی،  خطـر 

آسـیب مغـزی قـرار دهد.

راه های تشخیص زردی نوزادان

زمـان شـروع زردی کودک بسـیارمهم بـوده و این 
مسـئله ممکـن اسـت بـه ارائـه دهنـده خدمـات 
بهداشـتی درمانـی وی در تشـخیص، کمـک کند. 
جـدی  اغلـب  زردی  نـوع  اول: ایـن  سـاعت   24
اسـت. فرزند شـما فـوراً بـه درمـان احتیـاج دارد.  
روز دوم یـا سـوم: اغلـب زردی از نـوع فیزیولوژیـک 
اسـت. بعضی اوقـات مـی توانـد نـوع جـدی تـری از 
شـوید  مطمئـن  کـه  اسـت  باشـد. مهم  نیـز  زردی 
کـودک در ایـن مرحله شـیر کافی دریافـت می کند. 

https://www.healthline.com/health/breast-milk-jaundice
https://www.healthline.com/health/sickle-cell-anemia
https://www.healthline.com/health/erythroblastosis-fetalis


نشــریه علمی، فرهنگی و اجتماعی  هانیل/    انجمن علمی دانشــجویی رشته مامایی

7

اواخـر هفتـه اول: ایـن نـوع زردی ممکن اسـت از 
زردی شـیر مـادر باشـد، امـا این امـکان نیز وجود 
دارد کـه بـه دلیـل عفونـت یـا سـایر مشـکالت 

جـدی نـادر رخ داده باشـد. 
هفتـه دوم: ایـن امـر اغلـب توسـط زردی شـیر 
بـه  اسـت  ممکـن  امـا  شـود،  مـی  ایجـاد  مـادر 
دلیـل مشـکالت نـادر کبـدی نیـز ایجـاد شـود. 
*همچنیـن، برای بررسـی اینکـه آیـا زردی نوزاد 
بـه دلیـل یـک بیمـاری زمینـه ای اسـت، ممکـن 
اسـت به آزمایشـات اضافی نیاز باشـد، آزمایشـاتی 
از قبیـل: آزمایـش کـودک از نظر شـمارش کامل 
خـون )CBC(، گـروه خونـی و ناسـازگاری فاکتور 
رزوس )Rh(.عـالوه بـر این، ممکن اسـت آزمایش 
سـلول  تجزیـه  افزایـش  بررسـی  کومبس بـرای 

هـای قرمـز خـون نیـز انجام شـود.  

راه های پیشگیری

هیـچ راه واقعی بـرای جلوگیـری از زردی نوزادان 
توانیـد  بارداری مـی  نـدارد. در دوران  وجـود 
از  پـس  کنیـد.  آزمایـش  را  خـود  خونـی  گـروه 
گروه خونی کـودک  لـزوم،  در صـورت  تولـد، 
شـما آزمایش می شـود، تـا احتمـال ناسـازگاری 
گـروه خونـی کـه منجر بـه زردی نوزاد می شـود، 
رد شـود. اگر کودک شـما زردی دارد، روش هایی 
وجـود دارد کـه مـی توانید از شـدیدتر شـدن آن 
کـه  کنیـد  اطمینـان حاصـل  کنیـد:  جلوگیـری 
کافـی  مادر تغذیـه  از طریق شـیر  شـما  کـودک 
دارد. تغذیـه کـودک بـا 8 تـا 12 بـار در روز در 
طـی چنـد روز اول، پیشـگیری از کمبـود آب در 
بدن کـودک را تضمیـن مـی کنـد. این امـر باعث 
مـی شـود بیلی روبین با سـرعت بیشـتری از بدن 
او عبـور کنـد. اگـر بـه کـودک خـود شـیر نمـی 
دهیـد و بـا شیرخشـک، کـودک خـود را تغذیـه 
مـی کنیـد، هفتـه اول هـر 2 تـا 3 سـاعت، 1 تـا 
2 اونـس شیرخشـک بـه کـودک بدهید. نـوزادان 
نـارس یـا کوچکتـر و همچنیـن نوزادانی که شـیر 

مـادر نیـز دریافت مـی کنند، ممکن اسـت مقادیر 
کمتـری از شیرخشـک مصرف کننـد. کودک خود 
را بـا دقـت، در پنج روز اول زندگـی، از نظر عالئم 
زردی مانند: زردی پوسـت و چشـم کنترل کنید. 
کـودک،  در  زردی  عالئـم  مشـاهده  صـورت  در 

بالفاصلـه بـا پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

راه های درمان زردی نوزادان

زردی خفیـف، معمـوالً بـا بالغ شـدن کبد کودک 
بـه خـودی خـود برطـرف مـی شـود. تغذیه مکرر 
)بیـن 8 تـا 12 بـار در روز( بـه نـوزادان کمک می 
کنـد تـا بیلی روبیـن را از بـدن خود عبـور دهند. 
بـه سـایر درمـان  زردی شـدیدتر ممکـن اسـت 
هـا نیـز نیـاز داشـته باشـد. فتوتراپی یـک روش 
معمـول و بسـیار موثـر در درمـان اسـت، کـه بـا 
اسـتفاده از نـور، بیلـی روبیـن را در بـدن کـودک 
شـما تجزیـه مـی کننـد. در فتوتراپـی، کـودک 
طیـف  نـور  زیـر  مخصـوص،  تخـت  روی  شـما، 
آبـی قـرار مـی گیـرد در حالـی کـه فقط پوشـک 
پتـوی  دارد. یـک  مخصـوص  محافـظ  عینـک  و 
فیبـر نـوری نیـز ممکن اسـت در زیر کودک شـما 
قـرار گیرد. در موارد بسـیار شـدید، ممکن اسـت 
انتقـال تبـادل ضـروری باشـد، کـه در آن کـودک 
مقادیـر کمـی خـون از اهـدا کننده یـا بانک خون 
دریافـت مـی کنـد. ایـن، جایگزینی خون آسـیب 
دیـده کـودک، بـا سـلول هـای قرمـز خون سـالم 
افزایش تعـداد  باعـث  همچنیـن  امـر  اسـت. این 
گلبـول هـای قرمز نـوزاد و کاهـش سـطح بیلـی 

روبیـن می شـود.

میزان بیلی روبین نوزاد

سـطح طبیعـی بیلـی روبیـن در نـوزاد، بایـد زیـر 
5 میلـی گـرم در دسـی لیتـر باشـد. با ایـن حال، 
بیلـی  دارای سـطح  نـارس،  نـوزادان  از  بسـیاری 
روبیـن باالتـر از ایـن مقـدار هستند. سـطح بیلی 
روبیـن تـا زمانـی کـه بـه سـطوح بـاالی 15_20 
خطرنـاک  نرسـد،  لیتـر  دسـی  در  گـرم  میلـی 
نیسـت، امـا بـه طـور کلـی فتوتراپـی قبـل از باال 

رفتـن سـطح آن شـروع مـی شـود. 

درمان های خانگی زردی

مصـرف شـیر خشـک، موجـب کاهـش سـربع تر 
زمـان  مـدت  نیـز کاهـش طـول  و  نـوزاد  زردی 
بسـتری می گـردد. علیرغم باورهـاي بومي، مبني 
نـوزادان،  زردي  کاسـتن  در  ترنجبیـن  تاثیـر  بـر 
تجویـز ایـن ماده، اثـر قابـل توجهـي در درمـان 
زردي نداشـته و بـه عنوان درمان زردي پیشـنهاد 
نمـي شـود. همچنیـن گذاشـتن چـراغ باالی سـر 

نـوزاد بـرای زردی نـوزاد، بـی تاثیـر اسـت.

 1.https://Healthline.com/health/
newborn-jaundice-symptoms                 
 2. https://healthline.com/health/
jaundice-types-outlook
 3. Article: Tarhani Fariba, et al. «The 
effect of oral mangosteen on reducing 
physiological jaundice in infants.» -55
58.
 4. Article: Qutbi Fatemeh, Nahidi 
Shizar, and Zangiabadi Mehdi. «The 
effect of clay milk on reducing neonatal 
jaundice.» 352-347.
 5. CBC: Complete Blood Count                                                                                                    
 6. Rh: Rhesus                                    
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درباره ی غده تیروئید، بیشتر بدانیم...

زهرا پورآذری
دانشجوی کارشناسی مامایی

غده تیروئید چیست؟ 

ای شـکل  پروانـه  و  کوچـک  ای  غـده  تیروئیـد؛ 
اسـت، کـه در جلوی گـردن و پایین حنجـره، قرار 
دارد. ایـن غـده بخشـی از یـک شـبکه پیچیده از 
غـدد؛ بـه نـام سیسـتم غـدد درون ریز اسـت، که 
وظیفـه هماهنگـی بسـیاری از فعالیـت هـای بدن 
را بـر عهـده دارنـد. غـده تیروئید، هورمـون هایی 
تولیـد مـی کنـد کـه، متابولیسـم بـدن را تنظیـم 
مـی کننـد. ایـن هورمـون هـا عبارتنـد از: تـری 

 )T4( و تیروکسـین )T3( یدوتیرونیـن

کم کاری تیروئید

ایـن بیمـاری بـه این معناسـت کـه، غـده تیروئید 
انـدازه کافـی،  بـه  توانـد  کـم کار اسـت و نمـی 
هورمـون تولیـد کنـد. ایـن بیمـاری، منجـر بـه 
بـروز عالئمـی ماننـد: خسـتگی، پوسـت خشـک، 
افزایـش حساسـیت بـه سـرما، مشـکالت حافظه، 
یبوسـت، افسـردگی، افزایش وزن، ضعـف، ضربان 
قلـب آهسـته و حتـی کمـا مـی شـود. همچنیـن 
کـم کاری تیروئیـد مـادر، بـا افزایـش خطـر کـم 
وزنـی هنگام تولد و پریشـانی جنین همراه اسـت.  
پزشـک آزمایـش خـون را، بـرای انـدازه گیـری 
 )TSH1(میـزان هورمون تحریـک کننده تیروئیـد
و هورمـون تیروئیـد انجـام می دهد. سـطح باالی 
TSH و سـطح پاییـن تیروکسـین، مـی توانـد بـه 
معنـای کـم کاری تیروئیـد باشـد. زیـرا در ایـن 
بیمـاری، غـده هیپوفیـز TSH بیشـتری آزاد مـی 
کنـد، تـا سـعی در تحریـک غـده تیروئیـد بـرای 

1 . Thyroid Stimulating Hormone

تولیـد هورمـون، داشـته باشـد. درمـان اصلـی کم 
کاری تیروئیـد، همان مصـرف قرص های هورمون 
تیروئید اسـت. دریافت دوز مناسـب بسیار اهمیت 
دارد، زیـرا مصـرف بیـش از حد هورمـون تیروئید، 
ایجـاد  را  تیروئیـد  پـرکاری  عالئـم  توانـد  مـی 
کنـد. وجـود آنتـی بـادی تیروئیـد در آزمایشـات، 
بـا افزایـش تعـداد سـقط جنیـن، مـرگ قبـل از 
زایمـان، اختـالل عملکـرد پـس از زایمان و رشـد 
 حرکتـی و عقلی پاییـن در فرزندان، همراه اسـت.

توصیـه شـده اسـت کـه در طـول بـارداری، هـر 
چهـار هفتـه یـک بار، TSH سـرم بررسـی شـود، 
تـا تنظیمـات مناسـب دوز انجام شـود، امـا روش 
معمـول مـا بررسـی هـر شـش هفتـه اسـت. بـا 
پیشـرفت بـارداری، دوز مـورد نیـاز افزایـش مـی 
یابـد، زیرا بارداری یک بیماری متابولیسـم اسـت.  
هـدف ما این اسـت که مقـدار تیروکسـین آزاد را، 
در حـد طبیعـی بـاال نگـه داریم.پـس از زایمـان، 
میـزان قطـره تیروکسـین و زنانی که تیروکسـین 
را قبـل از بـارداری مصـرف مـی کردنـد، بـه دوز 
قبـل از بـارداری تغییـر مـی کنـد و کسـانی کـه 
تیروکسـین خـود را در بارداری شـروع کـرده اند، 
بـه نصـف دوز قبل از زایمـان نیاز دارنـد. در زنانی 
کـه تیروکسـین خـود را در بـارداری بـه دلیل کم 
کاری تیروئیـد تحـت بالینـی آغـاز کـرده بودنـد، 
مـی تـوان پـس از زایمـان، دارو را متوقـف کـرد 
و پـس از شـش هفتـه و تصمیـم گیـری در مورد 
ادامـه درمـان، تعادل تیروئید دوباره ارزیابی شـود. 
بدیهی اسـت کـه برخی از ایـن زنـان، تیروئیدیت 
پـس از زایمـان را تجربـه مـی کنند و بـرای مدت 
نیـاز  تیروکسـین  جایگزینـی  بـه  تـری  طوالنـی 
دارنـد. یکـی از داروهایـی هـم که بـرای کم کاری 
تیروئیـد تجویـز مـی شـود، لووتیروکسـین مـی 
باشـد. مـوادی ماننـد: کلـم و شـلغم، می تواننـد 
باعـث ایجـاد کـم کاری تیروئیـد بشـوند و توصیه 
مـی شـود که مصـرف نشـوند و یا افراد یـک رژیم 

ثابـت، بـرای خودشـان در نظـر بگیرند. 

پرکاری تیروئید 

در پـرکاری تیروئیـد، غـده تیروئیـد بیـش از حـد 
فعـال اسـت و مقـدار زیادی از هورمـون های خود 

را تولیـد مـی کنـد. پـرکاری تیروئید، حـدود یک 
درصـد از زنـان را تحـت تأثیـر قرار مـی دهد ولی 
در مـردان، کمتـر دیـده می شـود. تولیـد بیش از 
حـد هورمـون هـای تیروئیـدی، منجر بـه عالئمی 
ماننـد: بـی قـراری، عصبی بـودن، افزایـش ضربان 
قلـب، تحریـک پذیـری، تعریـق زیـاد، اضطـراب، 
مشـکل خواب، پوسـت نازک، مو و ناخن شکننده، 
ضعـف عضالنی و کاهـش وزن می شـود. آزمایش 
خـون، میزان هورمـون تیروئید وهورمـون TSHرا 
در خـون انـدازه گیری مـی کند. تیروکسـین زیاد 
و سـطح TSH پایین، نشـان دهنـده فعالیت بیش 
از حـد غده تیروئید اسـت. همچنین ممکن اسـت 
پزشـک یـد رادیواکتیـو را از طریـق دهـان یـا بـه 
صـورت آمپـول وارد بـدن کنـد، درواقـع تیروئیـد 
بـرای تولیـد هورمـون هـای خـود یـد مـی گیرد، 
و مصـرف مقـدار زیـادی یـد رادیواکتیـو، نشـانه 
درمانـی  هـای  راه  اسـت.  تیروئیـد  پـرکاری  ی 
غـده  رفتـن  بیـن  از  باعـث  تیروئیـد،  پـرکاری 
تیروئیـد یـا جلوگیـری از تولید هورمـون های آن 
مـی شـود. داروهـای ضـد تیروئیـد، ماننـد: متـی 
مـازول )تاپـازول(، از تولید هورمون هـای تیروئید 
جلوگیـری مـی کند، البتـه به دلیل طیـف نقایص 
مـادرزادی در بارداری، مصرف متی مازول در سـه 
ماهـه اول بـارداری، ترجیح داده نمی شـود. قرص 
پروپرانولـول، در پـرکاری تیروئیـدی، که ناشـی از 
افزایـش کاتکـول آمیـن ها اسـت، می توانـد موثر 
باشـد. در مجمـوع بهتراسـت، خانـم بـا تیروئیـد 
پـرکار در دوران بـارداری، درمـان نشـود، چـون 
ممکـن اسـت در اثر عـدم تنظیـم دوز دارو، دچار 
کـم کاری شـود و کـم کاری در دوران جنینی، به 
مراتـب خطرناک تر اسـت. در سـه ماهه سـوم، به 
طـور معمـول دوزهـای درمان مـی تواند بـه دلیل 
اثـرات سـرکوب کننـده سیسـتم ایمنـی بـارداری 
کاهـش یابـد. هـدف مـا این اسـت کـه T4 آزاد را 
در محـدوده طبیعـی بـاال نگه داریم، ممکن اسـت 
TSH کمـی کمتـر از حـد نرمال باشـد. همچنین 
با مصـرف پروپیل تیواوراسـیل در بـارداری، نقص 
مـادرزادی مشـاهده نشـده اسـت، پـس ایـن دارو 
در بـارداری، داروی انتخابـی بـرای درمان پرکاری 
تیروئیـد اسـت. البته توجه داشـته باشـید که نیاز 
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بـه ایـن دارو، با گذشـت زمان طـی دوره بارداری، 
کاهـش مـی یابد.

تیروئیدیت هاشیموتو

ایـن بیماری، بـه عنـوان تیروئیدیت لنفوسـیتیک 
مزمـن شـناخته مـی شـود، و در هر سـنی ممکن 
اسـت رخ دهد، اما بیشـتر در خانم های میانسـال 
دیـده مـی شـود. ایـن بیمـاری زمانـی اتفـاق می 
افتـد کـه سیسـتم ایمنـی بدن بـه اشـتباه به غده 
هـا، حملـه  هورمـون  تولیـد  توانایـی  و  تیروئیـد 
کـرده و آنهـا را از بیـن ببـرد. این بیمـاری معموالً 
در مراحـل اولیه تشـخیص داده می شـود و سـال 
هـا پایـدار می مانـد، زیرا بـه آرامی پیشـرفت می 
کنـد. برخـی از افـراد با مـوارد خفیـف تیروئیدیت 
هاشـیموتو، ممکـن اسـت عالئـم واضحی نداشـته 
باشـند. عالئم آن عبارتند از: خسـتگی، افسردگی، 
پوسـت خشـک،  افزایـش وزن مالیـم،  یبوسـت، 
پریدگـی،  رنـگ  پشـت،  کـم  و  موهـای خشـک 
پـف صـورت، قاعدگـی سـنگین و نامنظـم، عـدم 
تحمـل سـرما، بـزرگ شـدن تیروئیـد و یـا گواتر. 
آزمایـش سـطح TSH، اغلب اولیـن مرحله هنگام 
تیروئیـدی  اختـالل  نـوع  هـر  بـرای  غربالگـری 
اسـت. پزشـک آزمایـش خـون را، بـرای بررسـی 
میـزان TSH و همچنیـن سـطح پاییـن هورمـون 
هـای تیروئیـد ) T3 یـا T4(، تجویـز مـی کنـد. 
تیروئیدیـت هاشـیموتو؛ یـک اختالل خـود ایمنی 
اسـت، بنابرایـن، آزمایش خـون، آنتی بـادی های 
غیـر طبیعـی را هم نشـان مـی دهند، کـه ممکن 
اسـت بـه تیروئید حملـه کنند. هیـچ درمانی برای 
داروهـای  نـدارد.  وجـود  هاشـیموتو  تیروئیدیـت 
جایگزیـن هورمـون، اغلـب بـرای باال بردن سـطح 
هورمـون تیروئید یا کاهش سـطح TSH اسـتفاده 
مـی شـوند، همچنین مـی تواند به تسـکین عالئم 
بیمـاری کمـک کننـد. در مـوارد نـادر پیشـرفته 
برداشـتن  بـرای  اسـت  ممکـن  هـم،  هاشـیموتو 
بخشـی یا کل غـده تیروئیـد، جراحی الزم باشـد. 

گواتر: 

گواتـر؛ بـزرگ شـدن غیـر سـرطانی غـده تیروئید 
اسـت. شـایعترین علـت گواتـر در سراسـر جهـان 
کمبـود یـد در رژیم غذایی اسـت.گواتر مـی تواند 
در هر سـنی ایجاد شـود، به خصـوص در مناطقی 
از جهـان کـه غذاهـای غنـی از یـد کـم اسـت، با 
ایـن حـال، گواتر بعـد از چهل سـالگی و در زنانی 
کـه احتمال اختـالالت تیروئیدی داشـته باشـند، 
دیگـر  عوامـل  برخـی  شـود.  مـی  دیـده  بیشـتر 
ماننـد: سـابقه پزشـکی خانوادگی، مصـرف برخی 
داروهـا، بـارداری و قـرار گرفتـن در معرض اشـعه 
نیـز، مـی توانند دربـروز این بیماری نقش داشـته 
باشـند.اگر گواتر شـدید نباشـد ممکن اسـت هیچ 
عالمتـی وجود نداشـته باشـد. اگر گواتر بـه اندازه 
کافـی بزرگ شـود، بسـته بـه اندازه، ممکن اسـت 
عالئمـی چون: تـورم یا گرفتگی گردن، مشـکالت 
تنفـس یـا بلـع، سـرفه یـا خـس خـس سـینه و 
گرفتگـی صـدا داشـته باشـد. گواتر، معمـوالً فقط 
در مـواردی کـه به حد کافی شـدید شـود و بتواند 
عالئمـی ایجـاد کنـد، درمان می شـود. اگـر گواتر 

در نتیجـه کمبـود یـد باشـد، مـی توانیـد مقـدار 
کمـی ید مصـرف کنیـد، زیـرا یـد رادیواکتیو می 
توانـد غـده تیروئیـد را کوچـک کنـد، و جراحـی، 
تمـام یا بخشـی از غـده را از بین می بـرد. درواقع 
درمـان هـا، معمـوالً همپوشـانی دارند، زیـرا گواتر 

اغلـب از عالئـم پـرکاری تیروئید اسـت. 

