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زندگی سالم

اندومتريوزچيست؟
بعضــي از خانمهــا
دردهــاي مزمــن لگن
مطب
دارنــد .ايــن دردها با
دکتر زویا طاووسیان
شــروع قاعدگي تشديد
متخصص زنان
ميشــود .اما در ميان
سيكل هم همواره وجود دارد .حين روابط جنسي
ممكن است دچار مشــكالت دردناك آزاردهنده
شــوند .گاهي اين دردها به صورت تير كشــنده
اطراف راست روده و مقعد را هم فرا ميگيرد.
ممكن اســت در چنين مواردي پزشــك بگويد:
«شايد اندومتريوز داشته باشيد!»
«اندومتريوز» در واقع وجود غدد و بافت زمينهاي
رحم به صورت كام ً
ال نابجا در خارج از رحم است؛
يعني اگر اين بافتهاي نابجا داخل حوزه شــكم
و لگن جا خوش كنند ميتوانند مشــكالتي به بار
آورند كه شايعترين شكايت حاصل از آنها دردهاي
شديد و مزمن لگن اســت ،اما ماجرا به همين جا
ختم نميشود.
كابوسي كه اندومتريوز ايجاد ميكند در واقع ايجاد
زمينههايي براي ناباروري اســت .به همين دليل
تشــخيص بهنگام و درمان خوب براي پيشگيري
از نازايي حاصل از اندومتريوز بسيار اهميت دارد.
اگر بانويي از اين دردهاي شــديد شــاكي باشد يا
اقدامش جهت بارداري با شكســت مواجه شــده
باشد ،مشكوك به اندومتريوز است.

نوعــي آنتي ژن به نــام 125-CAوجود دارد كه
ن آن در خون افراد مبتال بيشتر از افراد عادي
ميزا 
است .با اين آزمايش موارد مشكوك بهتر شناسايي
ميشود.
ســونوگرافي ترانس واژينــال در اندومتريوز روي
تخمدانها كه گاهي به شكل كيست خود را نشان
ميدهد بسيار كمك كننده است.
تشــخيص كامل ضايعات بويــژه آنها كه در حفره
شكم و لگن پراكنده شدهاند با روشهاي جراحي
به صــورت «الپاروســكوپي» يا «جراحــي باز»
امكانپذير است.
در جراحــي ما شــاهد ضايعاتي به شــكل «پودر
سوخته» به رنگ آبي -سياه هستيم.
البتــه بعضي از ضايعات اندومتريــوز انواع ديگري
است مث ً
ال سفيد ،قرمز يا تاولي كوچك هستند.
اين ضايعات حين الپاروســكوپي يــا جراحي باز
معموالً تا حد ممكن تخريب ميشــود يا برداشته
ميشوند تا كمك به درمان كنند.
در درمان اندومتريــوز داروهايي گوناگونی كاربرد
دارند كه بر حسب شرايط استفاده ميشوند؛ يعني
بعضي داروها را وقتي به كار ميبريم كه قصد داريم
دردهاي شــديد لگني را كاهش دهيم .داروهايي
ديگری هم در زمان اقدام بــراي رفع ناباروري به
كار گرفته ميشوند.
با ايجاد روشهاي درماني جديد امروزه نگرانيهاي
ما در مورد اندومتريوز نســبت به گذشته كاهش
يافته اســت .بنابراين اگر تشــخيص اندومتريوز
براي كسي داده شــد بايد سعي كند درمان خود
را پيگيري كند و از استرسهاي رواني بپرهيزد.

ایــن روزها برنامه پارک رفتن صبح های من و آروین خیلی جدی تر از قبل
شــده است .حتی اگر بعضی از روزها حوصله بیرون رفتن نداشته باشم و به
روی خودم نیاورم و سعی کنم سر آروین را در خانه گرم کنم خودش دقیقاً
حدود ســاعت نه و نیم تا  10صدایم میزند که «مامان حاضر بریم پارک»
یعنی مامان حاضر شــو که بریم پارک! خالصه که اغلــب روزها معموالً از
ساعت هشت صبح ناهار را درست میکنم و ساعت نه و نیم گاز را خاموش
میکنم و با آروین به پارک میرویم .خوبی این کار این اســت که ســاعت
یازده و نیم که گرسنه و تشنه به خانه برمیگردیم غذا حاضر است و آروین
بعد از عوض کردن لباس هایش و شســتن دســت هایش خودش با اشتها
غــذا میخورد و بعد گاهی بر روی تابش و گاهی هم در حین خواندن کتاب
خیلی آرام میخوابد.
عالقه دیگــر این روزهای آروین بعــد از پارک رفتن و توپ بازی نقاشــی
ال هم این کار را دوست داشــت و انجام میداد اما اخیراً
کشــیدن است .قب ً
نقاشی ها یا به عبارتی خط خطیهایش معنا دارد و من معموالً کنار دفترش
اســم چیزهایی را که میکشــد و خودش توضیح میدهد مینویســم و در
90درصد نقاشی هایش حتماً یک توپ وجود دارد.
این روزها روزهای سوءتفاهمهای خندهدار بین ما و آروین است.
چند روز پیش جعبه جورچین را آوردم و با آروین بازی میکردیم .دور اول
تمام شــد و کلی او را تشــویق کردم به خاطر درست تشخیص دادن محل
گذاشــتن میوه ها .برای بار دوم قطعه ها را از جعبــه بیرون آوردم و رو به
آروین گفتم «بچین توش عزیزم» یکباره آروین به من نگاه کرد و بلند شــد
و رفت وســط جعبه نشســت! تعجب کردم که چرا این کار را میکند؟! که
ناگهان حدس زدم اشتباه شنیده است و وقتی من گفتم «بچین توش» فکر
کرده است که میگویم «بشین توش» یا چند روز بعد همسرم با آروین بازی
میکرد و آروین در بغل همسرم بود که من گفتم «واسه بابا بوس بفرست»
و بالفاصله بعد جمله من همسرم گفت «آروین بابایی رو بوس کن»...آروین
مادرانه
هم خیلی جدی دســتش را باال آورد و با کف دست به صورت همسرم زد و
فرنگیس یاقوتی
بعد صدای بوس کردن در آورد....یعنی دقیقاً جمله من و همســرم را با هم
مخلوط کرد و روش جدیدی برای بوس کردن اختراع کرد.
آن روز آنقدر خندیدم که از چشمانمان اشک جاری شد .خالصه به این نتیجه رسیدیم در زمان صحبت کردن با آروین
باید واضح و روشن خواسته خود را به او بگوییم تا دچار سوتفاهمهای خنده دار نشود.

