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زندگی سالم
سقطعفوني
بسيار خطرناك است

خانمي را كشانكشان
به كلينيــك آوردند.
مطب
رنــگ و رويش پريده
دکتر زویا طاووسیان
بــود و ميلرزيد .درد
متخصص زنان
شــديد زيــر شــكم
داشت .از درد خميده شده بود و ناله ميكرد.
همســرش بســيار نگــران بــود« .خانــم
دكتــر! از ديشــب خانــم درد شــديد
گرفتــه و تــب و لــرز داره ...و خونريــزي
هم داره»...
زن بريده بريده گفت« :سقط داشتم»...
پرسيدم« :كي سقط اتفاق افتاده؟»...
خانم گفت« :حاملگي سومه ...سه هفته قبل
دچار خونريزي شــدم ...به تدريج خونريزيام
بيشــتر شــد و قاطي اون همه خون به نظر
میرسيد كه نسج جنين هم افتاد ...يه دكتر
رفتم ...سونوگرافي داد».
از حرف زدن بازماند و به خود پيچيد.
همســرش گفت« :تــا چند روز كــه نرفت
سونوگرافي و گفت كه خودش خوب ميشه...
بعد هم تو ســونوگرافي نوشــته بود كه بقايا
حاملگي داخل رحم ديده ميشــه ....اما ديگه
دكتر نرفت».
خانم با ناله ادامه داد« :آخه كمكم خونريزيم
داشــت قطع ميشــد ...اما از ديشب دوباره
شروع شده ،درد شديد دارم و ميلرزم».
معاينه را انجام دادم :تب باال داشــت و روي
نواحي لگن درد و حساســيت شــديد وجود
داشت .ترشحات خونابهاي همراه با بوي تعفن
از واژن وجود داشت.
سريع دستور بستري را براي اين خانم نوشتم:
با تشخيص «سقط عفوني»!
***
هرگونه ســقطي ممكن اســت منجر به يك
سقط عفوني شود.
يكــي از خطرناكتريــن مســائل در حــوزه
بيماريهــاي زنان و زايمان همين «ســقط
عفوني» اســت .در ســقط عفونــي ،عفونت
شــديد رحم اتفــاق ميافتد .ابتــدا التهاب
مخــاط رحم را ميگيرد اما ميتواند فراتر هم
بــرود و كل ديواره رحــم و حتي بيرون آن-
لگن -را درگير كنــد .خونريزي اين بيماران
ادامــه پيدا مي كند ،درد شــكمي ،تب و لرز
دارنــد .ترشــحات واژن با بوي بــد و متعفن
همراه هست.
اگر بموقع درمان نشوند متأسفانه يك عفونت
منتشر در كل بدن (سپسيس) ايجاد مي شود
و اين عفونت منتشر ميتواند به شوك عفوني
و حتي مرگ منجر گردد.
حتمــاً بايد بيمار را بســتري كنيــم و آنتي
بيوتيكهاي مناســب با طيف گســترده به
صورت تزريق وريدي آغاز كنيم.
سرم درماني و آبرساني به بيمار كام ً
ال حياتي
است .در صورت وجود بقاياي بارداري بايد در
اتاق عمل تخليه كامل (كورتاژ) صورت پذيرد.
آنتي بيوتيكهايي كه معموالً تجويز ميشود
شامل آمپيسيلين ،جنتامايسين ،مترونيدازول
است.
اگر باكتريهاي مقاوم وجود داشــته باشند
از كليندامايســين هــم بهــره ميگيريــم.
مصــرف داروهاي منقبــض كننده رحم الزم
است.
گاهي اگر عفونت بســيار شديد و همراه آبسه
لگني باشــد ،جراحي وسيع لگن و شكم الزم
خواهد شد.

بــا پایان شــیردهی ،آروین به معنای کلمه بزرگ شــده اســت و تغییرات
رفتاریاش به چشــم می آید البته هنوز هم شــیطنتهای سنی خودش را
دارد اما در بعضی موضوعات رفتارش عاقالنه شــده اســت .نمونهاش هفته
پیــش که آروین کنترل تلویزیــون را بهخاطر در آوردن باتریهای آن پرت
کــرد ،نگاهش کردم و گفتم «آروین عزیزم من ناراحت میشــم این کار رو
میکنی»...
جدی اما با مهربانی گفتم .به سمت من آمد و صورتش را رو به من گرفت و
گفت مامان! و ناگهان با دستان کوچکش من را بغل کرد و صورتم را چندین
بار بوســید ...میخندید و به من اشاره میکرد؛ یعنی تو هم بخند و دیگر از
من ناراحت نباش.
مدل این خندیدن و بوســیدنش اص ً
ال یک مدل دیگر بود و با همیشه فرق
داشــت و کامال مشخص بود که حالت دلجویی دارد ...از این رفتارش شوکه
شده بودم ...اشک در چشمانم جمع شده بود که بغلش کردم و او را بوسیدم
و مثــل او خندیدم و بعد با کمک یکدیگر کنترل و باتریها را ســر جایش
گذاشــتیم .بعد از آن روز چند دفعه دیگر هم این موضوع در رابطه با من و
همسرم تکرار شد و فهمیدم آروین معنی کار بد و ارتباط کار خود با ناراحت
شدن ما را فهمیده است.
در نتیجه تصمیم گرفتیم جمله «آروین جون ما از این کار ناراحت شــدیم»
را فقــط در جاهای خاص و مهم به او بگوییم و تمام ســعیمان را میکنیم
تــا درجه اهمیتی که اآلن به بعضی از جملههــا مانند این جمله میدهد را
بهخاطر تکرارش کم نکنیم و از تکرار این جمله در موارد غیر مهم جلوگیری
کنیم و آن را در ذهــن آروین تبدیل به یک تکه کالم نکنیم و خودش بعد
از شــنیدن این جمله بفهمــد حتماً موضوع مهمی پیــش آمده که ما این
جمله را به کار ميبريم .البته این کار به این آســانی ها نیست و صبر زیادی
نیاز دارد.
مادرانه
اتفاق دیگر این روزهایمان این اســت که آروین رنگ ها را یاد گرفته است.
فرنگیس یاقوتی
بازی این گونه شــروع شــد که لگوهایش را تفکیک رنگ میکردم و از هر
رنگ یک لگو به او میدادم و از او میخواستم تا هر رنگ را در دسته خودش
بگذارد .این بازی را خیلی دوســت دارد و بعد از چند بار بازی کم کم نام رنگها را یاد گرفت .ک ً
ال این روزها در آســتانه
دو سالگی سرعت یادگیریاش خیلی بیشتر از قبل شده و میل فراوانی به بیان کردن کلمات و عبارتهای جدید دارد.