دوران  در  تیروئیـد  غربالگـری  اهمیـت 
بـارداری

جنیـن تـا هفتـه شـانزدهم ، کامـاًل بـه هورمـون 
هـای تیروئیـد مـادر وابسـته اسـت، که ایـن زمان 
مهمـی برای رشـد مغز اوسـت. کـم یا زیـاد بودن 
هورمـون های تیروئیدی، می تواند ضریب هوشـی 
کـودک را در مراحـل بعدی زندگـی، کاهش دهد، 
همچنیـن خطـر زایمان زودرس، پره اکالمپسـی و 
سـایر عـوارض را نیـز، افزایـش مـی دهد.پـرکاری 
تیروئیـد و کـم کاری تیروئید، چندین اثر سـوء، بر 
نتایـج بارداری دارنـد. پرکاری تیروئیـد، میتواند با 
سـقط جنین، زایمـان زودرس، تاخیر رشـد داخل 
رحمـی، وزن کـم هنـگام تولـد، پره اکالمپسـی و 
اختـالل عملکـرد تیروئیـد جنیـن، همراه باشـد،و 
کـم کاری تیروئیـد نیـز، میتوانـد با سـقط جنین، 
کـم خونـی، فشـار خـون ناشـی از بـارداری، پـره 
اکالمپسـی، قطع جفت، خونریـزی پس از زایمان، 
تولـد زودرس، وزن کـم هنـگام تولـد، مرگ داخل 
رحمـی جنیـن، افزایش ناراحتی تنفسـی نـوزاد و 

اختـالل رشـد عصبی نـوزاد همراه باشـد.

کــدام مــواد مغــذی بــرای ســالمت 
هســتند؟ مهــم  تیروئیــد 

ــت،  ــروری اس ــی ض ــاده معدن ــک م ــد: ی  ی
ــدی  ــای تیروئی ــون ه ــد هورم ــرای تولی ــه ب ک
مــورد نیــاز اســت. ایــن کمبــود یــد، تقریبــاً یــک 
ســوم جمعیــت جهــان را تحــت تأثیــر قــرار مــی 
دهــد. غذاهــای دریایــی دارای مقادیــر کافــی یــد 

هســتند.
ســلنیوم: ایــن مــاده، بــه فعــال ســازی 
هورمــون هــای تیروئیــدی کمــک مــی کنــد، تــا 
بتواننــد توســط بــدن اســتفاده شــوند. ایــن مــاده 
معدنــی ضــروری، دارای مزایــای آنتــی اکســیدانی 
اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت، از غــده 
تیروئیــد در برابــر آســیب هــای ناشــی از مولکــول 
ــت  ــای آزاد، حافظ ــکال ه ــام رادی ــه ن ــی ب های
ــه  ــلنیوم ب ــی از س ــای غن ــزودن غذاه ــد. اف کن
رژیــم غذایــی، راهــی عالــی بــرای افزایــش ســطح 
ســلنیوم بــدن اســت، ایــن مــواد شــامل: آجیــل، 

ــن ماهــی، ســاردین و   تخــم مــرغ هســتند. ت
ــازی  ــه فعالس ــلنیوم، ب ــد س ــز روی: مانن  فل
ــد. ــی کنن ــک م ــدی کم ــای تیروئی ــون ه هورم

سرطان تیروئید و بارداری

بدخیمـی غـدد  تریـن  تیروئیـد، شـایع  سـرطان 
درون ریـز اسـت کـه از بیـن هـر صـد هـزار زن 
بـاردار، حـدود چهـارده نفـر را مبتـال مـی کنـد. 
انـواع سـرطان هایـی کـه در خانـم هـای بـاردار 
دیـده مـی شـود، هماننـد زنان غیـر باردار اسـت. 
اگـر سـرطان بـه خوبـی تمایـز یافتـه باشـد، مـی 
تـوان جراحـی را، در دوره فـوری پـس از زایمـان 
انجـام داد. بـا ایـن حـال، در سـرطان هایـی کـه 
تمایـز چندانـی ندارنـد، مـی تـوان در سـه ماهـه 
دوم، عمـل جراحـی را انجـام داد.  پس از جراحی، 
اسـکن رادیـو یـد و فرسـایش در دوران بـارداری 
و شـیردهی، کامـاًل منـع مصـرف دارد. در زنانـی 
کـه تحـت عمل جراحـی قـرار گرفته انـد و تحت 
درمان سـرکوبگرانه با لووتیروکسـین هستند، دوز 
بایـد طـوری تنظیم شـود، کـه از تیروتوکسـیکوز 

)پـرکاری تیروئیـد حاملگـی( جلوگیـری کنـد.
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ــا اســتفاده از صفحــه  ــخ 13۹۹/10/23، ب در تاری
ی اینســتاگرام انجمــن علمــی مامایــی دانشــگاه 

ــه آدرس :  علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه؛ ب

@Midwifery_Association99

بــا بیــش از 600 دنبــال کننــده، توانســتیم 
 24 کوتــاه  داســتان  یــک  طراحــی  بــا 
ــز  ــای عزی ــده ه ــال کنن ــاعته)Story(، از دنب س
ــواالت  ــه س ــم، ک ــت کنی ــه درخواس ــن صفح ای
خودشــان را در حیطــه ی مامایــی و ســالمت 
زنــان، از مــا بپرســند، تــا مــا نیــز، در شــماره ی 
ســوم نشــریه، بــه پرطرفــدار تریــن و مهــم تریــن 
آنــان، پاســخ دهیــم. و حــال در ایــن شــماره، در 
ــه 8 ســوال  ــا پاســخ ب ــت شــما هســتیم، ب خدم

برگزیــده.

ــی  ــرای آمادگ ــب ب ــای مناس ورزش ه
زایمــان، شــامل چــه ورزش هایــی اســت؟ 
ــردن،  ــنا ک ــاده روی، ش ــر: پی ــی نظی ورزش های
یــوگا قبــل تولــد جنین)جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر، در رابطــه بــا ورزش یــوگا، بــه شــماره ی 
دوم هانیــل، مراجعــه کنیــد(، پیالتــس، تمرینــات 

کــف لگــن.

چــه عوامــل و بیماری هایــی، می تواننــد 
باعــث ایجــاد عوارضــی از خــود، در دوران 
ــل و  ــن عوام ــی از ای ــوند؟ برخ ــارداری ش ب
ــار  ــرطان، فش ــت، س ــامل: دیاب ــا ش ــاری ه بیم
ــی  ــا، بیمــاری هــای مقاربت ــاال، عفونت ه خــون ب
از جملــه  HIVو مشــکالت کلیــوی، بــاردار بــودن 
در ســن 35 ســالگی یــا باالتــر، بــارداری در 
ــی  ــالل غذای ــک اخت ــتن ی ــی، داش ــنین جوان س
ماننــد: بــی اشــتهایی، ســیگار کشــیدن، اســتفاده 
ــتن  ــکل، داش ــیدن ال ــی، نوش ــدر غیرقانون از مخ
ســابقه ســقط یــا زایمــان زودرس، چنــد قلویــی و 

ــی مــی شــوند.  کــم خون

عفونــت هــای دوران بــارداری و خطرات 
آنهــا بــرای مــادر و کودک چیســت؟ 

ــارداری،  ــای دردسرســاز در دوران ب ــت ه  عفون

بــرای مــادران، شــامل: عفونــت ادراری، واژینیــت 
و عفونــت بعــد از زایمــان، مــی شــوند.

عوامــل ایجادکننــدۀ عفونــت هــای دردسرســاز 
شــامل:  جنیــن،  بــرای  بــارداری،  دوران  در 
ســیتومگالوویروس )ویروســی کــه میزبــان آن 
ــان  ــه انس ــه ای ک ــت، گون ــون اس ــان و میم انس
ــانی  ــیتومگالوویروس انس ــد، س ــی کن ــوده م را آل
نامیــده مــی شــود(،  توکسوپالســموز )یــک انــگل 
ــاری توکسوپالســموزیس  ــه بیم ــک ســلولی، ک ت
را در انســان ایجــاد مــی کنــد( و پاروویــروس)از 
ســاده تریــن ویــروس هــای جانــوری(، مــی 

ــوند. ش
ــارداری،  ــاز در دوران ب ــای دردسرس ــت ه عفون
هــم بــرای مــادر، و هــم جنیــن شــامل: ســفلیس 
لیســتریوز)نوعی  آمیزشــی(،  بیمــاری  )نوعــی 
عفونــت جــدی، کــه در اثــر خــوردن غــذای آلوده 
ــه  ــی  شــود(، هپاتیت)ب ــری آن ایجــاد م ــه باکت ب
 HIV ،)ــد اســت ــی التهــاب در پارانشــیم کب معن
ــری  ــی باکت ــه نوع ــروهB  ک ــترپتوکوک گ و اس

ــی باشــند. اســت، م

از عالئــم اولیــه بــارداری چیســت؟ 
برخــی از عالئــم اولیــه ی بــارداری شــامل: 
یــک ســیکل قاعدگــی از دســت رفتــه، احســاس 
خســتگی، تکــرر ادرار، ســینه هــای حســاس 
افزایــش  اســتفراغ،  تهــوع  حالــت  متــورم،  و 
ــق  ــرات خل ــا، تغیی ــرات دم ــب، تغیی ــان قل ضرب
ــتان  ــرات پس ــه وتغیی ــکم، آکن ــخ ش ــو، نف و خ
ــورت  ــوند. در ص ــی ش ــتان( م ــوک پس و نیپل)ن
ــک  ــا پزش ــم، ب ــن عالئ ــک از ای ــر ی ــاهده ه مش
ــه خصــوص اگــر رابطــه  خــود صحبــت کنیــد، ب

ــد. ــته ای ــده ای داش ــت نش ــی محافظ جنس

از چــه زمانــی حــرکات جنیــن را، 
ــرکات، در  ــن ح ــم؟ اولی ــی کنی ــاس م احس
ــوند. در  ــروع می ش ــارداری ش ــه دوم ب ــه ماه س
ابتــدا حتــی ممکــن اســت، حــرکات را تشــخیص 
ــک  ــوز کوچ ــما هن ــودک ش ــون ک ــد، چ ندهی
اســت، بنابرایــن ضربــه هــا قــوی نخواهنــد 
بــود، در عــوض ممکــن اســت احســاس عجیبــی 
ــا  داشــته باشــید، کــه فقــط مــی توانیــد آن را ب

پاسخ هانِیل، به سواالت متداول شما...

زهرا غرانی
دانشجوی کارشناسی مامایی

https://www.instagram.com/midwifery_association99/
https://www.instagram.com/midwifery_association99/
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عنــوان بــال زدن توصیــف کنیــد. اگــر ســابقه ی 
ــرکات  ــن ح ــد ای ــد، میتوانی ــته ای ــارداری داش ب
را خیلــی زودتــر، حتــی در هفتــه ی ســیزده 
حاملگــی تشــخیص دهیــد. همچنیــن در بیشــتر 
مــوارد هــم، شــریک زندگیتــان میتوانــد حــرکات 
ــه پــس از شــما تشــخیص  جنیــن را، چنــد هفت
ــتش را روی  ــان دس ــریک زندگیت ــر ش ــد، اگ ده
شــکم شــما بگــذارد) حــدود اول هفتــه بیســت(، 
نــه تنهــا ضربــه هــا را احســاس مــی کنــد، بلکــه 

ــد. ــد دی ــم خواه ــا را ه ــان ه ضرب

ـــی  ـــل اصل  عل
ــزی از واژن،  خونریـ
ــارداری  در دوران بـ
ـــی  ـــت؟علل اصل چیس
ـــال در  ـــزی واژین خونری
دوران بـــارداری، بـــا 
بـــارداری  پیشـــرفت 

تغییـــر مـــی کننـــد.

لکـه بینـی در سـه ماهـه ی اول بـارداری، ممکن 
اسـت بـه ایـن دالیل باشـد:

 خونریـزی النـه گزینـی: خونریزی النـه گزینی، 
شـش تـا دوازده روز پس از بـارداری رخ می دهد. 
اعتقـاد بر این اسـت که این، نشـانه ای اسـت، که 
نشـان میدهـد کـه جنیـن در دیواره رحم کاشـته 
شـده اسـت. هـر خانومـی خونریـزی النـه گزینی 
را تجربـه نخواهـد کـرد، امـا بـرای زنانـی کـه آن 
را تجربـه مـی کننـد، ایـن معمـوالً یکـی از اولین 
گزینـی  النـه  خونریـزی  اسـت.  بـارداری  عالئـم 
معمـوالً صورتـی روشـن تا قهـوه ای تیره اسـت، و 
بـا دوره قاعدگـی معمول شـما، تفـاوت دارد، زیرا 
فقـط درحـد لکه بینـی اسـت. در ایـن خونریزی، 
بهداشـتی  نـوار  پوشـاندن  یـا  تامپـون  بـه  نیـاز 
نخواهیـد داشـت، و بـرای چنـد سـاعت، حداکثـر 
سـه روز طول می کشـد و سـپس به خـودی خود 

متوقـف می شـود.
 حاملگـی خـارج رحمی: حاملگی خـارج رحمی، 
یـک اورژانـس پزشـکی اسـت. زمانـی اتفـاق مـی 
افتـد کـه تخمک بـارور شـده، خود را بـه خارج از 
رحـم متصـل کند. لکـه بینی یـا خونریـزی واژن، 
از روشـن تـا شـدید مـی توانـد، عالمـت بـارداری 

خـارج رحمی باشـد.
 سـقط جنین: بیشـتر سـقط ها در سـیزده هفته 
اول بـارداری، اتفـاق مـی افتنـد. اگـر مـی دانیـد 
کـه بـاردار هسـتید و خونریـزی قهوه ای یـا قرمز 
روشـن، بـا گرفتگـی یـا بـدون گرفتگـی داریـد، 
بـا پزشـک خـود صحبـت کنیـد. در طـی مراحل 
میانـی و آخـر بـارداری، ناهنجـاری هـای جفـت 
مهـم  واژینـال  خونریـزی  افتراقـی  تشـخیص  در 
می شـوند، جفت سـر راهـی به طور کالسـیک، به 
صـورت خونریـزی بـدون درد، ظاهر می شـود و با 

سـونوگرافی ارزیابـی می شـود.

ــارداری  ــی در دوران ب ــه جنس ــا رابط آی
امــکان پذیــر اســت؟ رابطــه جنســی در 
دوران بــارداری، مــی توانــد منجــر بــه انقباضاتــی 
شــود کــه در حاملگــی هــای کــم خطــر، موقتــی 

ــه  ــال ب ــورت ابت ــا در ص ــت، ام ــرر اس ــی ض و ب
بیمــاری پزشــکی، ممکــن اســت منجــر بــه 
ــود. در  ــری ش ــوارض دیگ ــا ع ــان زودرس، ی زایم
ــا  صــورت داشــتن یکــی از شــرایط زیــر حتمــاً ب
پزشــک خــود درمــورد اینکــه آیــا رابطــه جنســی 
ــا  ــرای شــما ایمــن اســت ی ــارداری، ب در دوران ب

ــد. ــر، مشــورت کنی خی
 تاریخچــه ســقط جنین:کالــج متخصــص زنــان 
و زایمــان آمریــکا، ســقط مکــرر را، دو بــار از 
دســت دادن بــارداری، تعریــف مــی کنــد. حــدود 
ــه  ــرر را تجرب ــقط مک ــان، س ــد از زن ــک درص ی
ــت آن  ــوارد، عل ــیاری از م ــد و در بس ــی کنن م
ــه  ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــت. ب ــناخته اس ناش
رابطــه جنســی خــود باعــث ســقط جنیــن نمــی 
ــای  ــارداری ه شــود، اگرچــه ممکــن اســت در ب
پــر خطــر، اقدامــات احتیاطــی بیشــتری در برابــر 

ــی انجــام شــود. انقباضــات رحم
 بــارداری چنــد قلــو: اگــر بیــش از یــک نــوزاد 
ــما  ــک، ش ــت پزش ــن اس ــتید، ممک ــاردار هس ب
ــتراحت لگــن،  ــتراحت لگن)اس ــت اس را در حال
اســتراحت در رختخــواب نیســت( قــرار دهــد، تــا 
بــه شــما کمــک کنــد تــا حــد ممکــن، بــه تــرم 
ــوید.  ــک ش ــان(، نزدی ــان زایم ــن زم کامل)بهتری
ــد،  ــز نبای ــچ چی ــه هی ــت، ک ــدان معناس ــن ب ای
ــز  ــن شــامل: پرهی ــه واژن شــما وارد شــود و ای ب
از رابطــه جنســی و همچنیــن، پرهیــز از بیشــتر 
ــد، از  ــر الزم باش ــی اگ ــات واژن اســت. حت معاین
تمــام فعالیتهــای جنســی اجتنــاب کنیــد، هنــوز 
ــت  ــاد صمیمی ــرای ایج ــادی ب ــای زی ــم راه ه ه

ــود دارد.( ــما و همســرتان وج ــن ش بی
ــوان"؛  ــه رحــم "نات ــق: دهان ــه رحــم ناالی  دهان
ــی  ــارداری، خیل ــم در دوران ب ــه رح ــی دهان یعن
زودتــر از آن زمانــی کــه بایــد، بــاز شــده اســت. 
ــاز شــود، در  ــه رحــم خیلــی زود ب امــا اگــر دهان
معــرض ســقط جنیــن و زایمــان زودرس هســتید.

 عالئــم زایمــان زودرس: زایمــان زودرس زمانــی 
اســت کــه بیــن هفتــه هــای 20 تــا 37 بــارداری، 
شــما شــروع بــه زایمــان مــی کنیــد. بعیــد اســت 
ایــن اتفــاق در دوازده هفتــه اول بــارداری رخ 
دهــد، امــا اگــر قبــل از هفتــه 37 عالئــم زایمــان 
ــحات واژن  ــر درد و ترش ــات، کم ــد: انقباض مانن
ــک  ــت پزش ــن اس ــد، ممک ــی دهی ــان م را نش
ــث  ــه باع ــی ک ــت های ــام فعالی ــد از انج بخواه
ــودداری  ــود خ ــی ش ــما م ــان ش ــرفت زایم پیش

ــد. کنی
 جفــت ســرراهی: جفــت 
جنیــن بــه طــور معمــول، 
یــا  بــاال،  قســمت  در 
ــم تشــکیل  ــاره ی رح کن
مــی شــود، امــا هنگامــی 
کــه مســتقیم بــر روی 
تشــکیل  رحــم  دهانــه 
جفــت  باشــد،  شــده 
ســرراهی نــام مــی گیــرد.

