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زندگی سالم

چگونه از درد پشت
در بارداری کم کنیم؟

بــارداری زمــان بســیاری
از تغییــرات آناتومــی
مطب
و فیزیولوژیــک اســت.
دکتر سمیه ادایی
جســم زن بــاردار نــه تنها
متخصص زنان
بایــد جنیــن را احیــا و
نگهداری کنــد ،بلکه باید
بــا وضعیت بدن جدیــد و تغییرات هورمونی ســازگار
باشــد .جای تعجب نیســت که این تغییرات سیستم
اســکلتی عضالنــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد کــه
میتواند مشــکالت مختلفی ماننــد دردهای مفصلی
گســترده ،درد پشــت ،جداشــدن اســتخوانهای لگن،
پوکــی اســتخوان و التهــاب تاندونی ایجاد کنــد .یکی از
شایعترین شــکایتها در دوران بارداری احساس درد
در ناحیــه کمر و یا پایین پشــت اســت 60.درصد زنان
حاملــه در طــی بــارداری از درد پشــت (از زیــر دنده به
پاییــن) شــکایت دارنــد .در این مقاله ســعی میکنیم
بــه نکاتی دربــاره پیشــگیری از درد پشــت و همچنین
درمانهای غیردارویی درد پشت بپردازیم.
کفشهــای بــا پاشــنه کوتاه (امــا نه صــاف) را برای
پشتیبانیقوسکمربپوشید.
در هنگام بلند کردن اجسام سنگین ازدیگران کمک
بگیرید.
اگر تختتان بیش از حد نرم است ،یک صفحه بین
تشک و فنر تخت خواب قرار دهید.
در حیــن بلنــد کــردن اجســام ،بــه ســمت پاییــن
چمباتمه بزنید ،زانوها را خم کنید و پشت را مستقیم
نگه دارید.
ازصندلیهایــی بــا پشــتی حمایتــی مناســب
اســتفاده کنید و یا از یک بالش کوچک برای پشتیبانی
کمراستفادهکنید.
در هنــگام خواب به پهلو بخوابید و بین زانوها یک
بالش کوچک قرار دهید.
نقــاط دردنــاک را در معــرض حــرارت ،یــا ســرما
قرارداده یا ماساژ دهید.
عالوه بر این ،اگر الزم باشد برای مدت طوالنی بایستید
یــا بنشــینید ،بهتر اســت به خــود اســتراحت بدهید و
یــا برای کم کردن فشــار روی کمــر ،یک پــا را روی یک
چهارپایه کوچک قرار بدهید.
راههای مختلفی برای مدیریت درد وجود دارد:
استراحت  -دورههای استراحت با خم کردن لگن
و زانــو میتواند قوس کمر را معکوس کند و موقتاً درد
را کاهــش دهد .زن باردار باید در موقعیت خوابیده به
پهلو قــرار بگیــرد و زانوها و لگن خم شــود .یک بالش
میتوانــد برای حمایــت از وزن رحم یا بیــن زانو برای
کاهش بار مکانیکی در پشت استفاده شود.
ورزش  -شــواهد موجود نشــان میدهــد که ورزش
در کاهــش درد پشــت همراه با بــارداری مفید اســت.
تمرینهایخمکنندهپشت()flexionعضالتشکمرا
تقویت میکند و قوس کمر را کاهش میدهد ،در حالی
که ورزش های extensionماهیچههای کنار مهرهای را
تقویتمیکند.
پیاده روی به طور عمومی برای گرفتگی عضالت قدام
ران تجویز میشود.
طــب مکمل  -نمــره درد ناگوار بــرای زنان مبتال با
انجام طب ســوزنی بر اساس برخی تحقیقات کاهش
یافته اســت .بــا این حال ،تنــوع در مدت درمان ،ســن
حاملگــی هنــگام درمــان و گروههــای کنتــرل ،توانایی
نتیجهگیــری قطعی یــا توصیههای عملــی را محدود
میکنــد .در همــان بررســیها ،روش کایروپراکتیــک با
کاهــش درد همــراه نبــود ،در ســایر تحقیقــات به نظر
میرســد طب ســوزنی مفیدتر از فیزیوتراپی است ،اما
هر دو میتوانند مؤثر باشــند .عالوه بر این ،برنامههای
ورزشی مبتنی بر آب اثرات مفیدی را در برخی از زنان
نشان داده است.

