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زندگی سالم

مادران هنگام بارداری
مراقب حرکت جنین باشند

خانم بــاردار  37هفته
بــه مطــب مراجعــه
مطب
میکنــد حــدود  ۲روز
دکتر الهام
اســت متوجــه کاهــش
صدیقی مقدم پور
متخصص زنان
حرکــت جنین شــده و
از امــروز جنین حرکت
نداشته است .برای مادر سونوگرافی در خواست
میشــود کــه کاهــش شــدید مایــع دور جنیــن
گزارش میشود.صدای قلب جنین نرمال است
امــا نــوار قلــب جنیــن رضایتبخــش نیســت .در
ســونوگرافی هــم حرکت جنین دیده نمیشــود.
به مادر توصیه میشــود بــرای ختم حاملگی در
بیمارستان بستری شود.
کاهــش فعالیــت جنیــن ممکــن اســت منــادی
مرگ قریب الوقوع جنین باشد .به همین دلیل
بــرای پیشبینــی وضعیــت جنیــن ،روشهــای
گوناگــون ارزیابــی و ســنجش ســامت جنین به
وجــود آمده اســت .از ایــن روشها میتــوان به
سونوگرافی ،ثبت قلب و حرکت جنین بادستگاه
واحســاس مــادر از حرکــت جنینش اشــاره کرد.
اکثر تحقیقات گزارش کردهاند که ارتباط زیادی
بین احســاس مادر و ثبت حرکت جنین توســط
دستگاه وجود دارد.
فعالیــت غیــر فعال جنیــن از هفتــه  ۷حاملگی
شــروع میشــود وتــا پایــان حاملگــی پیچیدهتر
وهماهنگتر میشــود .در فاصلــه هفته 20تا30
حــرکات حالــت ســازمان یافتــه پیــدا میکنــد و
دورههای فعالیت و اســتراحت در جنین شــروع
میشــود .تکامل حــرکات جنین تا حــدود هفته
 36تــداوم پیــدا میکنــد .جنیــن دارای چرخــه
خــواب و بیــداری اســت که مســتقل از وضعیت
خواب وبیداری مادر اســت .طــول مدت چرخه
خواب جنیــن بین 20تا 75دقیقه متغیر اســت.
میانگیــن غیــر فعــال بــودن جنیــن  23دقیقــه
اســت .حجــم مایــع دور جنیــن شــاخص مهــم
دیگــری از فعالیــت جنیــن محســوب میشــود
فعالیــت جنیــن بــا کاهــش ایــن مایــع کمتــر
میشــود .با پیشــرفت حاملگی حــرکات قویتر
احســاس میشــوند امــا در اواخــر حاملگــی بــه
علــت کاهش فضای داخلی رحم وکاهش مایع
تعداد حرکات کم میشوند.
مــادر بــاردار از حــدود 16تــا 18هفتگــی حرکات
جنیــن را احســاس میکنــد .مادرانــی کــه بــرای
بــار اول حامله میشــوند ممکن اســت دو هفته
دیرتر احســاس کنند .در زمــان مراقبت بارداری
به مادر آموزش داده میشــود حرکات جنینش
را کنتــرل کند .جنین مــدام حرکت نمیکند و در
دورههایــی میخوابد .اگر مادر احســاس کاهش
حرکــت بهصــورت متفــاوت از روزهــای دیگــر
کــرد بایــد  20دقیقــه بعــد از مصرف غــذا ،البته
اگــر محدودیت نداشــته باشــد بهتر اســت ماده
غذایی شیرین باشــد ،حرکت جنین را شمارش
کنــد .برای درک بیشــتر میتواند به پهلوی چپ
بخوابد و با گذاشــتن دســت روی شــکم حرکات
را بشــمارد .البتــه پروتکلهــای متفاوتــی وجود
دارد اما روش شــایع ،احســاس 5حرکت در یک
ســاعت نشــانه حرکــت خــوب جنین اســت .اگر
جنین حرکت نداشــت باید به پزشــک مراجعه
کنــد و بــا ســونوگرافی و نــوار قلــب وضعیــت
سالمت جنین بررسی شود.