بـارداری،  آیـا رابطـه جنسـی در دوران 
منجـر بـه بـارداری مجـدد می شـود؟ ایـن 
وضعیـت بـه نـدرت اتفـاق مـی افتـد، اگـر هـر دو 
جنین در حال رشـد طبیعی باشـند، ممکن اسـت 
خطـر زیـادی در حمـل آنها وجود نداشـته باشـد، 
از طرفـی دیگـر هـم، اگـر یکـی از جنیـن هـا، در 
سـن حاملگـی، بـه طـور قابـل توجهـی جـوان تر 
از دیگـری باشـد، یـا کمتـر از دیگـری رشـد کرده 
باشـد، آن موقـع ممکن اسـت مشـکالتی به وجود 
بیایـد. تعـداد انگشـت شـماری از حاملگـی هـای 
تاییـد شـده، بـه این صـورت وجود داشـته اسـت، 
بـه عنـوان مثال: جسـیکا آلن و همسـرش موافقت 
کردنـد، کـه یـک زوج چینـی، فرزنـد آنهـا را بـه 
دالیلـی بجـای خودشـان، بـا روش هـای کمک به 
بـارداری، بـه دنیـا بیاورنـد. هنگامی که مشـخص 
شـد خانـم چینـی، دو جنین دارد، پزشـکان تصور 
کردند که جنین به دوقلو تقسـیم شـده اسـت.  با 
ایـن حـال، پـس از زایمان نـوزادان، آلـن و والدین 
بیولوژیکـی، در مـورد تفـاوت ظاهـری آنهـا، گیـج 
شـده بودنـد. آزمایـش DNA سـرانجام تأیید کرد 
کـه، یک نـوزاد، فرزند بیولوژیکی آلن و همسـرش 
اسـت، و دیگـری فرزنـد بیولوژیکـی والدین چینی 
اسـت. و یـا ماجـرای جولیـا گروونبـورگ در اوایل 
سـال 2010، کـه بـا یک نـوزاد، باردار شـد و پس 
از آن، تقریبـاً 2 و نیـم هفتـه بعـد مجـددا بـاردار 
شـد. ایـن superfetation توسـط پزشـک وی، 
در طـی سـونوگرافی کشـف شـد، کـه نشـان مـی 
دهـد نـوزادان در دو کیسـه رحـم متفـاوت، بـا دو 
سـرعت متفـاوت، رشـد مـی کننـد. ایـن نـوزادان 
همچنیـن دو تاریـخ موعـد مختلـف داشـتند، امـا 
در نهایـت از طریـق سـزارین، در یـک روز بـه دنیا 
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قرص های ضد بارداری؛  انقالبی  در جامعه ی انسانی

الهه شاکری
دانشجوی کارشناسی مامایی

بــارداری بــه وضعیتــی گفتــه می شــود، کــه یــک 
ــا جنیــن  ــان ی ــوم در رحــم خــود، دارای روی خان
ــاه  ــه م ــه مــدت نُ ــن دوره در انســان، ب باشــد؛ ای
طــول می کشــد و بــا بــه  دنیــا آمــدن نــوزاد؛ کــه 
ــارداری  ــد. ب ــان می رس ــه پای ــام دارد ب ــان ن زایم
بــه دو صــورت خواســته و ناخواســته اتفــاق مــی 
ــی از  ــه حالت ــته؛ ب ــارداری ناخواس ــه ب ــد، ک افت
ــارداری، کــه از پیــش، قصــدی بــرای حاملگــی  ب
وجــود نداشــته، گفتــه می شــود. هــر ســاله 
ــر  ــی در سراس ــون حاملگ ــت میلی ــدود دویس ح
ــوم  ــک س ــاً ی ــه تقریب ــد، ک ــان روی می ده جه
ــات  ــب اطالع ــت)جهت کس ــته اس ــا ناخواس آنه
ــارداری ناخواســته و همــه  بیشــتر، بــه موضــوع ب
آنچــه بایــد بدانیــد، در همیــن شــماره از نشــریه 
مراجعــه کنیــد(. روش هــای مؤثــر و ایمــن، 
کنتــرل تولــد، در قــرن بیســتم در دســترس 
ــی  ــود برخ ــن وج ــا ای ــت، ب ــرار گرف ــگان ق هم
ــرل  ــیوه های کنت ــه ش ــی ب ــا، دسترس فرهنگ ه
ــارداری را، محــدود و گاهــی ممنــوع  زایمــان و ب
مــی  نماینــد چــرا کــه معتقدنــد از دیــدگاه 
اخالقــی، مذهبــی و یــا سیاســی، نامطلــوب 
اســت. یکــی از پرطرفــدار تریــن و معمــول تریــن 
ــتفاده از  ــارداری، اس ــری از ب ــای جلوگی روش ه
ــی  ــه قدمت ــت، ک ــارداری اس ــای ضدب ــرص ه ق
ــوان،  ــادی از بان ــداد زی ــد و تع ــاله دارن ــل س چه

ــد. قــرص هــای  ــن روش اســتفاده مــی کنن از ای
ضــد بــارداری بــه گروهــی از داروهــای خوراکــی، 
ــرای  ــه ب ــود، ک ــه می ش ــرص گفت ــکل ق ــه ش ب
ــن  ــوند. ای ــرف می ش ــارداری مص ــگیری از ب پیش
ــگیری  ــای پیش ــن روش ه ــا از پرکاربردتری داروه
از حاملگــی، در سراســر جهــان مــی  باشــند. 
ــرن  ــدای ق ــه ابت ــا ب ــرص ه ــن ق ــه ای تاریخچ
بیســتم برمیگــردد، کــه تعــدادی از دانشــمندان 
ــم زرد،  ــحات جس ــش ترش ــه نق ــی متوج اروپای
در جلوگیــری از تخمــک گــذاری شــدند. پیــش 
ــی  ــمند اتریش ــک دانش ــال 1۹27، ی از آن در س
موفــق شــد بــا ایــن ترشــحات، نازایــی موقــت را 
ــد. درســال 1۹37 نشــان  ــا ایجــاد کن در موش ه
ــد  ــص می توان ــترون خال ــه پروژس ــد، ک داده ش
کنــد.  مهــار  خرگــوش  در  را  تخمک گــذاری 
ــی  ــر ترکیب ــال 1۹50 اث ــم در س ــت ه در نهای
از پروژســترون و نــور پروژســتین را، در مهــار 
تخمک گــذاری زنــان گــزارش کردنــد. پــس از آن 
ــن قــرص هــا روی  ــه مصــرف ای میلیون هــا زن ب
آوردنــد، تــا اینکــه گزارش هایــی مبنــی بــر اثــرات 
ــات  ــد. تحقیق ــت آم ــه دس ــن دارو ب ــی ای جانب
ــا دوز  ــوارض ب ــن ع ــه، ای ــان داد ک ــدی نش بع
ــذا قرص هــای  ترکیبــات قــرص مرتبــط اســت، ل
ــری از  ــه دوز کمت ــدند ک ــی ش ــدی طراح جدی

هورمون هــا را داشــتند.

انواع قرص های ضد بارداری

دو نوع اصلی از این قرص ها وجود دارد:
قرص هــای ترکیبــی اســتروژن و پروژســترون: 
ایــن قــرص هــا، شــامل انــواع: تــک فــازی 
ــت و  ــرف ثاب ــات در کل دوره مص ــزان ترکیب )می
بــه صــورت روزانــه تامیــن مــی شــود(، دو فــازی) 
هــر روز بــه مــدت 21 روز از چرخــه، مقــدار 
ــد( و  ــی کنن ــن م ــتروژن را تامی ــاوی از اس مس
ســه فــازی)دارای غلظــت هــای ثابــت یــا تغییــر 
دهنــده اســتروژن و پروژســترون، در طــول دوره 
اســت( مــی شــوند، به عنــوان مثــال: ســیپروترون 
کامپانــد، روکیــن و اِچ دی. قــرص هــای ترکیبــی 
بــه دو روش کار مــی کننــد؛ اول: آنهــا از تخمــک 
گــذاری بــدن شــما جلوگیــری مــی کننــد. ایــن 
ــما،  ــای ش ــدان ه ــه تخم ــت ک ــی اس ــدان معن ب
ــن  ــد. دوم: ای ــی کنن ــک آزاد نم ــاه تخم ــر م ه
ــه  قــرص هــا باعــث ضخیــم شــدن مخــاط دهان
ــن مخــاط،  ــدن شــما مــی شــوند. ای رحــم، در ب
ــی  ــک م ــما کم ــم ش ــه رح ــپرم ب ــفر اس ــه س ب
کنــد، بنابرایــن مــی توانــد تخمــک را بــارور کنــد. 
مخــاط غلیــظ شــده از رســیدن اســپرم بــه رحــم 

جلوگیــری مــی کنــد.
قرص های شامل پروژسترون به تنهایی

ــف عمــل  ــد روش مختل ــه چن ــا ب ــرص ه ــن ق ای
مــی کننــد. عمدتــا، آنهــا بــا ضخیم کــردن مخاط 
دهانــه رحــم و نــازک شــدن آندومتــر رحم شــما، 
کار مــی کننــد. عــالوه بــر ایــن، قــرص هــای فقط 
پروژســتین)نوعی پروژســترون ســاختگی( ممکــن 

اســت از تخمــک گــذاری جلوگیــری کننــد.

ــه  ــارداری چ ــری از ب ــای جلوگی ــرص ه ق
ــد؟ ــدی دارن فوای

تنظیــم کننــده ی برگشــت پذیــر چرخــه قاعدگی 
هســتند؛ ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه وقتــی 
ــه  ــد، چرخ ــی کنی ــف م ــا را متوق ــرف آنه مص
ــی  ــی برم ــت طبیع ــه حال ــما، ب ــی ش ی قاعدگ
ــوان  ــرص هــا میت ــن ق ــد ای گــردد. از دیگــر فوای
ــم،  ــدان و رح ــرطان تخم ــر س ــش خط ــه کاه ب
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عالیــم  کاهــش 
قبــل  ســندرم 

قاعدگــی،  از 
هــش  کا

خطــر ابتــال 
 ،MS1 ــه ب

جلوگیــری 
مــو،  ریــزش  از 

پراشــتهایی  درمــان 
مراقبــت  عصبی)بولیمیــا(، 

دربرابــر بیمــاری هــای عفونــی و 
ــای  ــاری ه ــره و بیم ــن خاص ــی لگ التهاب

ــل کــم  ــم پســتان، مراقبــت در مقاب خــوش خی
ــه دلیــل کــم شــدن حجــم  خونــی فقــر آهــن ب
ــارداری هــای  خــون قاعدگــی، کاهــش میــزان ب
ــی و  ــدن قاعدگ ــر ش ــم ت ــم، منظ ــرون از رح بی
کاهــش دردهــای ایــن دوران، کمــک بــه درمــان 
ــاری  ــدن بیم ــر ش ــورت و بهت ــای ص ــوش ه ج

روماتیســم مفصلــی اشــاره کنیــم.
ــه  ــی، ب ــای ترکیب ــرص ه ــتفاده از ق ــای اس مزای
ــدن  ــت از ب ــامل: حفاظ ــر ش ــی ت ــور اختصاص ط
ــی  ــه، حاملگ ــی چــون آکن ــاری های ــر بیم دربراب
ــا،  ــتخوان ه ــدن اس ــازک ش ــی، ن ــارج رحم خ
رشــد غیــر ســرطانی پســتان، ســرطان آندومتــر 
ــان کیســت هــای  ــی، درم و تخمــدان، کــم خون
تخمــدان و گرفتگــی شــدید قاعدگــی، می شــود. 
هــای حــاوی  قــرص  از  اســتفاده  همچنیــن 
فقــط پروژســتین، بــرای زنانــی کــه نمــی توانــد 
ــیگاری  ــد، س ــل کن ــی را تحم ــتروژن درمان اس
ــاالی 35 ســال و ســابقه لختــه  هســتند، ســن ب

ــت.  ــر اس ــن ت ــد، ایم ــون دارن ــدن خ ش

ــای  ــرص ه ــرات ق ــی و خط ــوارض جانب ع
ــارداری ــد ب ض

در حالــی کــه قــرص های جلوگیــری از بــارداری، 
بــرای اکثــر خانــم هــا بــی خطــر اســت، امــا در 
ــز  ــی نی ــوارض جانب ــراد، یکســری ع برخــی از اف
ــش  ــد: کاه ــی مانن ــت، عوارض ــده اس ــده ش دی
ــن  ــزی بی ــوع، خونری ــت ته ــی، حال ــل جنس می
پریــود و حساســیت بــه پســتان. همچنیــن خطــر 
جــدی دیگــر اســتفاده از قــرص هــای جلوگیــری 
ــی،  ــای ترکیب ــرص ه ــژه ق ــه وی ــارداری، ب از ب
ــن  افزایــش خطــر لختــه شــدن خــون اســت. ای
مــی توانــد منجــر بــه ترومبــوز ســیاهرگی 
ــوی  ــی ری ــه قلبــی، ســکته و آمبول عمقــی، حمل

شــود.

قرص اورژانسی

ــی  ــرص های ــواع ق ــی از ان ــی، یک ــرص اورژانس ق
اســت کــه بــرای جلوگیــری از حاملگــی اســتفاده 
مــی شــود. البتــه کاربــرد آن بــرای زنانــی اســت 
ــته  ــده داش ــت نش ــی محافظ ــط جنس ــه رواب ک
انــد، یــا شــیوه هایــی کــه در طــول ارتبــاط بــکار 
بــرده انــد، موفــق نبــوده اســت. درواقــع، اســتفاده 
از قــرص اورژانســی، بــه زمــان هایــی ویــژه 

1. Multiple Sclerosis

اختصــاص 
راه  و  دارد 

ــرای  ــی ب ــی عموم حل
حاملگــی  از  جلوگیــری 

ــه  ــا ب ــی ب ــرص اورژانس ــت. ق نیس
ــه  ــذاری، ب ــک گ ــن تخم ــر انداخت تاخی

جلوگیــری از حاملگــی کمــک مــی کنــد. 
نحــوه اســتفاده از قــرص اورژانســی بــه اینصــورت 
اســت، کــه بایــد یک عــدد قــرص بــا دوز مصرفی 
ــر  ــوم را، اســتفاده کــرد. هــر چــه قــدر زودت معل
ایــن قــرص خــورده شــود، امــکان جلوگیــری از 
ــود. درواقــع بایــد آن  حاملگــی بیشــتر خواهــد ب
را در اســرع وقــت اســتفاده کنیــد؛ یعنــی ظــرف 
ــت  ــی حفاظ ــاط  جنس ــد از ارتب ــاعت بع 72 س
نشــده، ایــن زمــان اســت کــه، امــکان جلوگیــری 
ــی  ــد. برخ ــی رس ــد م ــه ۹0 درص ــی ب از حاملگ
ــد  ــا و ض ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــا، از جمل داروه
تشــنج هــا، اثــر بخشــی قــرص هــای ضــد 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــی دهن ــش م ــارداری را کاه ب
ــیلین و  ــات پنی س ــا ترکیب ــراه ب ــرف هم در مص
ــرص  ــن ق ــر بخشــی ای تتراســایکلین، کاهــش اث
هــا دیــده شــود. قبــل از شــروع مصــرف قــرص 
هــای ضــد بــارداری، اگــر از هــر داروی دیگــری 
ــا  ــای ب ــه داروه ــد، از جمل ــی کنی ــتفاده م اس
ــک  ــه پزش ــا ب ــخه، حتم ــدون نس ــا ب ــخه ی نس

ــرص  ــرف ق ــع مص ــد.  درواق ــالع دهی ــود اط خ
ــر،  ــای اخی ــی دهه ه ــارداری ط ــد ب ــای ض ه
از  بســیاری  در  چشــمگیری  رشــد 
ــران  ــه ای ــا از جمل ــورهای دنی کش
داشــته اســت؛ بســیاری از 
زنــان بــرای جلوگیــری 
و  بــارداری  از 
 ، ی ر و آ نــد ز فر
از  اســتفاده 
را  قرص هــا  ایــن 
ایــن  و  داده  ترجیــح 
ــی  ــده موجــب  انقالب پدی
در جامعــه انســانی شــده 

ــت. اس
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ویتامین A و خواص معجزه گر آن

فاطمه تهامی
دانشجوی کارشناسی مامایی

ـــه  ـــه ب ـــتند، ک ـــی هس ـــات آل ـــا ترکیب ـــن ه ویتامی
ـــاز  ـــوخت و س ـــرای س ـــی، ب ـــی جزئ ـــدار خیل مق
ـــرورش  ـــدن، پ ـــی ب ـــال حیات ـــی، اعم ـــواد غذای م
ـــوه  ـــوال می ـــتند. معم ـــروری هس ـــتی، ض و تندرس
ـــا  ـــن ه ـــی ویتامی ـــع اصل ـــبزیجات، مناب ـــا و س ه
ــی  ــم غذایـ ــص و رژیـ ــه ناقـ ــتند و تغذیـ هسـ
ـــا  ـــک ی ـــدان ی ـــا فق ـــود ی ـــبب کمب ـــب، س نامناس
ـــوند. در  ـــی ش ـــا م ـــدن م ـــن، در ب ـــد ویتامی چن
شـــماره ی دوم نشـــریه هانیـــل، بـــه بررســـی 
کامـــل ویتامیـــن D در بخـــش هایـــی چـــون: 
ـــن،  ـــن ویتامی ـــود ای ـــوارض کمب ـــع، ع ـــد، مناب فوای
ـــم و  ـــارداری و... پرداختی ـــت آن در دوران ب اهمی
ـــتیم  ـــما هس ـــراه ش ـــماره، هم ـــن ش ـــال در ای ح

بـــا بررســـی ویتامیـــن A )آ(.

ویتامیـــنA )آ(؛ ویتامینـــی محلـــول در چربـــی 
ـــی در  ـــش اساس ـــی، نق ـــور کل ـــه ط ـــه ب ـــت، ک اس
ـــی و  ـــرد ایمن ـــدن، عملک ـــد ب ـــی، رش ـــظ بینای حف
ـــرای  ـــی ب ـــنA حت ـــت دارد. ویتامی ـــالمت پوس س
ـــی  ـــتفاده م ـــز، اس ـــالزی نی ـــه و نئوپ ـــان آکن درم

ـــود. ش

Aانواع و منابع ویتامین
ـــت  ـــول اس ـــر آن رتین ـــام دیگ ـــنA1: ن ویتامی
و تنهـــا در غذاهـــای حیوانـــی ماننـــد: ماهـــی 
هـــای روغنـــی، جگـــر، پنیـــر و کـــره، یافـــت 

مـــی شـــود.
موجـــود  کاروتنوئیدهـــای   :Aپروویتامیـــن
در گیاهـــان، شـــامل: بتاکاروتـــن و آلفاکاروتـــن 
عنـــوان  بـــه  مجمـــوع  در  کـــه  هســـتند، 
پروویتامیـــنA ، شـــناخته مـــی شـــوند. در 
ـــل  ـــی، مث ـــبز، زرد و نارنج ـــز، س ـــبزیجات قرم س
ـــم  ـــتانی، کل ـــدو زمس ـــیرین، ک ـــی ش ـــیب زمین س
ــی  ــت مـ ــچ، یافـ ــبز و هویـ ــلغم سـ ــچ، شـ پیـ
شـــوند. بـــه طـــور کلـــی، میـــزان پروویتامیـــن

A در ســـبزیجات، بیشـــتر از میـــوه هـــا اســـت، 
ـــی،  ـــه، طالب ـــد: انب ـــم مانن ـــی ه ـــوه های ـــا می ام
گریپفـــروت، هندوانـــه، زردآلـــو و شـــلیل نیـــز، 
ــم  ــن را، فراهـ ــی از ایـــن ویتامیـ ــر خوبـ مقادیـ

مـــی کننـــد.

چه مقدار ویتامینA نیاز داریم؟

 ،A ــن ــرای ویتامیـ ــده بـ ــه شـ ــر توصیـ مقادیـ
ـــردآوری  ـــه گ ـــی در ادام توســـطWHO1 در جدول

شـــده اســـت.

 A عــوارض کاهــش بیــش از حــد ویتامیــن
در بــدن

پوست خشـک: خشکی پوسـت دالیل بسیاری 
دارد، ولـی اگـر بـه صـورت مزمـن باشـد، یکـی از 
دالیـل آن، کمبـود ویتامیـن  Aاسـت. ویتامیـن 
A، بـرای ترمیـم و ایجـاد سـلول هـای پوسـتی و 
مبـارزه بـا التهـاب الزم اسـت، همچنیـن ممکـن 
اسـت یکـی ازدالیـل اگزمـا، کـه باعث خشـکی و 
خـارش و ملتهـب شـدن پوسـت مـی شـود، عدم 

دریافـت ویتامیـن Aباشـد.

1. World Health Organization

مقدار مورد نیاز در روز سن

400 micrograms (mcg=میکروگرم) از بدو تولد تا 6 ماهگی

500 mcg 7 تا 12 ماهگی

300 mcg 1 تا 3 سالگی

400 mcg 4 تا 8 سالگی

600 mcg ۹ تا 13 سالگی

mcg 900(مردان), mcg 700 (زنان) 14 تا 18 سالگی

750 mcg 14 تا 18 سالگی)زنان باردار(

1,200 mcg 14 تا 18 سالگی)زنان شیرده(

mcg 900(مردان), mcg 700 (زنان) باالی 1۹ سال

770 mcg باالی 1۹ سال) زنان باردار(

1,300 mcg باالی 1۹ سال)زنان شیرده(
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ــا  خشــکی چشــم هــا: خشــکی چشــم هــا، ی
عــدم توانایــی در تولیــد اشــک، از اولیــن نشــانه 
هــای کمبــود ویتامیــن  Aاســت. عــدم دریافــت 
کافــی ویتامیــن A در مــوارد شــدید، منجــر 
ــرگ  ــه در حــال م ــا قرنی ــل، ی ــی کام ــه نابینای ب
 ،BITOT ــای ــه ه ــم لک ــا عالئ ــه ب ــی شــود، ک م

ــی شــود. مشــخص م
شب کوری

نابـاروری و بـارداری مشـکل: کمبـود ویتامین 
A، ممکـن اسـت منجـر بـه نابـاروری در مردان 
A ویتامیـن  زنـان شـود. همچنیـن کمبـود  و 

در والدیـن، ممکـن اسـت منجـر بـه سـقط و 
ناهنجـاری مـادرزادی شـود.