سوءتفاهم
شیرین

مدتهاســت من و همســرم دچار طالق عاطفی شــدهایم به گونهای که گویی
همخانهایم ،همســرم هیچ توجهــی به من ندارد و قدردان محبتهایم نیســت،
درحالی که مردان محل کارم به من محبت دارند و بســیار تحســینم میکنند و
همین امر ،مرا بسیار میترساند ،لطفاً راهنمایی کنید.
مشکالت زندگیتان را حل کنید
به بررســی و شــناخت علت شکســت عاطفیتان بپردازید ،با دریافتن مشــکل
اصلی(مشکالت جنسی ،شــخصیتی ،اخالقی ،خانوادگی ،انتظارات و توقعات و)...
میتوانید به دنبال راهحل مناسبی باشید .یادتان باشد با اندکی ممارست و انگیزه
تغییر ،میتوانید زندگی یکنواختتان را سروســامان ببخشید .باید این حقیقت را
بپذیرید که جدایی شــما و همســرتان ،میتواند دلیلی بر انحراف هر یک از شما
باشد ،چه بسا شما و ایشــان نیازهایی دارید که باید مرتفع کنید ،حال ،سرکوب
و انکار انتظارات تا زمانی خاص امکانپذیر اســت ،در نهایت روزی چون آتشفشان
فوران خواهید کرد؛ در چنین شرایطی جای گله و شکایت است که چرا به دست
خویش چاه زندگیتان را کندهاید؟ علت چیســت؟ براستی چارهای نیست؟ چه
چیز شــما را درمانده و مســتأصل کرده که انگیزه ساختن دوباره زندگی در شما
وجــود ندارد؟ اینکه مدام به کلمه طالق عاطفی بچســبید ،راه به جایی نخواهید
برد ،همه انســانها ممکن الخطا هستند اما توانایی جبران و سازندگی دارند ،به
جای دوری از همســر به او نزدیک شــوید و بپذیرید که ایشان همان مرد رؤیایی
و انتخاب دیروزتان بوده اســت ،پس شایسته است به انتخابتان احترام بگذارید و
بهخاطر همین ارزشمندی نیز دوباره به پا خیزید و دملها و جراحتهای چرکین
زندگیتان را مرهم شوید .بیشــک با ایجاد تغییر در خود ،همسرتان نیز مجبور
به تغییر میشــود .بهتر اســت با او به گفتوگو بنشینید و همراه هم برای ترمیم
رابطهتان فکری کنید ،اگر از مشــکلتان فرار کنید سایه آن همیشه در پی شما
خواهد بود و مفری از آن نخواهید داشت.
خویشتنداری کنید
مواظب محبتهای عالم همکاری باشید ،حتیالمقدور از مشکالت زندگیتان نزد
آنان ســخن نگویید چه بسا ممکن اســت محبتهای آنان کام ً
ال مهری همکارانه
باشــد یا گاه مغرضانه ،پس شایســته اســت مراقب کالم و رفتار خود باشید و از
برداشتهای غلط بشــدت امتناع کنيد چرا که ممکن است خأل عاطفی شما در
زندگی باعث شود از رفتارهای معمول آنها احساس مثبت و موجهی داشته باشید
مشاوره
و گاه حتی ناخودآگاه بی هیچ نیت و قصدی مسبب ناراحتی در زندگی خصوصی
نسرین صفری
همکاران مردتان شــوید ،به هوش باشــید شــما در قبال زندگی خود و دیگران
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
مســئولید ،اما اگر مهر و محبتی غیرعادی دریافت میکنید شش دانگ حواستان
باشد که فریب مردان تنوع طلب و هوسباز را نخورید چه بسا آنها قصدی جز سوءاستفاده از نقطه ضعف شما (نیاز شما به عاطفه و
یک همدم) ندارند و پس از دستیابی به اهدافشان شما را رها خواهند کرد .بنابراین توصیه میکنیم برای اجتناب از این مشکالت،
حتماً خویشتنداری کنید و برای مصالحه با همسر ،از هیچ تالشی دریغ نکنید.

از طالق عاطفی
میترسم!
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