عجایب سه سالگی بسیار زیاد است! بهطوری که خودم هم گاهی انگشت
بــه دهــان میمانــم .تا همیــن دو مــاه پیش فکــر میکــردم اینکــه مادری
فرزنــدش را در اتاقــش روی تخــت بگذارد و او را ببوســد و به او شــب بخیر
بگویــد و بعــد کــودک خــودش آرام بخوابد در فیلمهــا اتفــاق میافتد اما
ایــن روزهــا این اتفاق در خانه ما نیز میافتد! خیلی ســاده و راحت و بدون
مقاومــت بــا هم مســواک میزنیــم بعد با هم بــه داخل اتاقــش میرویم
او را میبوســم و بــه او یــادآوری میکنــم کــه دوســتش دارم و بعــد او را در
تختــش میگــذارم و مانند فیلمها از اتاق خارج میشــوم و آروین خودش
میخوابد .خنده دار است اما واقعیت دارد و گویا این اتفاق از عجایب سه
سالگی است.
یکی دیگر از عجایب ســه ســالگی شــجاع بودن آروین اســت ،چیزی که به
خاطــر آن خــدا را هزاران بار شــکر میکنم اینکه تا به حــال هیچ حرفی در
مــورد تاریکی یا ســایر چیزهایی که جزو ترسهای معمول بچهها هســتند
نزده اســت یا تا به حال پیش نیامده اســت که در خواب بترسد و بیدار شود
که این موضوع را مدیون این هســتم که نه خودم و نه همســرم هیچ وقت
او را از چیزی نترساندیم.
حتی خیلیها به ما پیشــنهاد میدادند که او را از گم شدن یا دزدیده شدن
بترسانیم که مثالً در پارک از ما فاصله نگیرد.
امــا بــه جــای ایــن کار مــا ترجیــح دادیــم کــه خودمــان حواســمان بــه
آرویــن باشــد و پــا بــه پــای او همه جــا برویــم تا همیشــه جلوی چشــمش
باشــیم و او تــرس گــم شــدن یــا دزدیــده شــدن را هیــچ وقــت تجربــه
نکند.
از دیگــر مصادیــق شــجاع بــودن آرویــن ایــن اســت کــه همــه حیوانــات
بــا هــر ســایزی را دوســت دارد مثــاً در همیــن مســافرت اخیرمــان بــه
ارمنســتان و گرجســتان اغلــب جوانهــا ســگ بــه همــراه داشــتند آن هم
نــه ســگهای کوچک و مــدل معمــول آپارتمانــی بلکه ســگهایی بزرگ
مادرانه
در انــدازه یــک شــیر! و آرویــن بــدون تــرس کنار آنهــا میایســتاد و عکس
فرنگیس یاقوتی
میگرفت.
یکی دیگر ازعجایب ســه سالگی عالقه شــدید آروین در کشیدن خانواده در
نقاشــیهایش اســت .نقاشــیهایش بهتر و با معنیتر شــدهاند و در همه آنها پدر و مادر بچه حضور دارند .این روزها
ســعی می کنم بیشــتر از قبل به نقاشــیها و تفاســیر نقاشــیهایش دقت کنم .اینکه من و همســرم و خودش را به چه
شکل میکشد.

عجایب سه سالگی

کــودک پنج ســاله دروغگویــی دارم کــه دروغهای بیشــمار و شــاخدارش مرا به
ستوه آورده است ،اگرچهگاهی خودم مسبب دروغگویی او هستم اما به حقیقت
نمیدانم با او چگونه رفتار کنم ،لطفاًراهنمایی کنید:
کودکرامجبوربهدفاعنکنید :هرگز کودکتان را تحریک نکنید تا برای دفاع از خود
دروغ بگویــد و همچنین هیچ وقت آگاهانــه برای کودک فرصتی ایجاد نکنید که
دروغ بگوید؛ چه بسا وقتی کودک دروغ بگوید ،بخصوص وقتی که دروغ او آشکار
اســت ،شــما از شــدت خشــم برافروخته خواهید شــد چرا که از نظر شــما ،اصرار
کودکتان برای دفاع از خود بیمعناســت و شــواهد آشــکاری نیز برای دروغگویی
او داریــد .هنــگام دروغگویــی کــودک بهتر اســت واکنش هیجانی و غیــر اخالقی
نداشته باشید بلکه سعی کنید فقط به کودک بیاموزید که نیازی نیست که به شما
دروغ بگوید .از سوی دیگر ،هرگز سؤاالتی از کودکتان نپرسید که او بهمنظور دفاع
از خود ،مجبور به پاســخ دروغ شــود ،چه بســا کودکان از اینکه توسط والدینشان
مورد تجسس قرار بگیرند ،احساس ناراحتی میکنند بخصوص هنگامی که گمان
میکنند پدر و مادرشان از قبل پاسخها را میدانند ،همچنین کودکان از سؤاالتی که
نقش دام را دارند متنفرند ،سؤاالتی که وادارشان میکند دروغ بگویند یا حقیقت
را بر زبان بیاورند و خجالت بکشند.
خیالبافیهــای کودک را دروغ ندانید :گاهــی دروغها بیانکننده حقایق مربوط به
امیدها و دلهرههاســت ،گاهــی حتی کودک با بیان خیالبافیهــای خود بهعنوان
یک فرد دروغگو شناخته میشود؛ یادتان باشد این نوع از دروغها آشکارکننده آن
چیزی هستند که کودک میخواهد انجام دهد یا باشد ،در این وضعیت بهتر است
واکنش کامل و پختهای نســبت به دروغگوییهای کودکتان داشــته باشــید .توجه
شما باید بیش از هر چیز درک مفهوم آن دروغ را منعکس کند نه انکار مفهوم آن
یا محکومیت کودک را .سعی کنید از طریق اطالعاتی که از دروغها کسب میکنید
به کودکتان کمک کنید تا واقعیت را از افکار پوچ و خیالی تشخیص دهد؛ به طور
مثال اگر کودک به شــما بگوید دوســتش با ماشــین شــخصیاش به مهد کودک
میآید ،واکنش شما نباید اثبات دروغگویی کودک و انکار گفته او باشد بلکه باید به
او بگویید :داشتن ماشین شخصی آرزوی هر کسی است ،شما به طور غیرمستقیم
مشاوره
او را متوجه این مهم میکنید که دروغ او تنها خواسته و آرزویش است.
نسرین صفری
حقیقــتگوییرامتــردافباتنبیهنکنید:برخــی از دروغهای کــودک حقایق را بیان
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
میکننــد و چــون کــودک اجازه نــدارد حقیقــت را به زبان بیاورد ،متوســل بــه دروغ
میشود ،مثالً اگر کودکتان به شما بگوید از برادرش متنفر است ،بیتردید ممکن است به خاطر این حقیقت گویی یا احساس ترس
کنید یا او را تنبیه نمایید ،اما اگر در همین لحظه کودکتان آشکارا به دروغ خود اعتراف کند و بگوید که برادرش را دوست دارد ،شاید شما
به او پاداش دهید؛ همین تجربه بسیار ساده ،کودک را به این نتیجه میرساند که به خاطر حقیقت گویی ممکن است کتک بخورد!

پینوکیو
خانه ما
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