ــود  ــه کمب ــه ب ــی ک ــد: کودکان ــر در رش تاخی
ویتامیــن A دچــار هســتند، ممکــن اســت 
A  ــن ــرا ویتامی ــود، زی ــف ش ــان متوق رشدش

ــت.  ــروری اس ــدن، ض ــب ب ــد مناس ــرای رش ب
اســتفاده از مکمــل ویتامیــن A همــراه بــا 
ســایر مــواد مغــذی، رشــد را بیشــتر از زمانــی 
ــی  ــرف م ــی مص ــه تنهای ــن A ب ــه ویتامی ک

ــد. ــی بخش ــود م ــود، بهب ش
ــرر  ــای مک ــت ه ــینه: عفون ــو و س ــت گل عفون
ــو و قفســه ســینه، ممکــن اســت ناشــی از  گل
کمبــود ویتامیــن A باشــد. اســتفاده از مکمــل 
هــای ویتامیــن Aاز کــودکان کــم وزن در برابــر 
ــراد  ــد، اف ــت، ممکــن اســت حافظــت کن عفون
 A بزرگســالی هــم کــه ســطح بــاالی ویتامیــن
ــو و قفســه  ــت هــای گل ــد، عفون در خــون دارن

ــه مــی کننــد. ســینه کمتــری را، تجرب
بهبــود ضعیــف زخــم: زخــم هایــی کــه 
ــم  ــا جراحــی، خــوب ترمی ــس از جراحــت ی پ
ــود  نمــی شــوند، ممکــن اســت ناشــی از کمب
ــث  ــن A، باع ــرا ویتامی ــد، زی ــن A باش ویتامی
ایجــاد کالژن کــه یکــی از اجــزای مهــم پوســت 
ــی و  ــکال خوراک ــود. اش ــی ش ــت م ــالم اس س
موضعــی ویتامیــن A، باعــث بهبــود زخــم، بــه 

ویــژه در جمعیــت مســتعد زخــم، ماننــد: افــراد 
دیابتــی مــی شــود.

جــوش و آکنــه: در اغلــب مــوارد، آکنــه 
همــراه بــا ســطح پاییــن هــر دو نــوع ویتامیــن 
A، همــراه اســت، دردرمــان آکنــه هــردو نــوع 
موضعــی و خوراکــی مکمــل ویتامیــن A، موثــر 
هســتند، امــا ممکــن اســت عــوارض جانبــی ای 
از جملــه: تغییــرات خلقــی و نقایص مــادرزادی 

ناخواســته ای نیــز، داشــته باشــند.
ــن  ــد ویتامی ــش از ح ــش بی ــوارض افزای ع

ــدن A در ب
هایپر ویتامینوز Aچیست؟

 ،A؛ یا همـان هایپـر ویتامینوزA سـمیت ویتامیـن
زمانـی رخ مـی دهـد کـه، ویتامیـن A را بیـش از 
A حـد، در بدن خود داشـته باشـید. ایـن ویتامین

اضافـی، در کبـد انسـان ذخیره می شـود. 
ــاد  ــت ح ــن اس ــن A، ممک ــمومیت ویتامی  مس

ــا مزمــن: باشــد ی
مسـمومیت حـاد: در طی مدت زمـان کوتاهی، 
معمـوال طـی چنـد سـاعت یـا چنـد روز، رخ مـی 
دهـد، و شـامل عالئـم: خـواب آلودگـی، تحریـک 
پذیـری، درد شـکم، حالـت تهـوع و اسـتفراغ و 

افزایـش فشـار بـر مغـز، می شـود.
مســمومیت مزمــن: ایــن مســمومیت زمانی رخ 
ــه  ــادی ویتامیــن A، ب ــر زی مــی دهــد کــه مقادی
مــدت طوالنــی ای در بــدن شــما جمــع شــود، و 
شــامل عالئــم: تــاری دیــد، تــورم اســتخوان، درد 
ــوع و اســتفراغ،  ــف، ته اســتخوان، اشــتهای ضعی
ــرک پوســتی در گوشــه  ــرک خــورده، ت ناخــن ت
ــت تنفســی  ــو، گیجــی و عفون ــزش م ــان، ری ده

مــی شــود.
 عالئم در نوزادان و کودکان:

ــی،  ــد دوتای ــه، دی ــرم شــدن اســتخوان جمجم ن
ــی در افزایــش وزن و  کــره چشــم برآمــده، ناتوان

کمــا.

 Aعــوارض دریافــت مقادیــر زیــاد ویتامیــن
در دوران بــارداری

در دوران بــارداری، نیــاز بــه ویتامیــنA؛ بــه 
عنــوان یــک ویتامیــن ضــروری در ســالمت 
مــادر و کــودک، بیشــتر مــی باشــد، و متاســفانه 
ــود  ــر کمب ــرض خط ــاردار، بیشــتر در مع ــان ب زن
ویتامیــن A قــرار میگیرنــد، امــا ایــن را هــم بایــد 
ــش از  ــش بی ــه، افزای ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ
ــادران  ــی م ــم غذای ــدازه ی ویتامیــنA، در رژی ان
بــاردار، باعــث ایجــاد طیفــی از ناهنجــاری هــای 
گــوش،  چشــم،  نقایــص  نظیــر:  مــادرزادی، 
ــلی  ــتگاه تناس ــا، دس ــدام ه ــی، ان ــتگاه عصب دس

ــود. ــی ش ــی م ــی عروق ــتگاه قلب ادراری و دس

ــم  ــه خان ــم، ب ــه مه ــم دو توصی ــت ه و در نهای
ــاردار: ــای ب ه

	 ،Aــن ــل ویتامی ــک مکم ــش از ی ــه بی روزان
ــن ــرا ویتامی ــد، زی ــرف نکنی )770µg( مص
ــود دارد. ــد وج ــل تول ــی قب ــزان کاف ــه می A، ب

	 ،در دوران بــارداری، از کــرم پوســت رتینــول
اســتفاده نکنیــد.

 1. https//:www.healthline.
com/nutrition/foods-high-in-
vitamin-a
 2. https//:www.healthline.
com/health/hypervitaminosis-a
 3. https//:www.healthline.
com/nutrition/vitamin-a-
deficiency-symptoms
 4. https//:www.sid.ir/fa/
journal/viewpaper.aspx?id=
7303
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بخش اورژانس بیمارستان ها

محدثه مرادی
دانشجوی کارشناسی مامایی

ــرای آمــوزش  بیمارســتان هــا، اغلــب زمینــه را ب
ــان  ــایر متخصص ــتاران و س ــکان ، پرس ــه پزش ب
ــد و  ــی کنن ــم م ــتی فراه ــای بهداش ــت ه مراقب
ــی  ــات بالین ــرای تحقیق ــی ب ــگاه حیات ــک پای ی
هســتند، پــس بایــد مقــاوم و دارای امکانــات 
ــرایط  ــات را در ش ــد خدم ــند و بتوانن ــی باش کاف
اضطــراری، حفــظ و افزایــش دهنــد. بیمارســتان 
هــا بــه ایجــاد سیســتم هــای ســالمت قــوی تــر 
و جامعــه ســالم کمــک مــی کننــد و بــر حســب 
ــی  ــطوح مختلف ــه س ــان، ب ــت و وسعتش ماموری
ــش  ــس بخ ــد: اورژان ــوند؛ مانن ــی ش ــیم م تقس
داخلــی، بخــش زنــان، زایشــگاه، بخــش مراقبــت 

هــای ویــژه قلبــی)CCU1(، بخــش اطفــال، اتــاق 
هــای عمــل، آزمایشــگاه،  بخــش مراقبــت هــای 

ــوزادان )NICU2( و ...  ــژه ن وی

ــی  ــه بررس ــم ب ــماره، میخواهی ــن ش ــال در ای ح
ــید؛  ــا باش ــراه م ــم، هم ــس بپردازی ــش اورژان بخ
ــرودگاه  ــالن ف ــقف س ــن س ــرو ریخت ــس از ف پ
ــل ارتعاشــات ناشــی از  ــه دلی ــران، ب ــاد ته مهرآب
ــر در  ــول پیک ــای غ ســر و صــدای موتورجــت ه
ســال 1352 ، دســتور تاســیس اورژانــس در 
ــوان  ــه عن ــران ب ــد و ای ــادر ش ــال 1354 ص س
1. Critical Care Unit
2. Neonetal Intensive Care Unit

چهارمیــن کشــوردارنده خدمــات اورژانــس ِپیــش 
ــع  ــد. درواق ــناخته ش ــان ش ــتانی، در جه بیمارس
ــات پزشــکی  ــس بخشــی اســت کــه، خدم اورژان
ــه  ــوال ب ــود و معم ــی ش ــه م ــاران ارائ ــه بیم ب
ــاران،  ــر بیم ــریع ت ــر و س ــی بهت ــت دسترس جه
در محلــی جــدا از ســاختمان اصلــی بیمارســتان 

ــرد.  ــرار میگی ق

بخــش اورژانــس کامــل دارای زمینــه هــای 
زیــر بــرای مراقبــت اســت:

ــاژ)Triage(، منطقــه احیــاء، مناطــق عمــده  تری
ترومــا، منطقــه انتظــار بیمــار، اتــاق عمــل، اتــاق 
تزریــق، داروخانــه، واحــد هــای مشــاهده و مرکــز 

هماهنگــی آمبوالنــس
ــرای  ــاژ )Triage(: هــر بخــش اورژانــس، ب  تری
ــه  ــک منطق ــاران ورودی، ی ــازی بیم ــب س مرت
تریــاژ یــا ترمیــم دارد. هــدف از تریــاژ ایــن اســت 
کــه تعییــن کنــد بیمــار، بایــد بــه کــدام منطقــه 
از پیــش تعییــن شــده، جهــت مراقبــت از بیمــار، 

اعــزام شــود. 
ــطح  ــار س ــاژ چه ــتم تری ــن سیس ــداول تری مت

ــت :   اس
ــاران دارای  ــامل بیم ــوری(: ش ــت اول )ف  اولوی
ــی  ــده زندگ ــد کنن ــرایط تهدی ــا ش ــات، ی جراح
ــی  ــده م ــوری زن ــان ف ــا درم ــه ب ــود، ک ــی ش م

ــنج و...  ــی، تش ــت قلب ــل: ایس ــد ، مث مانن
اولویــت،  ایــن  در  )تاخیــر(:  دوم  اولویــت   
ــا  ــد، ام ــاز دارن ــی نی ــان قطع ــه درم ــاران ب بیم
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــرای زندگ ــوری ب ــدی ف تهدی
مثــل: آســیب دیدگــی انــدام، پارگــی بــا کنتــرل 

ــب بــاال و... خونریــزی، ت
ــن  ــاران کمتری ــل(: بیم ــوم )حداق ــت س  اولوی
آســیب را دیــده انــد و یــا اینکــه شــرایط جزئــی 
گلــودرد،  مثــل:  و ســرپایی هســتند،  دارنــد 

ــطحی و... ــی س ــراش و پارگ خ
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 اولویــت صفر)انتظــار/ مــرده(: قربانیــان، فــوت 
ــی  ــد و عل ــنده ای دارن ــات کش ــا جراح ــرده ی ک
ــد؛ مثــل: آســیب هــای  ــان، مــی میرن رغــم درم
مخــرب ســر و قفســه ســینه، ســوختگی درجــه 
ــب  ــدن و تخری ــای ب ــمت ه ــتر قس ــه در بیش س
ــب  ــر حس ــاران ب ــپس بیم ــی. س ــای حیات اعض
اولویــت، بــه بخــش هــای مربوطــه مثــل: مناطــق 

ــوند.  ــی ش ــل م ــاء، ســردخانه و ... منتق احی
 منطقــه احیــاء: ایــن منطقــه بــه مراقبــت 
فــوری از بیمــاران و قربانیــان ایســت قلبــی، 
ــاص  ــون، اختص ــردش خ ــی و گ ــاری تنفس مج
ــت  ــد تخ ــا چن ــامل دو ی ــه ش ــن منطق دارد. ای
ــزات  ــه تجهی ــا کلی ــا(، ب ــا 12 ت ــاء )گاهــی ت احی
ــور، دفیبریالتور)دســتگاه شــوک(،  ــاء ) مانیت احی
راه هوایــی و تجهیــزات جراحــی( و همیــن طــور 

ــت.                                     ــودکان اس ــاء ک ــای احی ــت ه کی
 منطقــه عمــده ترومــا: همــه بیمــاران بــا 
ــوند؛ در  ــی ش ــت م ــا مدیری ــت دو، در اینج اولوی
ــراه  ــه هم ــص، ب ــکان متخص ــه پزش ــن منطق ای
کارکنــان پرســتاری، بــه مراقبــت از بیمــاران 

ــد. ــی پردازن ــده م ــت ش هدای
 اتـاق عمـل: هرگونـه عمـل جراحـی اضطـراری 
عمـده را مـی تـوان در اینجـا توسـط تیـم عمـل 
انجـام داد، امـا بایـد دانسـت پزشـکان اورژانـس، 
معمـوال درگیر اعمال جراحی اساسـی نمی شـوند. 
ـــاز  ـــه نی ـــی ک ـــاهده: بیماران ـــای مش ـــد ه  واح

بـــه بســـتری شـــدن و مشـــاهده کمتـــر از 24 
ــد،  ــرار میگیرنـ ــا قـ ــد، در اینجـ ــاعت دارنـ سـ
ماننـــد: بیمـــاران بـــا درد قفســـه ســـینه غیـــر 
قلبـــی، آســـم حـــاد، درد مبهـــم شـــکمی، 

افســـردگی، کـــم آبـــی بـــدن و...
 :)EMS3(آمبوالنـــس هماهنگـــی  مرکـــز   
خدمـــات فوریـــت هـــای پزشـــکی بیمارســـتان، 
ـــرای  ـــس، ب ـــش اورژان ـــمت بخ ـــهودترین قس مش
ـــمت،  ـــن قس ـــت ای ـــت. سرپرس ـــوم اس ـــم عم چش
ــس  ــب اورژانـ ــک طـ ــک پزشـ ــد یـ ــود بایـ خـ
ـــات  ـــل در خدم ـــا حداق ـــد، ی ـــرایط باش ـــد ش واج

پزشـــکی، مهـــارت کافـــی داشـــته باشـــد.

3. Emergency Medicine Service

ــس  ــش اورژان ــانی بخ ــروی انس ــن نی  همچنی
ماننــد:  مــی شــود،  بســیاری  افــراد  شــامل 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــس ب ــب اورژان ــان ط متخصص
ــی، تکنســین  ــکان عموم ــی، پزش و مســئول اصل
پرســتاران،  پزشــکی،  هــای  فوریــت  هــای 
ــگاه،  ــان آزمایش ــا، کارشناس ــی ه ــاران، منش بهی

کارشناســان رادیولــوژی و خدمــات.

  1.Who int : Emergency Department

 2.Who int : Hospital Emergency

 3.Who int : Wikipedia Of Hospital

منابع
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مددکاری؛ ترسیم چهره حقیقی و تجسم رسالت نهایی بهزیستی است.

آیدا صابریان
دانشجوی کارشناسی مامایی

آیــدا صابریــان، خبرنــگار نشــریه علمــی، فرهنگی و 
اجتماعــی هانیــل در گفــت و گویــی ویژه با ســرکار خانم 
زهره اقبال نیا؛ رئیس اداره بهزیســتی تربت حیدریه

 لطفا خودتان را معرفی کنید.

زهــره اقبــال نیــا هســتم؛ کارشــناس ارشــد 
ــس  ــر، رئی ــال حاض ــی و در ح ــی بالین روانشناس

اداره بهزیســتی شهرســتان تربــت حیدریــه.

ــع، از  ــی و جام ــف کل ــک تعری ــا ی لطف
ــید.  ــته باش ــتی داش بهزیس

بهزیســتی مجموعــه ای هماهنــگ، از برنامــه 
ــارت،  ــر نظ ــه، زی ــت ک ــی اس ــت های ــا و فعالی ه
ــراد  ــی اف ــود زندگ ــرای بهب ــت، ب ــک دول ــا کم ی
انجــام  جامعــه،  آســیب پذیر  گروه هــای  و 
ــه  ــتی، زیرمجموع ــل، بهزیس ــد، در اوای می گیرن
ــر  ــال 1383 ب ــی در س ــود، ول ــداری ب وزارت به
اســاس ســاختار وزارت رفــاه و تامیــن اجتماعــی، 
ــن  ــراه ســازمان تامی ــه هم ســازمان بهزیســتی ب
ــی، از وزارت  ــات درمان ــه خدم ــی و بیم اجتماع
ــر  ــه زی ــدا، و ب ــکی ج ــوزش پزش ــت و آم بهداش
ــی،  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــه وزارت تع مجموع

ــد. ــق ش ملح

 ســازمان بهزیســتی چــه وظایفــی را بــه 
دارد؟ عهده 

تــالش بــرای حفــظ کیــان خانــواده هــای آســیب 
ــت و  ــداری و مراقب ــر، نگه ــیب پذی ــده و آس دی
توانبخشــی معلــوالن و آمــاده ســازی بــرای 
ــعه  ــه، توس ــادی درجامع ــی ع ــرگیری زندگ ازس
پیشــگیری  بــرای  کاربــردی  پژوهش هــای 
اجتماعــی،  آســیب های  و  هــا  معلولیــت  از 
بازپــروری، اصــالح و ارشــاد آســیب دیــدگان 
ــب  ــویق و جل ــات تش ــن موجب ــی، تامی اجتماع
مشــارکت هــای مردمــی بــه منظــور بهبــود 
ــار  ــت از اقش ــانی و حمای ــات رس ــت خدم کیفی
محــروم و آســیب پذیر، تشــویق و حمایــت از 
بخــش غیردولتــی بــه منظور ســرمایه گــذاری در 
هــر یــک از حالــت هــای توانبخشــی، اجتماعــی 
و پیشــگیری، از عمده تریــن مســئولیت هــا و 
وظایــف ســازمان بهزیســتی مــی باشــد. ســازمان 
بهزیســتی در حــوزه هــای مختلفــی هــم از 
جملــه: توانبخشــی، پیشــگیری، اجتماعــی و 



نشــریه علمی، فرهنگی و اجتماعی  هانیل/    انجمن علمی دانشــجویی رشته مامایی

1۹

ــد. ــی کن ــت م ــی، فعالی ــای مردم ــارکت ه مش

ــی  ــای اجتماع ــوزه ه ــد ح ــی توانی  م
و پیشــگیری را، بــه اختصــار توضیــح 

ــد؟ دهی

شــیر  تامیــن  شــامل:  اجتماعــی  حــوزه   
خشــک بــرای کــودکان دارای ســوء تغذیــه، 
ــودک،  ــای ک ــه مهده ــات آموزشــی ب ــه خدم ارائ
بیمــه چهارصــد نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار، 
گروه هــای همیــار و خودیــار بــه تعــداد 38 
ــال، پرداخــت  ــددکاری فع ــک م ــروه، دو کلینی گ
کمــک هزینــه تحصیــل فرزنــدان خانــواده هــای 
ــا فعالیــت  ــی سرپرســت، اورژانــس اجتماعــی ب ب
ــن 123 و  ــط تلف ــران، خ ــه در بح ــز مداخل مرک
ــناس و  ــامل: روانش ــودرو، ش ــا خ ــیار ب ــم س تی
ــز  ــار مرک ــت، چه ــکان وق ــددکار، مرکــز اس م
نگهــداری شــبانه روزی کــودکان بــی سرپرســت و 
ــد  ــه، فرزن ــودکان مجهول الهوی ــد سرپرســت، ک ب
خواندگــی، پرداخــت مســتمری ماهیانــه بــه 430 
خانــواده، حمایــت از بیمــاران دارای اختــالل 

ــی. ــت جنس هوی

ــارت  ــوزش مه ــامل: آم ــگیری ش ــوزه پیش  ح
ازدواج،  از  پیــش  آمــوزش  زندگــی،  هــای 
مشــاوره  خدمــات  آگاه  ســازی،  برنامه هــای 
حضــوری و تلفنــی مــی شــود، در حــال حاضــر، 
ــاوره  ــی مش ــط مل ــال، خ ــاوره فع ــز مش 7 مرک
ــه  ــک، س ــاوره ژنتی ــال مش ــز فع ــاد، دو مرک اعتی
ــان  ــگیری و درم ــال پیش ــبانه روزی فع ــز ش مرک
ــود دارد. ــازمان، وج ــن س ــر ای ــر نظ ــاد زی اعتی

جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی، چــه 
کســانی هســتند؟

معلولیــن و زنــان سرپرســت خانــوار، کــودکان بی 
سرپرســت و بــد سرپرســت، زنــان و کــودکان در 

معــرض آســیب و آســیب دیــده گان اجتماعــی.