امســال تعطیالت نوروز تصمیم گرفتیم که تجربــه متفاوتی برای دخترها
رقــم بزنیــم و بر ایــن مبنا از طریــق اینترنت در یک اقامتــگاه بومگردی در
یــک روســتا جا رزرو کردیم .از همــان وقتی که برنامه ریخته شــد و دخترها
خبردار شــدند ،هیجان و ذوق آنها برای رفتن به روســتا هم شروع شد و در
کنار این هیجان چیزی که فاطمه به صورت ویژه درخواست میکرد انجام
کار در فضای روستا بود .به محض رسیدن به روستا هم از مسئول اقامتگاه
ســؤال کرد کــه چــه کاری میتواند انجــام دهد .راســتش مســئول اقامتگاه
ماجــرا را خیلی جدی نگرفت و با لبخندی پیشــنهاد غــذا دادن به غازها را
مطرح کرد .غذا دادن به غازها هر چند به خودی خود جالب بود اما تصور
میکنــم چون زحمت زیادی نداشــت ،فاطمه را راضی نکــرد .در نتیجه تا
روز آخــر فاطمه هر روز چند باری از من میپرســید که جــدای از غذا دادن
بــه غازها ،چــه کاری میتواند انجام دهد .در نهایت در روز آخر اقامتمان
جاروی دســتی کنار بالکن به داد من رســید .جارو را دســت فاطمه دادم و
از او خواســتم تا بالکن را جارو بزند .خوشــبختانه بزرگ بودن بالکن باعث
شــد تا فاطمه به قدر کافی خســته شــود و حس کند که واقعاً در روســتا کار
کرده اســت و تجربه زندگی در روســتا از دیدش کامل شــد .امــا در کنار این
فعالیتها ،تجربهای که به نظرم برای بچهها فرصتی استثنایی را رقم زد،
تماشــای آســمان شب در روســتا بود .خوشبختانه یکی از شــبهایی که در
روســتا بودیم ،هوا کامالً صاف بود و فرصت تماشــای ســتارهها میســر شد.
برای دخترها اینکه ســتارهها اســم دارند و برخی ستارههای نزدیک به هم
یادآور شکلی خاص هستند ،بسیار جالب بود.
آمــدن ســیل در تعطیــات در بخشهای مختلــف ایران ،در خانــه ما هم
تأثیــرات خود را گذاشــت .هر چند ســعی کردیم میزان زمان روشــن بودن
تلویزیــون را در ایــن مــدت مدیریت کــرده و زمان زیادی را صــرف دیدن و
شــنیدن اخبار مربوطه از طریق تلویزیون نکنیم اما هم فاطمه و هم مریم
متوجــه ایــن اتفاق شــدند .بهدنبــال آن هم ســؤاالت شــروع شــد .از اینکه
مادرانه
چرا ســیل آمــده تا حاال مردمــی که آب وارد خانههایشــان شــده ،باید کجا
نرگس عزیزی
زندگــی کننــد و حتی اینکــه وقتی میگویند «فوت کرد» یعنــی چه؟ در کنار
این ســؤاالت معلوم بود که هر دو ناراحت شــدهاند و در نتیجه نیز تا به آنها
پیشنهاد دادم تا از پول عیدیشان به سیلزدهها کمک کنند ،هر دو استقبال کنند .البته میزان کمکی که کردند ،چندان
زیــاد نبــود .اما همین که با رضایت خاطر حاضر شــدند از بخشــی از عیدی خود برای ایــن کار صرف نظر کنند ،به نظر
من برای شروع خوبی بود.