پسرم
بزرگ شده است

دختری  30ســاله هستم مادرم فردی حســود ،خودخواه و لجباز است ،همیشه
انتظار دارد تابع حرف او باشم و وای بر روزی که نخواهم مطابق میل او رفتار کنم،
لطفا بگویید چه کنم؟
خودتان را بیشتر بشناسید
آیا تا به حال با خود اندیشــیدهاید که چرا و به چه علت تا به این حد اغراق شده
تابع نظرات و خواســتههای مادرتان هستید؟ سخت گیریهای ایشان درست ،اما
شما چرا خود را موظف به انجام مواردی می دانید که از عاقبت ناخوش آن مطلع
هستید .آیا از ترس ایشان یا برای فرار از سرزنش ،قهر و لجبازی ترجیح می دهید
گوش به فرمان باشــید .بیشک باید بپذیرید رفتارهای اطاعت گونه محض نشان
از ضعف عمیق درونی شماست ،هنوز مستقل نشدهاید و مانند دوران کودکی تان
وابسته به مادر هســتید .بپذیرید تا زمانی که نتوانید خود واقعیتان را در آغوش
بگیرید و با خودتان رفاقت داشته باشید راه به جایی نخواهید برد .بهتر است وارد
صحنه عمل شوید و از عقاید منطقی خود علیرغم مخالفت مادرتان دفاع کنید و
حتیالمقدور بر آن اســاس رفتار کنید ،برای قوی شدن و داشتن اعتماد و جرأت
ورزی بســیار توصیه می کنیم با یک روان شناس مشورت نمایید تا از کمکهای
تخصصی ایشان بهره مند شوید.
به رفتارهای منفی مادرتان توجه نکنید
این اصل مهم را بپذیرید که تغییر دیگران کاری دشــوار اما کنترل دیگران سهل
است ،چه بسا تغییر مستلزم انگیزهای برای تحول در فرد است در حالی که کنترل
به دســت خویش و تدبرتان رقم میخورد .برای کنترل رفتارهای مادرتان کافی
است که خودتان باشید و هر آنچه را درست و منطقی می دانید انجام دهید .برای
کســب موفقیت بیشتر توصیه میکنیم رفتارهای اشتباه سابق خود را در مواجهه
با اعتراضهاي مادرتان یادداشــت نمایید ،مث ً
ال اگر قهر میکردید ،حال در تالش
باشــید خالف آن رفتار کنید بیشک مادرتان متوجه این تغییرات رفتاری خواهد
شد البته بهتر است هنگام همراهی ایشان با شما ،تشویق فراموش نشود.
از سوی دیگر شایسته است هنگام اختالف نظر ،در کمال ادب و احترام ،از عقاید
ال قاطعانه دفاع کنید .مث ً
خود به گونهای کام ً
ال به ایشــان بگویید نظر شــما قابل
احترام است اما نظر من این است که  ،....تنها به شنیدن نظرات ایشان اکتفا نمایید
البتــه در صورت لزوم از آنها بهره بگیرید در غیر این صورت ازحرف و نظر اصلی
مشاوره
خود به طور کامال تلویحی دفاع کنید.
صفری
نسرین
برای اصالح رابطه تالش کنید
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
اگر چه رابطه شــما و مادرتان مخدوش است اما هرگز نباید مادری او را بی ارزش
قلمداد نمایید و او را با القاب ناشایستی چون حسود ،لجباز و خودخواه بخوانید ،بهتر
است مادرتان را همانگونه که هست بپذیرید اما برای آرامش وجود خود در جهت سالم سازی رابطه تان گام بردارید و با یافتن
راهکاری بر رنج درونتان فایق آیید .توصیه میکنیم مادرتان را بسیار در آغوش بگیرید ،دستان و چشمانش را ببوسید و گوشتان
را به شنیدن صدای قلب مادرتان عادت دهید ،بی شک متوجه اثرات معجزه آسای آن خواهید شد.

رابطه دختر
با مادر خودرأی
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