ــاد  ــا نه ــتی تنه ــازمان بهزیس ــا س  آی
ــه  ــی ب ــات تخصص ــده خدم ــه دهن ارائ

ــت؟  ــوالن اس معل

بلــه تنهــا نهــاد ارائــه دهنــده خدمــات تخصصــی 
بــه معلــوالن، ســازمان بهزیســتی اســت.

ــازمان  ــودکان در س ــرش ک ــن پذی  س
ــت؟ ــال اس ــد س ــتی، از چن بهزیس

ــا 18  ــد ت ــدو تول ــز، از ب ــرش در مراک ــن پذی س
ســالگی مــی باشــد، کــه بــر اســاس رنــج ســنی و 
جنســیت، بــه صــورت مجــزا در مراکــز پذیــرش 
مــی شــوند. پــس از 18 ســالگی هــم، در صــورت 
ــوند،  ــی ش ــگاه م ــگاه، وارد دانش ــی در دانش قبول
ــت  ــه خدم ــران ب ــورت، پس ــن ص ــر ای و در غی
ســربازی و دختــران نیــز، جهــت زندگــی مســتقل 

ــاده مــی شــود. و ازدواج، آم

 در خصـــوص گرفتـــن سرپرســـتی 
ــه  ــتی چـ ــازمان بهزیسـ ــودکان، سـ کـ

نظـــر می گیریـــد؟ در  را  شـــرایطی 

ــورد آزار  ــن، م ــن والدی ــزد مراقبی ــی ن ــر کودک اگ
قــرار بگیــرد )جســمی، جنســی، روانــی، مســامحه 
(در صــورت عــدم تاییــد صالحیــت مراقبیــن 
والدیــن، در درجــه اول، صالحیــت و شــرایط 
ــی  ــی م ــددکار بررس ــط م ــر، توس ــتگان موث بس
ــداری  ــرایط نگه ــر ش ــتگان موث ــر بس ــردد، اگ گ
ــی  ــا دســتور قضای ــودک را داشــته باشــند، ب از ک
کــودک بــه آنهــا تحویــل داده مــی شــود، در 
ــز بهزیســتی  ــودک در مراک ــن صــورت، ک ــر ای غی
ــی  پذیــرش مــی شــود. و در نهایــت هــم، کودکان
کــه دو ســال در مراکــز، بــدون مالقــات باشــند و 
ــا شناســایی نشــده اند  ــن آنه ــه والدی ــی ک کودکان
ــه  ــودکان ک ــایر ک ــد، و س ــز ندارن ــتگان نی و بس
ــروژه  ــد، پــس از پ شــرایط فرزندخواندگــی را دارن
بــه  قضایــی،  مجوزهــای  اخــذ  اداری،  هــای 
ــذار  ــی، واگ ــی فرزندخواندگ ــای متقاض خانواده ه
مــی شــوند، بــرای ایــن منظور، پــس ازدرخواســت 
روانــی،  جســمی،  صالحیــت  تاییــد  و  اولیــه 
ــورت  ــل، در ص ــایر مراح ــاوره و س ــات مش جلس
ــدان دارای شــرایط  ــه تخصصــی فرزن ــد کمیت تایی
ــی  ــای متقاض ــواده ه ــه خان ــی، ب ــد خواندگ فرزن
ــد  ــه فرزن ــلماً در پروس ــد. مس ــی گردن ــذار م واگ
ــل: ســن، شــغل،  ــن، مث خواندگــی شــرایط زوجی
میــزان درآمــد، تحصیــالت، محــل ســکونت، بیمــه 
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــم، م ــوارد ه ــایر م و س
ــن،  ــواده جایگزی ــه خان ــودک، ب ــس از ورود ک و پ
ــواده  ــددکار از خان ــد م نظــارت بهزیســتی و بازدی
و کــودک، بــه صــورت دوره ای انجــام مــی گیــرد.

ــی را  ــرایط فرزندخواندگ ــودک ش  اگرک
نداشــته باشــد، بهزیســتی چــه شــرایطی 

ــرای آنهــا فراهــم مــی کنــد؟  را ب

ــتی  ــز بهزیس ــودکان در مراک ــه ک ــی ک در صورت
ســکونت داشــته باشــند و شــرایط فرزندخواندگــی 
را نداشــته باشــند، تمــام امکانــات و نیازهــای آنها 
ــای پرورشــی،  ــت ه ــام فعالی ــده، و تم ــن ش تامی
ــی  ــرای تمام ــی، ب ــتی و تحصیل ــی، بهداش مراقبت
ــام  ــب و دوره ای انج ــورت مرت ــه ص ــودکان، ب ک
ــت  ــن اس ــی ای ــدف اصل ــع ه ــردد. درواق ــی گ م
ــکان  ــد ام ــه ح ــز، ب ــای مراک ــط و فض ــه، محی ک

ــواده باشــد. شــبیه خان

ــه خانواده هــای  ــی کــودکان ب  چــه زمان
ــد؟ ــود، بازمی گردن ــی خ اصل

تمــام طــول مــدت ســکونت کــودک در  در 
مراکــز، هــدف ســازمان بهزیســتی، ایجــاد شــرایط 
مطلــوب و مناســب، و حمایــت از خانــواده، جهــت 
ــت.  ــی اس ــواده اصل ــزد خان ــودک، ن ــت ک بازگش
ســازمان بهزیســتی، همچنــان خانواده هــای اصلی 
کــودکان را پیگیــری می کنــد، و در صورتیکــه 
والدیــن اصلــی، شــرایط مطلــوب و تاییــد مــددکار 
ــی،  ــتور قضای ــا دس ــودک ب ــند، ک ــته باش را داش
ــردد، و کمــاکان  ــی گ ــی م ــواده اصل ــل خان تحوی
نظــارت مــددکار بــه صــورت دوره ای و مســتمر، 

ادامــه مــی یابنــد.

سپاســگزاریم از همــکاری  صمیمانــه شــما، 
اگــر صحبــت و نکته ای هســت، خوشــحال 
ــاره  ــون اش ــث، بهش ــا بح ــیم در انته میش

کنیــد.

ــه  ــه، ب ــت حیدری ــکی ترب ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــار  ــه در کن ــت، همیش ــت بهداش ــوص معاون خص
ــال  ــام غرب ــا را در انج ــودن و م ــتی ب اداره بهزیس
بینایــی، شــنوایی، ژنتیــک و ســایر فعالیــت هــای 
مشــترکمان، کمــک کردنــد و مــا را در ارائــه 
خدمــات بهتــر، یــاری داده انــد. امــا مــا همچنــان 
بــه یــاری هــر چــه بیشــتر دانشــگاه علــوم 
پزشــکی، نیــاز داریــم و از حضــور پــر مهــر شــما 

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــان اس در کنارم
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مشاوره قبل ازدواج؛ واکسنی جهت پیشگیری از طالق

الناز سید حسینی
دانشجوی کارشناسی مامایی

ــان  ــی انس ــه از زندگ ــن مرحل ــم تری ازدواج، مه
ــه  ــخ را ب ــن پاس ــد بهتری ــی توان ــه م ــت، ک اس
و  داده  فــرد  عاطفــی  و  هــای جنســی  نیــاز 
باعــث تکامــل فــردی و اجتماعــی انســان شــود. 
ــتمرار  ــت و اس ــی از ازدواج و موفقی ــش مهم بخ
آن، وجــود صمیمیــت بیــن زوجیــن اســت. 
ــت  ــد، صمیمی ــون: تعه ــواردی چ ــت، م صمیمی
عاطفــی، شــناختی، جنســی و تقابــل رفتــاری را 

ــود. ــی ش ــامل م ش

�� تعریف ازدواج

ــرار دادی  ــد ق ــان ســاده، ازدواج یــک پیون ــه زب ب
ــر، از  ــن دو نف ــا بی ــن نیازه ــرای تامی ــت، ب اس

ــف. ــس مخال جن

ــا  ــاط ی ــک ارتب ــر، ازدواج ی ــی ت ــان علم ــه زب ب
پیونــد، بیــن دوجنــس مخالــف، بــه منظــور 
رفــع نیــاز هــای چنــد گانــه ی جســمی، روانــی 
ــم  ــت، آن ه ــل اس ــور متقاب ــه ط ــی ب و اجتماع
ــل  ــودن مراح ــی نم ــاء و ط ــه بق ــدف ادام ــا ه ب
ــر  ــی ب ــوی، مبتن ــی و معن ــی، اجتماع ــد روان رش
ــارت  ــت نظ ــل، تح ــه و متقاب ــای آگاهان قرارداده
اجتماعــی، خانوادگــی و قانونــی، مبتنــی بــر 
ــه دارای  ــه، ک ــر جامع ــن ه ــرف و قوانی ــرع، ع ش
ویژگــی پایــداری و رضایــت اســت. نیروهــای 
ناخــود آگاه عمیقــی وجــود دارنــد کــه بــر 
ــور  ــد وهمانط ــی گذارن ــر م ــی تاثی ــاب نهای انتخ
کــه ممکــن اســت بــاور نکردنــی بــه نظــر برســد، 
هــر شــخصی همــان چیــزی را از همســرش 
دریافــت مــی کنــد، کــه در ابتــدا درضمیــر 
ــی  ــته اســت. وقت ــار داش ــود انتظ ــود آگاه خ ناخ
ــوان  ــه عن ــردی را ب ــا تدریجــا، ف ــی ی ــه ناگهان ک
همســر مناســب خــود انتخــاب مــی کنیــم، 
ــرآورده مــی شــوند، مطالبــات  نیــاز هایــی کــه ب
ــی  ــال: وقت ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــی نیس متعارف
ــخصیتش،  ــا ش ــه ب ــم ک ــات کنی ــی مالق ــا کس ب
شــرایطی را فراهــم آورد کــه مــا الگــو هــای 
ــذب او  ــم، ج ــا کنی ــود را احی ــی خ دوران کودک

ــد. ــم ش خواهی

�� مشاوره قبل ازدواج

ــای  ــه ه ــی از حرف ــل از ازدواج؛ یک ــاوره قب مش
ــده  ــوزش دی ــای آن آم ــه اعض ــت، ک ــه اس یاوران
انــد و بــرای ارائــه ی ایــن خدمــت خــاص و مــورد 
نیــاز همنوعــان جامعــه ی خــود، گواهینامــه ای 
مخصــوص دارنــد. مشــاوره قبــل ازدواج، بــه فــرد 
ــه  ــی را ب ــادل زندگ ــا، تع ــد ت ــی کن ــک م کم
ــظ  ــن حف ــده و ایم ــت ش ــال تثبی ــیوه ای کام ش
کنــد. همچنیــن در مشــاوره قبــل ازدواج، مــوارد 
زیــر بررســی و بــه اطــالع طرفیــن مــی رســد، تــا 
بــا یافتــه هــا و نتایــج بدســت آمــده، دســت بــه 

ــد:  ــن انتخــاب بزنن بهتری

ــب  ــر، تناس ــناخت از یکدیگ ــزان ش ــی می بررس
ویژگــی هــای روانــی و رفتــاری،  تناســب ســنی، 
تناســب تحصیلــی، تناســب ارزشــی و اعتقــادی،  
میــزان عالیــق مشــترک، تناســب شــغلی و 

ــادی و... اقتص

و  کارشناســان  تمامــی  بــاور  بــه   📌
ــر  ــاب همس ــواده، در انتخ ــاوران خان مش
ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــم مه ــار می ــد چه بای

ــت از: ــارت اس ــه عب ــود ک ش

ــر  ــر از نظ ــن همس ــی پذیرفت ــاهده: یعن مش
ظاهــر و قیافــه، شــکل و حــرکات، شــیوه ی 
گفتــار و رفتــار ظاهــری او، بــه عنــوان شــرط اول.

ــت و  ــکات مثب ــورد ن ــت درم ــه: صحب مصاحب
منفــی یکدیگــر و مســائل مهــم در تاریخچــه ی 

زندگــی هــر فــرد 

زندگــی  از  بررســی  و  تحقیــق  مکاشــفه: 
اجتماعــی طــرف مقابــل، از مدرســه، محــل کار، 

ــگاه و ... ــا دانش ــکونت، ت ــل س مح

ــر  ــروزه دیگ ــه ام ــت ک ــد پذیرف ــاوره: بای مش
اهمیــت مشــورت کــردن و مشــاوره هــای قبــل 
ــس  ــت، پ ــان نیس ــردی پنه ــج ف ــر هی ازدواج، ب
ــا  ــر هــا، بایــد ب ــزرگ ت ــا ب ــر مشــورت ب عــالوه ب

ــود. ــورت ش ــم مش ــص ه ــک متخص ی

�� بهترین زمان مشاوره

بهتریــن زمــان بــرای مراجعــه بــه مشــاوره، 
ــل  ــرد آمادگــی دارد و حداق ــی اســت کــه ف زمان
ــاره  ــل درب ــا طــرف مقاب ــاعت ب ــا ده س هشــت ت
ی مســائل مختلــف گفتگوکــرده اســت. )درواقــع 
بهتریــن زمــان، پــس از خواســتگاری و آشــنایی 

ــر اســت.( ــا یکدیگ ب

�� هدف ازمشاوره قبل ازدواج

بررسی آمادگی نامزد ها برای ازدواج

ــی و  ــا هماهنگ ــودن و ی ــو ب ــم کف ــی ه ارزیاب
ــا  ــزد ه همســانی نام

ارزیابــی مهــارت هــای زندگــی مشــترک 
ــا ــزد ه نام

کمک به افراد برای انتخاب زوج مناسب

ــل ازدواج  ــاوره قب ــک مش ــه کم ــن ب همچنی
بــرآورد مــی شــود کــه ازدواج مــا در کــدام یــک 

ــرد: ــی گی ــرار م ــر ق از ســه دســته ازدواج زی

 پرخطــر: بــه احتمــال زیــاد درچنــد ســال اول 
بــه جدایــی منجــر مــی شــود 

ــاد  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــط: ب ــر متوس  خط
پیوســته بــا یکدیگــر مشــاجره و اختــالف دارنــد

ــد  ــش خواه ــالف پی ــی اخت ــر: گاه ــم خط  ک
ــک  ــه کم ــا ب ــی ی ــه تنهای ــن ب ــی زوجی ــد ول آم

ــد. ــد آم ــس آن برخواهن ــناس ازپ روانش

w چیــزی بــه نــام ازدواج بــی خطــر وجــود 
نخواهــد داشــت.

دراین جلسـات، مشـاور می کوشـد تا زیر سـاخت 
های شـخصیتی زوجیـن را بیابد، کـه در بعضی موارد 
از تسـت های مختلفـی همچون: تسـت اِم اِم پی آی) 
تسـت شـخصیتی چنـد وجهـی مینـه سـوتا اسـت، 
کـه رایـج تریـن وسـیله ی روان شـناختی شـخصیت 

سـنجی اسـت( اسـتفاده می شـود.
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MMPI تست روانشناسی 📌

تســت اِم اِم پــی آی، یکــی از بهتریــن ابزارهــای 
ــزار  ــر اســتفاده تریــن اب روانشناســان بالینــی و پ
ســنجش و غربالگــری بیمــاری هــای روانی اســت. 
ایــن تســت حاصــل کار گروهی روانشناســان 
ــالدی  ــه  ســوتا، در دهــه چهــل می دانشــگاه مین
اســت، کــه بارهــا مــورد تجدیــد نظــر، اصــالح و 

بهینــه ســازی قــرار گرفتــه اســت.

چنــد  تســت شــخصیتی  �� اهمیــت 
)MMPI( ســوتا  مینــه   محــوری 

ــج  ــه MMPI و MMPI2 رای ــت ک ــن واقعی ای
ــنجی  ــخصیت س ــناختی ش ــیله روانش ــن وس تری
ــی،  ــر آزمون ــش از ه ــود بی ــوع خ ــت و در ن اس
بــدون  اســت،  قــرار گرفتــه  مــورد تحقیــق 
ــت و  ــته آن اس ــازات برجس ــی از امتی ــد یک تردی
هــر ســاله چنــد صــد مقالــه تحقیقــی، در مــورد 
MMPI نوشــته مــی شــود کــه بطــور گســترده 
در مطالعــات پژوهشــی و بالینــی مــورد اســتفاده 

ــرد. ــی گی ــرار م ق

ایــن تســت نقــش مهمــی را در تعییــن مشــکالت 
بیمــاران  رفتــاری، در  و  اجتماعــی، شــخصی 
ــی  ــا ارزش ــات ب ــد و اطالع ــی کن ــا م ــی ایف روان
را در جهــت تشــخیص و درمــان بیمــاران، در 

قرار می دهــد. پزشــک  اختیــار 

�� پرسش های کلیدی در ازدواج موفق

راحــت بــودن هــر دو فــرد، دربیــان احساســات؟ 
پذیرفتــن یکدیگــر، همانطــور کــه هســتند؟ بیــان 
ــر؟  ــه یکدیگ ــرام ب ــش و احت ــا آرام ــت، ب مخالف
ــودن؟ داشــتن نظــرات  ــا( ب داشــتن احســاس )م
ــر؟  ــه یکدیگ ــبت ب ــت، نس ــه و مثب ــع بینان واق
رابطــه ای عــاری از خیانــت و حســادت؟ حاضــر 

ــر و... ــرای یکدیگ ــداکاری ب ــه ف ــودن ب ب

یــک مطالعــه ی مقایســه ای کــه بیــن مشــاوره 
ــده  ــام ش ــویی انج ــت زناش ــل ازدواج و رضای قب

بــود، نشــان داد کــه برگــزاری کارگاه هــا و 
همایــش هــای آمــوزش هــای پیــش از ازدواج، به 
منظــور تمیــز عالیــق و ســالیق و روشــن ســازی 
ــاب  ــم انتخ ــای مه ــالک ه ــتر م ــه بیش ــر چ ه
ــالق و  ــش ط ــد کاه ــه امی ــی، ب ــریک زندگ ش
ــه دور از  ــواده هــای ســالم و ب شــکل گیــری خان

ــد. ــی باش ــروری م ــکل، ض مش

�� چند کتاب خوب برای ازدواج موفق

کتاب بهشت خانواده:

دکتــر  نویســندگی  بــه 
ســید جــواد مصطفــوی، 
کتابــی جامــع درزمینــه 
مــی  خانــواده  و  ازدواج 
باشــد، کــه در دو جلــد 
اســت.   شــده  منتشــر 
ــاد  ــامل هفت ــن ش همچنی
ــم  ــه مه ــوده، ک ــش ب بخ
عناوینــی  آنهــا،  تریــن 
ــت  ــت و محب ــه: الف ازجمل

ــان زن و شــوهر، عوامــل اختــالف و کــدورت  می
باشــد. مــی  آن،  عــالج  راه  و  و شــوهر  زن 

کتاب عشق و شور زندگی: 

از  انجلیــس  دی  باربــارا 
و  مطــرح  نویســندگان 
بســیار توانمنــد اســت کــه 
درکتــاب عشــق و شــور 
مترجمــی  بــه  زندگــی، 
ــعی  ــی، س ــادی ابراهیم ه
کــرده تــا بــه شــما کمــک 
کنــد، بــه عشــق در زندگی

 خــود جریــان دهیــد و 
معنــا و هدفــی واالتــر را بیابیــد.