نوروز پرماجرا

«خــب ،شــیر که خــورده ،حمام هــم که کرده ،پوشــکش را هــم که تازه پوشــیده،
حسابی هم خوابیده »...الناز همین طور که سراپای شیرخوار پنج ماههاش را برای
بــار چنــدم و چندم ورانداز میکرد ،با خودش مرور کــرد ،برای بار چندم و چندم.
روای 
تها
ی
ی
بچه کوچولو انگار کار دیگری با او نداشــت ،داشت با انگشتهایش ور میرفت و
کروانپ
گهگاه غان و غونی هم از خودش درمیآورد« .نکند دارد دندان درمیآورد؟» بعد
زشک
از حرف خودش خندهاش گرفت« :چرا نکند؟ خوب اســت که دندان دربیاورد!»
بعد جواب خودش را این طور داد که« :آخر ســمیرا که بچهدار شــده بود مدام از
بدقلقی بچه موقع دندان درآوردن گله و شــکایت میکرد .بیخوابی و بیقراری
و ...وای! خیلی سخت میشود! بروم یه کم یخ بیاورم روی لثههایش بمالم »..اما
بچه عالئمی از بدقلقی و بیقراری نداشت .بیشتر حس میکردی همین طوری
خودش با خودش خوش است.
الناز رفت ســمت کلی کتاب کودک ،که یک طبقه جدا از کتابخانه را پر کرده بود.
کتابهایــی که حتــی از قبل از بارداری خریده بود و چندین و چند بار خوانده بود.
آنها در مورد این وضعیت چی نوشته بودند؟ بچهای که حمام کرده و شیر خورده
و جایش تمیز است و حسابی خوابیده و دارد با انگشتهایش ور میرود و گهگاه
غانوغونی هم میکند؟ شاید آنها میتوانستند این غانوغونها را ترجمه کنند.
چند تا کتاب را ورق زد .توی چه فصلی باید دنبال این مجموعه عالئم میگشت؟
شاید بهتر بود به سن خاص بچه رجوع میکرد؟ مثالً بچههای پنج ماهه؟ یا مثالً
فصلی بهعنوان «بعد از حمام و شــیر و خواب؟» کم کم داشــت کالفه میشــد.
باید چه کار میکرد؟ االن وقت چی بود؟ آها ماســاژ! باید فصل مربوط به ماســاژ
بچههای پنج ماهه بعد از حمام و شیر و خواب را پیدا میکرد و میخواند« .وای
نه ،توی آن کتاب دیروزی نوشته بود مادران شیرده باید حواسشان به تغذیهشان
باشد .باید غذای خودم را سر وقت بخورم ».اما گرسنه نبود و میلی به غذا نداشت.
با این حال رفت یک بشقاب خورش کدو که اصالً دوست نداشت ،اما میگفتند
برای افزایش شیر مؤثر است ،کشید .خودش را مجبور کرد تمام بشقاب را بخورد.
تمــام ایــن مــدت نینی کوچولــو در حال کشــف دنیــای تــازه خودش بــود .کلی
انگشــتهای دســتش را مــزه مــزه کــرده بــود و بــه صــدای غانوغــون خــودش
سکانسهای دیده نشده
گــوش داده بــود .در حیــن آن همــه تقــا ،ناگهــان انگشــت شســت پایــش را
فرنوش صفویفر
پیــدا کــرد .انــگار غنیمتــی باشــد! یــا بعــد از کلــی انتظــار ،آن «جنس خــوب» را
روانپزشک
روخر سرخوشــانه همــراه با
یافتــه باشــد .ایــن را میشــد توی بــرق نگاهــش و ِخ ِ
مکیدن ،خوب فهمید .اما الناز ،آن مادر دلســوز و وظیفهشــناس ،هیچ حواســش به این نشانههای کشف شده و سرخوشی نبود.
ذهنــش تمــام این مــدت درگیر این اضطراب بود که چه کارها کرده و چه کارهای دیگری باید بکند تا کودکی ســالم و اســتاندارد
از کار دربیاورد.

مادر یک کودک استاندارد!
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