کتاب چراباتو ازدواج کردم:

ــاب،  ــن کت ــنده ی ای نویس
بــوده  بارتلیــن  باربــارا 
زهــرا  آن  مترجمــان  و 
مــال  مهــدی  کریمــی، 
ــان  ــم مهرب آقابابایــی و مری
هســتند. ایــن کتــاب بــرای 
ــا افــکار نادرســت  مقابلــه ب
نســبت به ازدواج و همســر، 
ــما  ــه ش ــادی ب ــک زی کم
مــی کنــد و راه روشــنی را 

ــی  ــویی، در زندگ ــط زناش ــت اصــالح رواب در جه
ــد.  ــی ده ــان م ــما نش ــه ش ــترک، ب مش

ــگ اســت و  ــک فرهن ــه مشــاور ی ــه ب �� مراجع
ــم  ــه ک ــار مراجع ــم آم ــازی نکنی ــگ س ــا فرهن ت
ــه مشــاور نســبت  ــه مراجعــه ب ــود البت خواهــد ب
ــد  ــوز درص ــا هن ــده ام ــتر ش ــته بیش ــه گذش ب

ــت. ــداده اس ــش ن ــادی را پوش زی

 1.کارگاه آموزشــی تخصصــی مشــاوره قبــل از 
ازدواج محســن گل محمدیان)اســتاد یــار مشــاوره 

دانشــگاه رازی(

 2.کتاب چالش ازدواج

 3.کارگاه مشاوره قبل ازدواج

 4.پورتال جامع علوم انسانی

ــی  ــر مشــاوره گروه ــژاد, et al. »تأثی ــری ن  5.اکب
ــت جنســی  ــر صمیمی ــی ب ــرد آموزشــی روان ــا رویک ب
ــز  ــه مراک ــده ب ــه کنن ــان مراجع ــان زن ــد از زایم بع
کارآزمایــی  یــک  رفســنجان:  درمانــی  بهداشــتی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــه علم ــی.« مجل آموزش

 .۹84-۹6۹  :)2020(  18,10 رفســنجان 

ــای  ــاط معیاره ــی ارتب ــفی, et al. »بررس  6.یوس
همســرگزینی بــا رضایــت زناشــویی در بیــن مراجعیــن 
کامیــاران  شهرســتان  ازدواج  مشــاوره  مرکــز  بــه 
پزشــکی  علــوم  13۹6-13۹5.« مجلــه  ســال  در 

.41-32  :)2020( زانکــو 21,70 

 7.IFL Science

 8.WHO

منابع
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از آزار و اذیت جنسی چه می دانید؟

یاسمن امیرکاللی
دانشجوی کارشناسی مامایی

اصطــالح آزارجنســی، تحمیــل تقاضــای جنســی 
بــه فــرد، بــدون در نظــر گرفتــن رضایــت او 
ــه از  ــی دارد؛ ک ــاری متفاوت اســت، و اشــکال رفت
راه چشــم)نگاه هیــز(، لفظی)جــوک هــا، پرســش 
ــی(،  ــون جنس ــا مضم ــا، ب ــار نظره ــا اظه ــا ی ه
ــس  ــات، لم ــرار مالق ــرای ق ــته ب ــار ناخواس فش
ــه  ــا رابط ــت ب ــرای موافق ــاری ب ــته، پافش ناخواس

ــت. ــی و... اس جنس

ــی  ــی و نوع ــه آزار جنس ــن مرحل ــاوز؛ آخری تج
ــامل  ــوالً ش ــه معم ــت، ک ــی اس ــونت جنس خش
ــا  ــرد ی ــط ف ــود و توس ــی ش ــی م ــزش جنس آمی
افــرادی، بــه رغــم رضایــت شــخص، انجــام مــی 
گــردد. ایــن عمــل می توانــد بــا اجبــار فیزیکــی، 
تهدیــد، ســوء اســتفاده از مســئولیت، یــا بــا فردی 
کــه ناتــوان یــا زیــر ســن قانونــی اســت، رخ دهــد. 
هــر کســی می توانــد مــورد تجــاوز جنســی قــرار 
ــان  ــژه نوجوان ــه وی ــراد ب ــا برخــی از اف ــرد، ام گی
و زنــان جــوان، افــراد دارای معلولیــت، افــراد 
ــی خانمــان، کارگــران رابطــه جنســی،  فقیــر و ب
کســانی کــه در موسســات یــا مناطــق درگیــری 
ــن مســئله  ــر ای ــد، بیشــتر درگی ــی می کنن زندگ
هســتند. معمــوالً تجــاوز توســط افــراد ناشــناس، 
ــا را  ــی آنه ــه قربان ــرادی ک ــط اف ــاوز توس از تج
می شناســد، کمتــر شــایع اســت. خشــونت هــای 
جنســی تاثیــر منفــی قابــل توجهــی بــر ســالمت 
جســمی و روانــی دارنــد، کــه باعــث تمایــل افــراد 
بــه افســردگی و یــا حتــی میــل بــه خودکشــی، 
ــارداری  ــوع ب ــث وق ــن باع ــوند .همچنی ــی ش م
ناخواســته و انتقــال بیمــاری هــای جنســی 
ــوزاک و...  ــفلیس، س ــت، س ــدز، هپاتی ــد: ای مانن
ــرد مــی شــود. در بیــش از هشــتاد درصــد  در ف
ــزارش  ــی گ ــل مختلف ــه دالی ــاوز ب ــوارد، تج م
ــای ۹0_۹1در  ــال ه ــی در س ــود. تحقیقات نمی ش
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در ایــن بــاره 
انجــام شــد، کــه در آن میانگیــن ســنی کســانی 
ــد، بیســت  ــه بودن ــرار گرفت ــاوز ق ــورد تج ــه م ک
ســال گــزارش شــده بــود و قربانیــان در محــدوده 
ســنی 7 تــا 28 ســال، قــرار داشــتند. ایــن 

محــدوده فقــط شــامل زنــان نمــی شــود و گاهــی 
اوقــات هــم قربانیــان تجــاوز، جنــس مذکــر 
هســتند. از جهــت شــیوع تجــاوز، گزارش هــا 
نشــان می دهــد کــه در آمریــکا، 15_12 درصــد 
ــد و در  ــرار می گیرن ــاوز ق ــرض تج ــان در مع زن
ــزارش  ــد گ ــا 1۹ درص ــار ت ــن آم ــتان ای انگلس
شــده اســت. در گزارشــی اشــاره شــده بــود کــه، 
ــتان  ــران، در اس ــا در ای ــار تجاوزه ــترین آم بیش
تهــران اســت و گفتــه شــده اســت کــه، ســاالنه 
ــاق  ــران، اتف ــی در ته ــرم جنس ــدود 1650 ج ح

می افتــد. 

توصیــه هایــی بــرای مقابلــه بــا آزار 
جنســی

نقــش والدیــن: اولیــن قدم بــرای آگاهــی دادن 
ــا  ــتانه ب ــه ای دوس ــراری رابط ــدان، برق ــه فرزن ب
فرزنــد مــی باشــد، نبایــد بــه گونــه ای در زمینــه 
روابــط جنســی بــا فرزنــدان خــود صحبــت کنیــد 
کــه، در ذهــن آنهــا اینگونــه شــکل بگیــرد، کــه 
صحبــت کــردن راجــع بــه ایــن موضوعــات، بــی 

حیائــی اســت.

آنجایــی کــه  از  زنــان:  و  نقــش دختــران 
ــاوز  ــورد تج ــه م ــرادی ک ــتری از اف ــد بیش درص
قــرار گرفتــه انــد، از پوشــش مناســبی برخــوردار 

نبــوده انــد، رعایــت پوشــش مناســب، حداقــل در 
ــود. ــی ش ــه م ــوت توصی ــای خل ــکان ه م

پارتــی هــا و مهمانــی هــای در اصطــالح 
ــه  ــه هم ــت ک ــی نیس ــن معن ــن بدی ــک: ای تاری
مهمانــی هــا دارای محیطــی نامطلــوب هســتند، 
ــی، از  ــه مهمان ــن ب ــل از رفت ــر اســت قب ــا بهت ام
مــکان آن و افــرادی کــه در آن مهمانــی انــد 
ــان  ــاز و پای ــکان و ســاعت آغ ــع باشــید و م مطل

ــانید.  ــواده، برس ــالع خان ــه اط ــی را، ب مهمان

عکــس از مراســم عروســی، مهمانــی هــا، 
خوابــگاه هــا و جمــع هــای خودمانــی: در مقابــل 
دوربیــن یــا موبایــل هــای دارای دوربیــن، از 
عکــس بــرداری و یــا فیلمبــرداری از جمــع هــای 

ــد. ــاب کنی ــتانه، اجتن دوس

ســوار خودروهــای بــدون نشــان تاکســی رانــی 
. ید نشو

ــه پســران: در اســتخرها و  ــم ب و هشــداری ه
رختکــن هــا، مراقــب رفتارهــای دیگــران باشــید. 
ــنهاد  ــتخر، پیش ــد از اس ــنا بع ــردی ناآش ــر ف اگ
ــخصی اش داد،  ــودرو ش ــا خ ــما را ب ــاندن ش رس
ــا  ــر باره ــی اگ ــد. حت ــول نکنی پیشــنهادش را قب

ــید. ــده باش او را دی

ــه  ــد چ ــرار گرفتی ــاوز ق ــورد تج ــر م اگ
ــد؟ ــام دهی ــت انج ــی الزم اس اقدامات

ــورد آزار  ــته، م ــری ناخواس ــت ام ــه عل ــما ب ش
جنســی و تجــاوز قــرار گرفتــه ایــد، چــرا کــه اگــر 
ایــن مســئله خواســته بــود اســم آن تجــاوز نبــود، 
ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی ــود را ب ــالش خ ــما ت ش

ــد. ــه کــرده ای ــن حادث ای

در هــر ســنی و شــرایطی، بــه نزدیکتریــن کالنتــری، 
ــای  ــا خودروه ــی ی ــروی انتظام ــتگاه نی ــگاه، ایس پاس
نیــروی انتظامــی، مراجعــه کنیــد و مســئله را بــا 
بــا ماموریــن مربوطــه در میــان  جزئیــات کامــل 
بگذارید.)مــددکاران اجتماعــی در نیــروی انتظامــی، 
آمــوزش هــای الزم را، جهــت احیــای روحیــه افــرادی 

ــد.(  ــده ان ــد، دی ــه ان ــاوز قرارگرفت ــورد تج ــه م ک
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گام مهــم دیگــر، پیشــگیری اضطــراری از 
بــارداری اســت؛ در صورتــی کــه نزدیکــی، بــدون 
اســتفاده از یکــی از راه هــای مطمئــن پیشــگیری 
از بــارداری انجــام شــود و یــا علیرغــم اســتفاده از 
یــک روش مشــخص، اتفاقــی ماننــد: پــاره شــدن 
کانــدوم و یــا نظیــر آن رخ دهــد، مــی تــوان از آن 

اســتفاده کــرد. 

ــارداری اورژانســی تنســی  ــری از ب ــرص جلوگی ق
ــارداری  ــری از ب ــای جلوگی ــرص ه )Tansy(: ق
اورژانســی، بــه نــام “قــرص صبــح روز بعــد” 
ــبی  ــام مناس ــن ن ــه ای ــد. البت ــده ان ــهور ش مش
نیســت؛ چــون نیــازی بــه صبــر کــردن تــا 
صبــح روز بعــد نیســت و بهتــر اســت در اولیــن 
ــت، از  ــدون محافظ ــی ب ــد از نزدیک ــت، بع فرص
ــارداری اورژانســی تنســی،  قــرص جلوگیــری از ب
اســتفاده شــود. )جهــت کســب اطالعــات بیشــتر، 
بــه موضــوع )قــرص هــای ضــد بــارداری؛ انقالبــی 
در جامعــه ی انســانی(، در همیــن شــماره از 

ــد.( ــه کنی ــریه مراجع نش

خانــواده  بــا  را  مســئله  گام،  ســومین  در 
بگذرایــد. درمیــان 

تهدیدهــای  از  هرگــز  گام،  چهارمیــن  در 
ــئله را  ــر مس ــه: اگ ــل ک ــن قبی ــر، از ای تجاوزگ
ــا  ــه قتــل مــی رســاند، ی بازگــو کنیــد شــما را ب
ــد  ــش خواهن ــد را پخ ــما دارن ــه از ش ــی ک فیلم
کــرد و ... نهراســید و ســریعا بــه مراجــع انتظامــی 

ــد. ــه کنی مراجع

ــی  ــرار م ــاوز ق ــورد تج ــه م ــردی ک ــوال ف  معم
ــچ  ــوال پی ــواده س ــوی خان ــد از س ــرد، نبای گی
شــود، بــرای مدتــی نیــاز بــه بازســازی روحــی و 
روانــی دارد، شــرایط او را درک کنیــد، ترجیحــا از 

ــد. ــک مشــاور کمــک بجوئی ی

اقدامــات قانونــی الزم در خصــوص تجــاوز 
جنســی

اولیــن اقدامــی کــه شــخص قربانــی یــا 
خانــواده وی بایــد انجــام دهنــد، تمــاس گرفتــن 
ــت  ــردن وضعی ــه ک ــرای صورتجلس ــس، ب ــا پلی ب
ــام  ــور، تم ــس از حض ــس پ ــت. پلی ــود اس موج
مــدارک و شــواهد را صورتجلســه خواهــد نمــود.

در 24 الــی 48 ســاعت اولیــه تجــاوز جنســی، 
بایــد شــخص قربانــی بــه پزشــکی قانونــی مراجعه 
ــه  ــه ب ــخص، مراجع ــه ش ــی ک ــد و در صورت نمای
ــه  ــن مــدت ب ــه بیــش از ای ــی را ب پزشــکی قانون
ــرم از  ــار ج ــت آث ــن اس ــدازد، ممک ــر بین تاخی
بیــن بــرود. در فاصلــه وقــوع تجــاوز تــا مراجعــه 
بــه پزشــکی قانونــی، الزم اســت شــخص قربانــی 
از انجــام اقداماتــی ماننــد: حمــام کــردن یــا 
ــی  مســواک زدن، خــودداری کــرده و لبــاس های
ــته  ــن داش ــر ت ــاوز، ب ــوع تج ــان وق ــه در زم را ک
اســت، در پالســتیک دربســته، جهــت ارائــه 
ــام  ــد و تم ــداری کن ــی نگه ــکی قانون ــه پزش ب
جزئیــات، بــه ویــژه زمــان و مــکان وقــوع جنایــت 
را، یادداشــت کنــد. اگــر آثــار تجــاوز روی لبــاس 

ــا  ــده باشــد، ت ــه جــای مان ــی، ب ــا ملحفــه قربان ی
ســال هــای زیــادی نیــز مــی تــوان بــا اســتفاده از 
آن آثــار، کــه DNA از جملــه آن اســت، شــخص 
متجــاوز را شناســایی نمــود. در صورتــی کــه 
ــا  ــواب آور ی ــد، داروی خ ــی کن ــر م ــخص فک ش
مــواد مخــدر یــا الــکل بــه وی داده شــده اســت، 
ــد،  ــی درخواســت نمای ــد از پزشــکی قانون می توان
تــا از طریــق آزمایــش خونــی کــه از او مــی 
گیرنــد، ایــن موضــوع را در گــزارش قیــد نمایــد.

اقــدام بعــدی شــخص، طــرح شــکایت از 
ــرای  ــوالً در دادس ــه معم ــد، ک ــی باش ــاوز م متج
ــن  ــردد، ای ــی گ ــرح م ــرم مط ــوع ج ــل وق مح
شــکایت مــی توانــد عناویــن متفاوتــی را داشــته 
ــاوز  ــوع تج ــه ن ــتگی ب ــوان بس ــه عن ــد، ک باش
ــاوز  ــف تج ــه عن ــاوز ب ــوان تج ــد: عن دارد، مانن
بــه وســیله اشــنا، تجــاوز دســت جمعــی، تجــاوز 
زناشــویی یــا تجــاوز زوجــی، تجــاوز بــه محــارم، 
سوءاســتفاده جنســی از بچــه هــا، تجــاوز در 

ــي و... . ــاوز جنگ ــدان، تج زن
 در مراجــع کیفــری، بــا توجــه بــه اینکــه زمــان، 
در جرایــم تجــاوزات جنســی نقــش مهمــی دارد، 
و تفاوتــی بیــن رســیدگی بــه ایــن جرایم و ســایر 
جرایــم وجــود نــدارد و بــه آنهــا بــه صــورت ویــژه 
رســیدگی نمــی گــردد، بهتــر اســت کــه شــخص، 
همــان ابتــدا بــرای اینکــه، نشــانه هــای تجــاوز از 
بیــن نــرود، درخواســت دســتور موقــت کنــد، تــا 

بــه پرونــده وی زودتــر رســیدگی گــردد.

مجازات شخص متجاوز

پایــان  از  پــس  متجــاوز،  شــخص  مجــازات 
ــه صــدور حکــم علیــه  ــدام ب رســیدگی دادگاه اق

شــخص متجــاوز، خواهــد نمــود.

مجــازات  قانــون   224 مــاده  اســتناد  بــه 
اســالمی، در صورتــی کــه تجــاوز صــورت گرفتــه 
از مــوارد زنای)رابطــه جنســی نامشــروع( بــه 
مجــازات  باشــد،  اکــراه  و  )خشــونت(  عنــف 
ــرد  ــود. همچنیــن اگرف شــخص اعــدام خواهــد ب
در حــال بیهوشــی و خــواب یــا مســتی، بــا 
ــم  ــار او در حک ــد، رفت ــا نمای ــاوز، زن ــی تج قربان
ــت. ــدام اس ــب اع ــوده و موج ــف ب ــه عن ــای ب زن

مجــازات  قانــون  مــاده 231  موجــب  بــه 
اســالمی، در زنــای بــه عنف، اگــر زن باکره باشــد، 
مرتکــب عــالوه بــر مجــازات مقــرر، بــه پرداخــت 
ارش بــکاره )خســارت بــکارت (و مهرالمثــل) 
مهریــه ای کــه عــرف بــرای زنــان هــم شــان وی 
ــد( محکــوم می شــود و اگــر زن  تعییــن مــی کن
باکــره نباشــد، مرتکــب بایــد عــالوه بــر مجــازات 

ــردازد. ــل زن را بپ ــرر، مهرالمث مق

ــال: از  ــوان مث ــه عن ــل، ب ــه هردلی ــه ب چنانچ
ــار جــرم، نبــود دالیــل کافــی و…  بیــن رفتــن آث
ــد  جــرم تجــاوز اثبــات نشــود. موضــوع مــی توان
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــاده637 قان ــمول م مش
ــه،  ــا ۹۹ضرب ــه شــالق ت ــرد خاطــی، ب باشــد و ف

ــود. ــوم ش محک
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بارداری ناخواسته و همه آنچه باید بدانید...

یاسمن جنگ آزما 
دانشجوی کارشناسی مامایی

هایــی  حاملگــی  ناخواســته،  هــای  بــارداری 
ــه  ــدون برنام ــتباه، ب ــان اش ــه در زم ــتند ک هس
ریــزی قبلــی و کامــال ناخواســته رخ مــی دهنــد. 

چــه عواملــی باعــث افزایــش آمــار 
ــوند؟ ــی ش ــته م ــای ناخواس ــارداری ه ب

ــارداری  ــارداری: ب ــری از ب ــای جلوگی روش ه
ناخواســته، معمــوالً پــس از فعالیــت جنســی 
بــدون اســتفاده از روش پیشــگیری از بــارداری، یا 
عــدم اســتفاده صحیــح از آنهــا، اتفــاق مــی افتــد. 
ــن  ــته ممک ــا خواس ــای ن ــی ه ــن حاملگ همچنی
اســت علــی رغــم اســتفاده صحیــح از روش هــای 
ــا  ــد، ام ــاق بیفتن ــز اتف ــارداری نی پیشــگیری از ب

غیــر معمــول اســت.

ســن: زنــان جوانــی کــه از نظــر جنســی فعــال 
ــنی، از  ــای س ــروه ه ــایر گ ــر از س ــتند، کمت هس
روش هــای پیشــگیری از بــارداری اســتفاده مــی 
ــته  ــارداری ناخواس ــال ب ــن احتم ــد، بنابرای کنن

ــاد اســت.  درآنهــا زی

ــن، خطــر  ــد پایی ــر و درآم ــن: فق ــد پایی درآم
ــی  ــش م ــان را، افزای ــته در زن ــارداری ناخواس ب

ــد. ده

مــدرک  زنــان فاقــد  پاییــن:  تحصیــالت 
بــارداری  میــزان  باالتریــن  از  دبیرســتانی، 
ــه  ــه طوریک ــد، ب ــوده ان ــوردار ب ــته برخ ناخواس
45٪ از کل بــارداری هــای ایــن گــروه را، تشــکیل 

ــد.  ــی دهن م

ــار جنســی، تجــاوز  ــی: اجب ــر توافق رابطــه غی
ــن  ــاری، ممک ــارداری اجب ــی ب ــا حت ــی ی جنس
اســت بــا بــارداری ناخواســته همــراه باشــد، 
ــات در زمینــه  ــن مــوارد گاهــی اوق کــه همــه ای
خشــونت خانگــی اتفــاق مــی افتد.)جهــت کســب 
اطالعــات بیشــتر، بــه موضــوع آزار و اذیــت 
ــه  ــماره از نشــریه، مراجع ــن ش جنســی، در همی

ــد.( نمایی

عوارض بارداری ناخواسته

مشــاوره هــا و مراقبــت هــای قبــل از بــارداری: 
بــارداری ناخواســته، معمــوالً مانــع از مشــاوره هــا 
ــود.  ــی ش ــارداری م ــل از ب ــای قب ــت ه و مراقب
مــادران بــا حاملگــی ناخواســته بــا بیمــاری هــای 
قبلــی از قبیــل: دیابــت یــا بیمــاری خودایمنــی، 
ــرایط را  ــن ش ــرل ای ــد کنت ــت نتوانن ــن اس ممک
قبــل از بــاردار شــدن، بهینــه کننــد، و بیمارانــی 
کــه مراقبــت هــای قبــل از تولــد را دیرتــر 
انجــام مــی دهنــد، ممکــن اســت فرصــت هــای 
ــن را در ســه ماهــه دوم،  آزمایــش ژنتیکــی جنی
ــد  ــی توانن ــات م ــن آزمایش ــد، ای ــت بدهن از دس

جنیــن هــای غیــر طبیعــی را شناســایی کننــد و 
ممکــن اســت در تصمیــم گیــری بــرای ادامــه یــا 

ــد. ــر بگذارن خاتمــه حاملگــی تاثی

بهداشــت روان مــادران: زنــان مبتــال بــه 
ــادران،  ــه ی م ــتراز بقی ــته، بیش ــارداری ناخواس ب
ــار افســردگی  ــارداری، دچ ــد از ب ــا بع در طــول ی

ــوند. ــی ش م

اســترس رابطــه: زنــان بــا بــارداری ناخواســته، 
در معــرض خطــر خشــونت جســمی در دوران 
بــارداری قــرار دارنــد و گــزارش مــی کننــد، کــه 
بیشــتر احســاس بــی ثباتــی در رابطــه مــی کنند. 

افزایــش نــرخ زایمــان زودرس و وزن کــم 
هنــگام تولــد: در حاملگی هــای ناخواســته، احتمال 
زایمــان زودرس وجــود دارد و احتمــال کــم وزنــی 

ــد، بیشــتر اســت. ــوزاد هــم در هنــگام تول ن

کاهــش پیونــد بــا نــوزاد: حاملگــی هــای 
ــن  ــت پایی ــا کیفی ــه ای ب ــث رابط ــته باع ناخواس
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــوزاد م ــادر و ن ــن م ــر بی ت
گفتــه شــده کــه، زنانــی کــه حاملگــی ناخواســته 

ــوازادان خــود شــیر مــی  ــه ن ــد، کمترب داشــته ان
ــد. دهن

تاثیــرات اجتماعــی: کودکانــی کــه از حاملگــی 
ناخواســته متولــد مــی شــوند، نســبت بــه بقیــه، 
کمتــر موفــق بــه تحصیــل در مــدارس مــی 

ــد. ــی کنن ــر زندگــی م شــوند و بیشــتر در فق

ــته:  ــارداری ناخواس ــی از ب ــن ناش ــقط جنی س
ســقط جنین)خاتمــه داوطلبانــه بــارداری(؛ یکــی 
ــته اســت.  ــارداری ناخواس ــی ب ــای اصل از پیامده
بخــش عمــده ای از ســقط جنیــن هــا در سراســر 
جهــان، بــه دلیــل حاملگــی ناخواســته یــا اشــتباه 

اســت.

راه های پیشگیری

ــگیری از  ــای پیش ــر از روش ه ــتفاده موث اس
ــی  ــن زده م ــده تخمی ــاالت متح ــارداری: در ای ب
ــته،  ــای ناخواس ــی ه ــه، 52٪ از حاملگ ــود ک ش
ــتفاده  ــن اس ــتفاده و همچنی ــدم اس ــی از ع ناش
ناســازگار یــا نادرســت، از روش هــای پیشــگیری 

ــت. ــارداری اس از ب
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ــارداری  ــای ضــد ب ــش اســتفاده از داروه افزای
ــد  ــدت: LARC )مانن ــی م ــر طوالن ــت پذی برگش
ــارداری(  ــگیری از ب ــای پیش ــت ه IUD و ایمپلن
بــا کاهــش احتمــال اســتفاده نادرســت، احتمــال 

ــارداری ناخواســته را کاهــش مــی دهــد. ب

ــه روش هــای پیشــگیری  ــود دسترســی ب بهب
ــات پیشــگیری از  ــه خدم ــر:  ارائ ــارداری موث از ب
ــا  ــم ی ــه ک ــا هزین ــواده ب ــم خان ــارداری و تنظی ب
ــته  ــارداری ناخواس ــراد، از ب ــه اف ــه ب ــدون هزین ب
جلوگیــری مــی کنــد. درآمــد بســیاری از کســانی 
کــه در معــرض بــارداری ناخواســته قــرار دارنــد، 
بســیار انــدک اســت؛ بنابرایــن حتــی اگــر وســایل 
پیشــگیری از بــارداری بســیار مقــرون بــه صرفــه 
ــراد  ــن اف ــوان ای باشــد، ممکــن اســت در حــد ت

نباشــد.

برخــی از دالیلــی کــه، بعضــی از  افــراد، از 
فرزنــدآوری امتنــاع مــی کننــد، چیســت؟

ــود  ــه خ ــادی را ب ــان زی ــاغل، زم ــغل: مش ش
ــی  ــغل، م ــاختن ش ــد. س ــی دهن ــاص م اختص
توانــد ســال هــا یــا حتــی دهــه هــا، طــول بکشــد 
ــد  ــی خواهن ــی نم ــه راحت ــراد ب ــیاری از اف و بس
پــس از ســخت کوشــی بــرای ســاختن آن شــغل، 
ــی  ــم م ــا تصمی ــوض، آنه ــد. در ع ــش کنن رهای
ــان  ــر روی هم ــود را ب ــه خ ــان و توج ــد زم گیرن

ــد. ــود، بگذارن مشــاغل خ

هزینــه نگــه داری و بــزرگ کــردن بچــه: 
هزینــه تولــد نــوزاد و مراقبــت هــای قبــل و پــس 

ــت.  ــاد اس ــان، زی از زایم

ســابقه خانوادگــی: افــرادی کــه دوران کودکــی 
ــه  ــرار تاریخچ ــرس تک ــد، از ت ــته ان ــی نداش خوب
ــد  ــی دهن ــح م ــات ترجی ــی اوق ــود، گاه ــخ خ تل

کــه، اصــال بچــه دار نشــوند.

ــی  ــادن ســالمتی: حت ــر افت ــه خط ــرس از ب ت
ــوند،  ــه دار ش ــد بچ ــراد بتوانن ــی از اف ــر بعض اگ
ممکــن اســت داشــتن فرزنــد را، بــرای ســالمتی 

والدیــن مضــر بداننــد؛ ایــن ممکــن اســت بــدان 
معنــا باشــد کــه، حمــل یــک کــودک از طریــق 
اینکــه  یــا  دارد  برایشــان خطــری  بــارداری، 
ــالمت  ــر س ــد ب ــی توان ــودک، م ــک ک ــتن ی داش

ــذارد. ــر بگ ــن تأثی روان والدی

گاهــی  مراقبــت:  هــای  ســایر مســئولیت 
ــدی نداشــته باشــند،  ــردم فرزن ممکــن اســت، م
ــراد  ــر، از اف ــال حاض ــه در ح ــل ک ــن دلی ــه ای ب
دیگــری در زندگــی خــود، مراقبــت مــی کننــد. 
ایــن افــراد مــی تواننــد پــدر یــا مــادری فرتــوت، 
ــش  ــه چال ــا همســری باشــد ک همســر جــوان ی
ــت و  ــذاری وق ــرمایه گ ــالمتی دارد. س ــای س ه
انــرژی بــرای مراقبــت از دیگــران، ممکــن اســت 
ــا  ــه ب ــی ک ــئولیت های ــزودن مس ــراد را از اف اف

ــد. ــرف کن ــت، منص ــراه اس ــودکان هم ک

کنار آمدن با بارداری ناخواسته

ــارداری  ــد ب ــرای تأیی ــدا، ب ــه اول: در ابت مرحل
خــود، بــه پزشــک مراجعــه کنیــد و یــاد بگیریــد 
ــت  ــود مراقب ــودک خ ــود و ک ــه از خ ــه، چگون ک

کنیــد.

ــارداری  ــا ب ــد و ب ــت بگذاری ــه دوم: وق مرحل
ــدون  ــارداری ب ــا ب ــه ب ــد، مقابل ــار بیایی خــود، کن
برنامــه، بــه معنــای کنــار آمــدن بــا تمــام 
ــار  ــت. کن ــی از آن اس ــده ناش ــات پیچی احساس
ــزی  ــه ری ــدون برنام ــارداری ب ــک ب ــا ی ــدن ب آم
ــا  ــت، ام ــاوت اس ــد متف ــک فراین ــه، ی ــرای هم ب
ــود.  ــی ش ــادی م ــات زی ــامل احساس ــاالً ش احتم
ــا افســردگی  ــت ی ــر احســاس شــوک، عصبانی اگ

ــت. ــی اس ــری طبیع ــد، ام ــی کنی م

پشــتیبانی  یــک سیســتم  ســوم:  مرحلــه 
بســازید، مقابلــه بــا بــارداری، بــه ویــژه هنگامــی 
ــته  ــی ناخواس ــا حت ــده ی ــزی نش ــه ری ــه برنام ک
اســت، مــی توانــد باعــث ایجــاد احســاس تنهایــی 
ــرادی  ــه اف ــاس اینک ــن دوران، احس ــود. در ای ش
ــت.  ــم اس ــد، مه ــت کنن ــما حمای ــند و از ش باش
ایــن افــراد می تواننــد شــامل: پــدر، فرزندانتــان، 

ــتان نزدیــک شــما  اعضــای خانــواده یــا دوس
ــند. باش

ــد،  ــی توانی ــه را م ــر آنچ ــارم: ه ــه چه مرحل
ــده  ــزی نش ــه ری ــای برنام ــه ه ــورد گزین در م
ــی  ــعی م ــه س ــی ک ــد. هنگام ــارداری، بیاموزی ب
کنیــد تصمیــم بگیریــد کــه چگونــه بــا بــارداری 
ناخواســته خــود کنــار بیاییــد، ســواالت خاصــی 
وجــود دارد کــه بایــد هــر یــک را از خــود 

ــید. بپرس

ــدن  ــادر ش ــاده م ــن آم ــا م ــروری: آی  فرزندپ
ــم از عهــده  ــی مــی توان ــا از نظــر مال هســتم؟ آی
تربیــت فرزنــد خــود برآیــم؟ آیــا از نظــر ذهنــی 
آمادگــی الزم را دارم، تــا بــرای کودکــم هــر آنچــه 
ــت  ــا در تربی ــم؟ آی ــه کن ــاز دارد، تهی ــه نی را ک

ــرد؟ و... ــم ک ــودک، کمــک خواه ــن ک ای

ــن  ــن بهتری ــقط جنی ــا س ــن: آی ــقط جنی  س
راه اســت؟ چقــدر هزینــه دارد؟ آیــا ایالــت مــن، 
قوانینــی دارد کــه ایــن انتخــاب را دشــوارتر 

ــد؟ و... کن

ــری  ــواده دیگ ــورد خان ــی: در م  فرزندخواندگ
کــه فرزنــدم را تربیــت مــی کننــد، چه احساســی 
خواهــم داشــت؟ آیــا دوبــاره مــی توانــم کــودک 

خــود را ببینــم؟ و...

ــورد  ــاور، در م ــک مش ــا ی ــم: ب ــه پنج مرحل
ــارداری غیرمنتظــره  ــا ب چگونگــی کنــار آمــدن ب
ــی  ــی م ــددکار اجتماع ــک م ــد. ی ــت کنی صحب
توانــد، بــه شــما کمــک کنــد تــا احساســات خــود 

ــد. ــردازش کنی را پ
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سرانجام فارغ التحصیالن کارشناسی مامایی

زهرا محمدخانی
دانشجوی کارشناسی مامایی

ــا  ــل، در رابطــه ب در شــماره ی دوم نشــریه هانی
ــک  ــف ی ــی، وظای ــته ی مامای ــه ی رش تاریخچ
مامــا و... صحبــت کردیــم. در ایــن شــماره قصــد 
ــرکت در  ــی، ش ــرح مامای ــی ط ــه بررس ــم، ب داری
ــن  ــت و هچنی ــتخدامی وزارت بهداش ــون اس آزم
رشــته ی مامایــی در مقطــع کارشناســی ارشــد، 

ــم. بپردازی

دوران طرح، در رشته مامایی
ــرم  ــجویان ت ــر دانش ــای اکث ــه ه ــی از دغدغ یک
هــای آخــر مامایــی، انتخــاب بیــن گذرانــدن طرح 
و ادامــه تحصیــل بــرای مقطــع ارشــد اســت. نکته 
ی مهــم در ایــن انتخــاب، عالقــه و ســطح تــالش 
خــود فــرد اســت. بــرای افــرادی کــه هــدف آنهــا، 
کســب تجربــه و مســتقل شــدن و کســب درآمــد 
اســت و یــا کســانی کــه شــرایط یــا قصــد ادامــه 
ــه پــس  ــد، مــی تواننــد بالفاصل تحصیــل را ندارن
ــد؛  ــام کنن ــت ن ــرح، ثب ــرای ط ــی ب از کارشناس
وزارت  پیراپزشــکی  و  پزشــکی  هــای  رشــته 
ــه  ــتند ک ــی هس ــته های ــه رش ــت، از جمل بهداش
دارای طــرح خدمــت اجبــاری و اختیــاری، پــس 
از فــارغ التحصیلــی مــی باشــند. رشــته مامایــی 
جــزو رشــته هــای دارای طــرح خدمــت اختیــاری 
ــی،  ــارغ التحصیل ــس از ف ــان پ ــوده و متقاضی ب
مــی تواننــد در طــرح مامایــی ثبــت نــام کــرده و 
تقریبــا تــا 2 ســال، در مراکــز بهداشــتی درمانــی 
و بیمارســتان هــای کشــور خدمــت کننــد. رشــته 
هایــی کــه دارای طــرح اجبــاری نیــروی انســانی 
ــت  ــرای ثب ــدودی ب ــت مح ــتند، دارای فرص هس
نــام بــوده، کــه معمــوال تــا 3 مــاه پــس از فــارغ 
ــد.  ــی رس ــام م ــه اتم ــدت ب ــن م ــی، ای التحصیل
ــام طــرح هــای غیــر پزشــکی  ــرای ثبــت ن امــا ب
و غیــر دندانپزشــکی، نظیــر: رشــته مامایــی، کــه 
ــخصی  ــان مش ــت، زم ــاری اس ــرح اختی دارای ط
ــام در نظــر گرفتــه نشــده اســت،  جهــت ثبــت ن
ــا  ــان ب ــر زم ــد در ه ــی توانن ــان م ــه داوطلب بلک
ــه  ــود، ب ــی خ ــارغ التحصیل ــخ ف ــه تاری ــه ب توج
ــایت)tarhreg.behdasht.gov.ir( مراجعه  س
ــروی  ــرح نی ــام در ط ــت ن ــه ثب ــدام ب ــرده و اق ک
انســانی نماینــد. داوطلــب بایســتی ابتــدا بــا 
دانشــگاه محــل تحصیــل، تســویه حســاب نمایــد. 
ــگاه  ــی دانش ــت آموزش ــاً از معاون ــد حتم وی بای
)اداره خدمــات آموزشــی( محــل تحصیــل خــود، 
ــارغ  ــات ف ــه اطالع ــد ک ــل نمای ــان حاص اطمین
وزارت  آموزشــی  ســامانه  در  وی،  التحصیلــی 
غیــر  در  اســت،  شــده  درج  بهداشت)ســما( 
اینصــورت، امــکان ثبــت نــام در ســامانه و شــروع 
طــرح بــرای وی وجــود نــدارد، البتــه بــرای فــارغ 
التحصیــالن دانشــگاه آزاد، داشــتن شــماره طــرح 
ــس از طــی مراحــل  ــی باشــد. پ ــی م ــم، الزام ه

ــه  ــت ب ــان در نوب ــامانه، داوطلب ــام در س ــت ن ثب
ــت  ــوزه ثب ــوان ح ــه عن ــه ب ــی ک ــری محل کارگی
نــام انتخــاب کــرده انــد، قــرار مــی گیرنــد و مــی 
ــام  ــخ ن ــا تاری ــدی ی ــاس امتیازبن ــر اس ــد ب توانن
نویســی مشــخص شــده)مطابق بــا نظــر دانشــگاه 
ــام( دوران خدمــت خــود را، آغــاز  محــل ثبــت ن

ــد.  نماین
نــکات مهمــی کــه الزم اســت در ایــن مرحلــه بــه 

آن هــا توجــه کنیــد بــه شــرح زیــر مــی باشــند:
ــز  ــه ج ــا ب ــته ه ــی رش ــام در تمام ــت ن ثب
ــر اســاس شهرســتان  پزشــکی و دندانپزشــکی، ب
ــی  ــا در معرف ــگاه ه ــرد و دانش ــی گی ــورت م ص
داوطلبــان بــه هــر یــک از واحدهــای تحــت 
ــر  ــا و در ه ــتان ه ــن شهرس نظــارت خــود در ای
یــک از حــوزه هــای بهداشــت، درمــان و… مختــار 
هســتند. بنابرایــن اعتــراض داوطلــب نســبت 

ــه خدمــت در محــل مشــخص شــده، باعــث از  ب
ــه  دســت دادن نوبــت در صــف انتظــار، انتقــال ب
انتهــای صــف ثبــت نــام و حــذف کلیــه امتیــازات 

ــی شــود. ــاه م ــک م ــدت ی ــه م وی، ب
در صــورت انصــراف از ثبــت نــام، داوطلــب تــا 
ــام نویســی مجــدد در حــوزه  یــک مــاه امــکان ن

ثبــت نامــی را، نخواهــد داشــت.
در صورتـــی کـــه متقاضیـــان رشـــته هـــای 
ــکی،  ــکی و دندانپزشـ ــز پزشـ ــه جـ ــاری بـ اجبـ
ـــگاه  ـــک دانش ـــار ی ـــف انتظ ـــاه در ص ـــار م ـــا چه ت
ــه  ــا، بـ ــگاه هـ ــند و دانشـ ــته باشـ ــرار داشـ قـ
خدمـــات آن هـــا در هیـــچ یـــک از واحدهـــای 
ـــت  ـــتان محـــل ثب ـــا شهرس ـــه صرف ـــود، ن ـــع خ تاب

نـــام، نیـــاز نداشـــته 
ـــل  ـــی مح ـــان بوم ـــن داوطلب ـــم چنی ـــند و ه باش
ـــبت  ـــد نس ـــی توانن ـــند، م ـــود باش ـــام خ ـــت ن ثب
ــاز،  ــر نیـ ــازاد بـ ــت مـ ــت معافیـ ــه درخواسـ بـ

اقـــدام نماینـــد.
ـــای  ـــهر ه ـــان، در ش ـــه داوطلب ـــی ک در صورت
ـــای  ـــهر ه ـــر از ش ـــی زودت ـــند، خیل ـــک باش کوچ
ـــد  ـــی توانن ـــی شـــود و م ـــا م ـــت آن ه ـــزرگ، نوب ب
طـــرح خـــود را بـــا توجـــه بـــه گزینـــه هـــای 

ـــد.  ـــود، بگذرانن ـــی خ انتخاب
آزمـــون اســـتخدامی مامایـــی وزارت 

ــت بهداشـ
ـــارغ التحصیـــالن در  ـــده ای از ف ممکـــن اســـت، ع
ـــد  ـــون ارش ـــرکت در آزم ـــد ش ـــان، قص ـــن می ای
و گذرانـــدن طـــرح را نداشـــته باشـــند و خـــود 
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را بـــرای آزمـــون اســـتخدامی وزارت بهداشـــت، 
ـــد. ـــاده کنن آم

منابع آزمون استخدامی
بــارداری  مامایــی:  آزمــون  منابــع تخصصــی 
ــان و  ــای زن ــاری ه ــه، بیم ــا س ــک ت ــان ی زایم
ــوزادان،  ــودک، ن ــادر و ک ــت م ــاروری، بهداش ناب

ــی. ــن شناس جنی
ــان وادبیــات  ــی: زب ــع عمومــی آزمــون مامای مناب
انگلیســی  زبــان  اســالمی،  معــارف  فارســی، 
عمومــی، فنــاوری اطالعــات، ریاضــی و آمــار 
مقدماتــی، اطالعــات عمومــی، دانــش اجتماعــی 
و حقــوق اساســی، هــوش و توانمنــدی هــای 

عمومــی.
زمــان ثبــت نــام و برگــزاری آزمــون 

بهداشــت وزارت  اســتخدامی 
بــر اســاس اعــالم مرکــز ســنجش پذیــرش و فارغ 
التحصیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی، داوطلبــان 
مجــاز بــه انتخاب رشــته براســاس کارنامــه صادره 
از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، مــی 
ــود،  ــی خ ــه امتحان ــا مجموع ــب ب ــد متناس توانن
حداکثــر تــا 80 رشــته محــل را، در دانشــگاه آزاد 

اســالمی انتخــاب کننــد.
ــا مراجعــه بــه  داوطلبــان همچنیــن الزم اســت ب
راهنمــای  دفترچــه   ،azmoon.org ســامانه 

ــد.  ــت نماین ــته را دریاف ــاب رش انتخ
متقاضیــان دوره دکتــری تخصصــی دانشــگاه 
آزاد اســالمی، الزم اســت پــس از مطالعــه دقیــق 
دفترچــه راهنمــا و درصــورت دایــر بــودن رشــته 
گرایــش مــورد تقاضــای ایشــان در دانشــگاه آزاد 
اســالمی، از طریــق ســامانه مذکــور، انتخــاب 

ــد. رشــته نماین
n بــرای اســتخدام در وزارت بهداشــت، فــرد بایــد 

دارای شــرایط عمومــی زیــر باشــد:
داشتن تابعیت ایران

ــی  ــا یک ــالم، ی ــن اس ــن مبی ــه دی ــاد ب اعتق
از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی 

جمهــوری اســالمی ایــران
التــزام بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 

ایــران
ــت  ــا معافی ــرورت ی ــت دوره ض ــام خدم انج

ــردان ــرای م ــی ب قانون
داشــتن ســالمت جســمانی و روانــی و توانایــی 
ــوند. ــی ش ــتخدام م ــه اس ــام کاری ک ــرای انج ب

)بــه تشــخیص شــورای طــب کار یــا کمیســیون 
پزشــکی موسســه(

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

ممنوعیـــت  هرگونـــه  وجـــود  عـــدم 
اجرایـــی،  هـــای  دســـتگاه  در  اســـتخدام 
آراء مراجـــع قضایـــی و ذیصـــالح.  توســـط 

ـــری  ـــه کارگی ـــت ب ـــون ممنوعی ـــتناد قان ـــه اس {ب
بازنشســـتگان، داوطلبـــان اســـتخدام، نبایـــد 
ــتگاه  ــد خدمـــت دسـ ــای بازخریـ ــزء نیروهـ جـ

هـــای اجرایـــی باشـــند. 
کارشناسي ارشد

کارشناســي ارشــد رشــته هاي مامایــي ناپیوســته؛ 
ــالت  ــود کــه، تحصی ــالق مي ش ــه دوره اي اط ب
باالتــر از کارشناســي را در برمــی گیــرد و اولیــن 
مقطــع تحصیلــي پــس از کارشناســي مــی باشــد. 
ــد و  ــاي متعه ــت مام ــاد آن، تربی ــدف از ایج ه
متخصــص مي باشــد، کــه بتوانــد بــر مبانــي 
علــوم و فنــون علمــي مامایــي و بهداشــت مــادر 
و کــودک موجــود، دســت یافتــه و قــادر بــه ارائــه 
ــم و  ــه تعلی ــوده و ب ــي ب ــوب مامای ــات مطل خدم
ــا  ــردازد، ت ــز بپ ــته نی ــن رش ــراد در ای ــت اف تربی
ــت  ــاء هیئ ــود اعض ــود موج ــب کمب ــن ترتی بدی
علمــي دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــي 
ــتي  ــز بهداش ــص مراک ــاني متخص ــروي انس و نی

ــد. ــران نمای ــي را، جب درمان
شرایط ورود به کارشناسی ارشد 

داوطلبیــن عــالوه بــر دارابــودن شــرایط عمومــي 
مصــوب  ارشــد  کارشناســي  دوره  گزینــش 
شــوراي عالــي برنامــه ریــزي، بایــد حداقــل 
داراي دانشــنامه کارشناســي )لیســانس( مامایــي، 

ــند. ــا باش ــتار مام پرس
طول دوره و شکل نظام

ــوزش دوره کارشناســي  ــه آم ــن نام براســاس آیی
عالــي  شــوراي  مصــوب  )ناپیوســته(  ارشــد 
برنامه ریــزي، حداقــل طــول دوره کارشناســي 
ارشــد )ناپیوســته( رشــته مامایــي، دو ســال 
ــن دوره  ــالت ای ــول تحصی ــاز ط ــر مج و حداکث
و  ســال   3 وقــت،  تمــام  دانشــجویان  بــراي 
ــات  ــر مصوب ــت، براب ــراي دانشــجویان نیمــه وق ب
شــوراي عالــي برنامــه ریــزي مي باشــد. هــر ســال 
تحصیلــي، شــامل دو نیمســال مي باشــد و در 
هــر نیمســال، 17 هفتــه کامــل آمــوزش وجــود 
ــت  ــدي اس ــن دوره واح ــي ای ــام آموزش دارد. نظ
ــراي هــر واحــد نظــري در هــر نیمســال، 17  و ب

ســاعت آمــوزش کالســیک در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و دانشــجو بایــد بــه ازاي هــر ســاعت درس 
نظــري، حداقــل 3 ســاعت وقــت صــرف مطالعــه، 
بحــث و تجزیــه و تحلیــل در درس نمایــد. بــراي 
هــر واحــد عملــي، 34 ســاعت و هــر واحــد 

ــوزي، 68 ســاعت منظــور شــده اســت. کارآم
گرایش ها 

رشــته ی مامایــی، در مقطــع  کارشناســی  ارشــد، 
دارای  گرایــش  هــای مامایــی و مشــاوره مامایــی 

مــی باشــد.
ــی، در  ــاوره مامای ــد مش ــگان ارش ــش آموخت دان
ــی،  ــی، مدیریت ــاوره ای، مراقبت ــای مش ــش ه نق
ــط  ــای مرتب ــه ه ــی، در حیط ــی پژوهش آموزش
ــی  ــه م ــام وظیف ــه انج ــی، ب ــات مامای ــا خدم ب
پردازنــد. ایــن افــراد مــی تواننــد در مراکــز 
بهداشــتی درمانــی، مراکــز بهداشــت مــادر و 
کــودک، مراکــز تنظیــم خانــواده، مراکــز مشــاوره 
خانــواده، مطــب مامایــی و ســایر مراکــز مرتبــط 
بــا ســالمت زنــان، خدمــات خــود را بــه مراجعین 

ــد. ــه نمای عرض
گرایش مامایی 

ایــن گرایش، شــامل پنج شــاخه اســت: بهداشــت 
بــاروری، مامایــی جامعــه نگــر، مدیریــت مامایــی، 

مامایــی قانونــی، آمــوزش مامایی 
ــد  ــجویان ارشـ ــم دانشـ ــداد کـ ــل تعـ ــه دلیـ بـ
ـــد  ـــاخه ارش ـــج ش ـــر پن ـــا ه ـــگاه ه ـــی، دانش مامای
مامایـــی را ارائـــه نمـــی دهنـــد، و نهایتـــا هـــر 
دانشـــگاه ســـه گرایـــش را ارائـــه مـــی دهـــد. 
ـــرفصل  ـــی، در س ـــش مامای ـــن 5 گرای ـــاوت ای تف
دروس و واحـــد هـــای کارآمـــوزی مـــی باشـــد. 
ـــاروری و  ـــت ب ـــش، بهداش ـــن 5 گرای ـــان ای در می
ـــد.  ـــب را دارن ـــی، بیشـــترین داوطل ـــوزش مامای آم
ــارداری و  ــول بـ ــتر حـ ــی بیشـ ــوزش مامایـ آمـ
ــوزادان(  ــر و نـ ــگاه ولیبـ ــان )کار در زایشـ زایمـ
و بیمـــاری هـــای زنـــان )درمانـــگاه زنـــان( 
ـــتان  و  ـــی، کار در بیمارس ـــور کل ـــه ط ـــت و ب اس



نشــریه علمی، فرهنگی و اجتماعی  هانیل/    انجمن علمی دانشــجویی رشته مامایی

28

ـــاروری،  ـــت ب ـــا بهداش ـــت، ام ـــی اس ـــز درمان مراک
ــالمت  ــث سـ ــول مباحـ ــتر حـ ــس بیشـ بالعکـ
ــز  ــد مراکـ ــودک و فیلـ ــادر و کـ و بهداشـــت مـ
ـــی  ـــات علم ـــر جـــذب هی ـــتی اســـت. از نظ بهداش
ـــت،  ـــا نیس ـــش ه ـــن گرای ـــان ای ـــی می ـــز، تفاوت نی
ـــا  ـــدن، قاعدت ـــی ش ـــات علم ـــورت هی ـــا در ص ام
ازآن هـــا باتوجـــه بـــه گرایـــش ارشدشـــان 

انتظـــار خواهنـــد داشـــت.
دروس و ضرایب آنها در کنکور 

ارشد مامایی یا مشاوره ؟
ـــرای  ـــه ب ـــه مطالع ـــم ب ـــما تصمی ـــه ش ـــی ک از زمان
ــم  ــد تصمیـ ــد، بایـ ــی گیریـ ــد مـ ــور ارشـ کنکـ
ــر  ــورد نظـ ــته مـ ــاب رشـ ــرای انتخـ ــود را بـ خـ
ـــی  ـــب درس ـــته ضری ـــر رش ـــرا ه ـــد، زی ـــز بگیری نی
ـــت  ـــرای موفقی ـــود را دارد و ب ـــه خ ـــوص ب مخص
بیشـــتر در هـــر رشـــته بایـــد، بـــر روی دروس 
ــد. در  ــز کنیـ ــتر تمرکـ ــته بیشـ ــی آن رشـ اصلـ
ـــم  ـــته از ه ـــن دو رش ـــه ای ـــید ک ـــته باش ـــر داش نظ

ـــا  ـــه ب ـــتید ک ـــما هس ـــن ش ـــد و ای ـــری ندارن برت
ـــی  ـــرایط زندگ ـــود و ش ـــه ی خ ـــه عالق ـــه ب توج
ـــد. در کنکـــور ارشـــد،  ـــد یکـــی را برگزینی ـــان بای ت
دفترچـــه ی ســـواالت هـــر دو رشـــته یکســـان 
ـــما دارای  ـــی ش ـــه علم ـــت کارنام ـــت و در نهای اس
ـــد  ـــی( خواه ـــاوره مامای ـــی و مش ـــه ) مامای دو رتب
ـــود. در نظـــر داشـــته باشـــید، همـــه ی دانشـــگاه  ب
ـــت دو  ـــا ظرفی ـــد و ی ـــته را ندارن ـــر دو رش ـــا ه ه

ـــت. ـــاوت اس ـــگاه، متف ـــر دانش ـــته در ه رش

ــای  ــگاه هـ ــرش، دانشـ ــت پذیـ ظرفیـ
پذیرنـــده ی دانشـــجو در ســـال ۹۹

ظرفیـــت دانشـــگاه هـــا در کل کشـــور، در 
کارشناســـی ارشـــد مامایـــی: 68 نفـــر

ظرفیـــت دانشـــگاه هـــا در کل کشـــور، در 
کارشناســـی ارشـــد مشـــاوره مامایـــی:54 نفـــر

ـــی  ـــغلی کارشناس ـــده ی ش ـــازار کار و آین ب
ـــی ـــد مامای ارش

تاسیس مطب یا کلنیک مشاوره

و  سرپرســـت  مدیریـــت:  هـــای  زمینـــه 

ـــتان  ـــف بیمارس ـــای مخل ـــمت ه ـــوپروایزر قس س
ــز درمانـــی ــا مراکـ و یـ

زمینـــه هـــای خدماتـــی: بیمارســـتان هـــا، 
زایشـــگاه هـــا، مراکـــز بهداشـــتی و...

زمینـــه هـــای آموزشـــی و مشـــاوره ای: 
آمـــوزش بـــه دانشـــجویان مامایـــی و دادن 
مشـــاوره در زمینـــه هـــای ســـالمت جنســـی و 

بـــاروری و بلـــوغ و...
ـــات  ـــه ی پژوهشـــی: مشـــارکت در تحقیق زمین

ـــارداری  ـــت در ب ـــای مراقب ـــزرگ در روش ه ب

امـــکان  ادامـــه  تحصیـــل  در رشـــته های  
ـــوار همج

فارغ التحصیـــالن  دوره  کارشناســـی  مامایـــی، 
همچـــون :  هایـــی   رشـــته   در  می تواننـــد 
فیزیولـــوژی ، آناتومـــی ، آمـــوزش  بهداشـــت  و.... 

ــد. ــل  دهنـ ــه  تحصیـ ــز، ادامـ نیـ
واحدهاي درسي

ــد  ــن دوره، 38 واحـ ــاي ایـ ــداد کل واحدهـ تعـ
مي باشـــد و درصـــورت لـــزوم، دانشـــجو بایـــد 
ابتـــدا برخـــي از دروس دوره کارشناســـي را، 
ـــش  ـــوان پی ـــال، بعن ـــدت 2 نیمس ـــه م ـــر ب حداکث

نیـــاز بگذرانـــد.

 1. مشاوره هیوا
 2. دانشکده پرستاری_مامایی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد
 3. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 4. مصاحبه با سرکار خانم شمیم 
اسکندری)رتبه 6 کشوری و 5 منطقه کنکور 

ارشد مامایی۹۹(

منابع
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ماجراهای من و مامانی

نقاش: هانیه قره باغی
دانشجوی کارشناسی مامایی

بخش اول:
نمیدونــم چــرا هرچــی میگــذره، شــیمک مامانــی 
میشــه،  و کوچیک تــر  مــن کوچیــک  واســه 
یاشــایدم مــن، بــزرگ و بزرگ تــر میشــم��، 
ــه هیــکل  ــا اومــدم یــه کــش وقوســی ب امــروز ت
نازنینــم بــدم، کــف پــام زارررت خــورد بــه 
شــیمک مامانی��،گفتــم وای االنــه کــه عصبانی 
بشــه، و هنــوز بــه دنیــا نیومــده، اون روی مبــارک 
ــو  ــده دستش ــا اون باخن ــم��، ام ــی روببین مامان
ــا  ــر ب ــون پس ــت: قرب ــیمکش وگف ــت روش گذاش
اســتعدادم بــرم، ازاالن معلومــه اســتعداد ورزشــی 
ــدو!!! ــتمش کالس تکوان ــه بفرس ــادم باش داره، ی

ــتعداد  ــووود، اس ــی ب ــدا اتفاق ــه خ ــن: واااا!!! ب م
ورزشــیم کجابــود آخــه؟!!��

بعدشــم رفــت پیــش بابایــی تــا بهــش بگــه مــن 
لگــد زدم...��

ــا  ــه حتم ــی دیگ ــداد��، بابای ــم ای داد بی گفت
عصبانــی میشــه، امــا بابایــی هــم خندیــد و 
گفــت: قربــون پسرورزشــکارم بــرم، یــه پــا 

بروســلی شــده واســه خــودش...
من: آخه مگه لگد زدنم کارخوبیهههه؟!!��
چراااا هیشکی پاسخگونییییست؟؟!!��

بخش دوم: 
ــع  ــوری موق ــه ج ــه⚽، ی ــق فوتبال ــی عاش بابای
ــگار  ــه ان ــه ک ــداد میکن ــال، داد و بی ــدن فوتب دی

ــه�� ــط بازی ــودش وس خ
یکــی ازفانتزیــام اینــه کــه، وقتــی بــه دنیــا 
ــا بابایــی فوتبــال ببینــم، ولــی طرفــدار  اومــدم ب

ــم�😁� ــف باش ــم حری تی
بابایــی همیشــه میگــه: فنــدق بابا)یعنــی من��(، 
کــه بــزرگ بشــه، بایــد یــه فوتبالیســت معــروف 
ــرم،  ــه میگــه: نخی ــی بالفاصل ــا مامان بشــه��، ام
پســر مــن قــراره دکتــر بشــه، بعــدم بایــه لحــن 
ــه  ــی، ب ــدق فندق ــر فن ــای دکت ــه: آق ــزه میگ بام

اتــاق عمــل��

نویسنده: سمانه رنگرز
دانشجوی کارشناسی مامایی

آخــه دیگــه همیــن روزاســت کــه بــه دنیــا بیــام، 
بــرای همیــن همــه بــه فکــر آینــده منــن��

قــراره  نــه  مــن  کــه  نمیدونــن  اونــا  ولــی 
فوتبالیســت بشــم، نــه دکترمــن وقتــی بــه دنیــا 
ــم     ــان بش ــوام خلب ــدم، میخ ــزرگ ش ــدم وب اوم

✈
شایدم فضانورد�� !
شایدم بازیگر��
شایدم معلم�� $
شایدم مهندس�� &

شایدم...��
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بخش سوم: 
ــره  ــدم*(، باالخ ــا اوم ــه دنی ــره ب باالخ
باالخــره  سررســید،  بــه  انتظــار  ۹مــااااه 
ــدم،  ــن باردی ــرای اولی ــی رو ب ــی وبابای مامان
می کــردم،  تصــور  کــه  چیــزی  ازاون 
ــان  ــدن مام ــودن�😍� بعدازدی ــر ب مهربون ت
ــا، یــه چرتــی هــم زدم، تــا خســتگی راه  وباب

از تنــم َدر بــره...��
تاچشــمامو بازکــردم، کلــی آدمــو دیــدم کــه 
بــاالی ســرم وایســتاده بــودن!!! ازتعجــب 
ــود�� ــده ب ــی ش ــد نعلبک ــام ق ــت چش جف

مهربونــی  خانــم  یــه  راســتم  ســمت 
ــت،  ــم میرف ــون صدق ــود و قرب ــتاده ب وایس
کــه ازصحبتــای بقیــه فهمیــدم، خالمــه، آخ 
جــون چــه خالــه ی مهربونییــی��

ــی باســیبیالی گنــده  ــه اقای ــم، ی ســمت چپ
ــه  ــود ک ــتاده ب ــتکانی وایس ــه اس ــک ت و عین
ــی صــداش میکــردن، چــاق  همــه خــان دای
ــود...�� ــی ب ــود و وســط سرشــم خال ب

فاجعه ای بووود...��
ــه  ــالل زاده ب ــه ح ــته ک ــا درس ــن: خدای م
داییــش میــره... ولــی تــو یــه کاری کــن مــن 

ــاااا�😭� ــرم، لطف ــم ن ــه دایی ب
بــاالی ســرمم، یــه اقایــی بــا قــد بلنــد 
کــه  بــود،  وایســتاده  فرفــری  موهــای  و 
ازحرفــای بقیــه فهمیــدم شــوهرعممه��

ــش  ــی به ــس خوب ــال ح ــرا اص ــم چ نمیدون
نداشــتم��

بخش چهارم:
آخه چرا آدمو تو بالتکلیفی میزارین؟؟!!

یکی میگه: چقدر شبیه باباشه!!!
یکی میگه: چقدر شبیه مامانشه!!!

ــه)البته  ــبیه داییش ــدر ش ــه: چق ــی میگ یک
ــتم ( ــه نیس ــاهلل ک ایش

یکی میگه: چقدر شبیه عمشه!!
بابــا یکــی بیــاد ُرک و راســت وپوســت کنــده، 
عیــن مــرررد، بگــه مــن دقیقــا شــبیه کیــم 

خــب؟؟!��
بگیــن  نکشــین  خجالــت  زشــتم،  اگــرم 

،🙏 ا ا لطفــا
 من آدم انتقادپذیری ام.�🔪😉�
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دومین شماره نشریه هانیل 

ــل«  ــریه هانی ــمارۀ نش ــومین ش ــای »س ــش ه ــیاری از بخ ــد ، در بس ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط هم
اشــاره هایــی هــم بــه موضوعــات و مطالــب »دومیــن شــمارۀ نشــریه هانیــل« داشــتیم. از ایــن 
رو شــما عزیــزان مــی توانیــد در ایــن صفحــه بــه فایــل پــی دی اف )PDF( »دومیــن شــمارۀ 
ــمارۀ  ــن ش ــل PDF »دومی ــت فای ــرای دریاف ــید. ب ــته باش ــی داش ــز  دسترس ــل« نی ــریه هانی نش

ــر روی آن کلیــک کنیــد. ــا ب نشــریه هانیــل« کــد QR را اســکن  کنیــد و  ی

http://www.mefda.ir/d/2020/12/10/0/568696.pdf



