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زندگی سالم

آرتریتروماتوئید
در بارداری

آرتریت روماتوئید()RA
(روماتیســم مفصلــی)
مطب
یک درصد ازبزرگساالن
دکتر سمیه ادایی
را مبــــتــــــا مـــیکنــــد.
متخصص زنان
بســیاری از زنــان مبتــا
بــه RAدرســن بــاروری
هســتند بنابر این برنامهریزی دقیق جهت باردار
شــدن بویژه در کســانی که بیماری فعــال دارند یا
دارو مصرف میکنند از اهمیت خاصی برخوردار
اســت .در بســیاری از زنــان مبتال بــه  RAفعالیت
بیمــاری درطــی بارداری اساســاً کاهــش مییابد،
هــر چنــد در بعضــی از زنــان بیمــاری شــعله ور
شــده یا فعال میماند ،بنابرایــن تغییر یا تعدیل
درمان جهت کنترل شعله وری بیماری در جهت
کاهــش خطرات رشــد جنیــن الزم اســت.در50تا
60درصد زنان عالئم بیمــاری دربارداری کاهش
مییابــد اما متأســفانه قابل پیشبینی نیســت که
درچــه افــرادی فعالیت بیماری کاهــش مییابد.
گاهــی اوقــات افتــراق دادن اختــاالت شــایع در
بارداری وعالئم RAمشکل است.
ناراحتیهای شــایع در بارداری که شبیه عالئم در
 RAهستند شامل:
خستگی
تورم دستها ،پاها یا مچ پا
درد مفاصل مخصوصاً قسمت تحتانی کمر
تنفسهای کوتاه
بیحســی یا درد در یک یا دو دســت(که ســندروم
تونل کارپال نامیده میشود)
اکثــر گزارش ها نشــان میدهد کــه در زنان مبتال
بــه RAهیچ گونه افزایشــی در مرگ نــوزاد در بدو
تولد یا ســقط جنین وجود نــدارد .هر چند ممکن
اســت مصرف کورتون بــا دوز باال منجــر به پارگی
زودرس پردههــای جنینی یا نــوزاد با وزن کمتر از
معمول شــود .قبل از بــارداری باید پزشــک خود
را جهــت تعویض و جایگزینــی داروهای ایمن در
بارداری مطلع کنید .باید از مصرف متو ترکســات
ولوفلونامیــد در طول بارداری اجتناب کنید .قطع
متوترکســات از ســه ســیکل قاعدگی قبل از باردار
شدن و قطع لوفلونامید از دو سال قبل از تصمیم
به حاملگی توصیه میشود .در طی بارداری بسته
بــه عالئــم مــادر و ریســکهای درمــان انتخابــی
برای مــادر و جنین از داروهای مختلف اســتفاده
میشــود .بعــد از زایمــان اکثر بیماران شــعله ور
شــدن بیماری را درســه مــاه اول تجربــه میکنند
مخصوصاً در کسانی که برای نخستین بار زایمان
کردهاند.
از آنجــا که بعــد از زایمان بیمــاری در زنان فعال
وشــعله ور میشــود مشــکل اســت کــه بدانیــم
شــیردهی فعالیــت بیمــاری را تشــدید میکند یا
نــه .هرچند بهدلیــل مزایای شــیردهی برای مادر
ونــوزاد مادرانــی که عالقه بــه شــیردهی دارند به
ادامه انجام این کار تشویق میشوند.
اکثــر محدودیتهایــی کــه در درمــان هنــگام
بــارداری وجــود دارد در شــیردهی پــا برجاســت
ازجملــه منع مصرف متو ترکســات و لوفلونامید.
مصــرف بروفن منعی ندارد .پــس از زایمان بهتر
اســت جهــت انتخــاب روش پیشــگیری مناســب
بــا ارائهکننــده برنامــه مراقبــت بهداشــتی خــود
مشــورت کنید .روشهــای مطمئن و ایمن جهت
پیشــگیری از بــارداری در بیمــاران مبتالبه  RAدر
دسترس است.

تجربه کوتاه کردن مو و رفتن به آرایشگاه تجربه جالبی برای آروین نبود .از همان ابتدا
با گریه همراه بود در نتیجه هر دفعه حداقل چهار یا شش ماه او را آرایشگاه نمیبردیم
تا کمی اوضاع بهتر شود یا کمی بزرگتر شده و متوجه ماجرا بشود و ترسش بریزد.
اما از هفته گذشته به خاطر عرق کردن موهایش موقع بازی یا خواب و کالفگی خودش
تصمیم گرفتیم او را به آرایشــگاه ببریم از آنجایی که نمیخواســتیم این تجربه هم با
گریه و اوقات تلخی همراه باشد چندین دفعه او را تا جلوی در آرایشگاه بردیم و اجازه
دادیــم داخــل را ببیند و هر دفعه به او میگفتیم که االن آقای آرایشــگر وقت ندارد در
تمــام دفعات خیلی خــوب و با اعتماد به نفس باال با آقای آرایشــگر صحبت میکرد
خالصه یکی از این روزها او را بعد از کلی قصه و پیش زمینه به آرایشگاه بردیم .حجم
گریهها به نسبت دفعات قبل کمتر بود اما متأسفانه باز هم پیش بند نمیخواست و
ســر تا پایش پر از مو شــد و از وسط کار بهخاطر پر مو شدن دور گردنش کمی گریه کرد.
اما به طور کلی با توجه به تجربههای گذشــته پیشــرفت خوبی داشتیم و با همسرم به
دفعات بعد امیدوارتر شدیم.
ماجرای دیگر این روزهای ما این است که از خودم اصالً راضی نیستم با شروع ماه دوم
مهد کودک آروین ،من دیگر مثل سابق از زمانم استفاده بهینه نمیکنم و کارهایی که
انجام میدهم به نسبت قبل کم شده است و این موضوع خودم را خیلی ناراحت کرده
است در همین راستا تصمیم گرفتم تغییرات اساسی در برنامههای صبح تا ظهرم به
وجود بیاورم .تا قبل از شــروع مهد کودک من هم وعدههای غذایی را خوب و با عشــق
درست میکردم هم با آروین بازی میکردم هم به کارهای خودم میرسیدم و ساعاتی
را پشت لپ تاپم مینشستم و کارهایم را انجام میدادم اما حاال زمان صبح تا ظهرم
به جای اینکه همان کارهای قبل را با کیفیت بیشتر و همراه با کارهای دیگر انجام دهم
بــرای همان کارهای قبل هم زمان کم مــیآورم با توجه به اینکه مثالً در برنامه صبح
تا ظهرم بازی با آروین را ندارم اما غذا درســت کردنم با عجله اســت کارهای نوشتنی
خودم تلنبار شده است و در عین حال تمیزی خانه هیچ فرقی با گذشته نکرده است.
خالصه بعد از کلی فکر کردن و پایین و باال کردن تصمیم گرفتم دوباره به نوشــتن رو
بیاورم و برنامه هر روزم را با جزئیات یادداشت کنم و خودم را ملزم به اجرای کارهای
برنامهام بکنم .خالصه اینکه چند روزی هست که با برنامه کتبی اوضاع کارهای صبحم
مادرانه
بهتر اســت و هر ســاعتم طبق برنامه پیش میرود .مثالً  8تا  9صبح تمیز کردن خانه
ً
فرنگیس یاقوتی
را قــرار دادهام و تــا آن کار را انجام ندهم نمیتوانم بنشــینم و اســتراحت کنم یا مثال 9
تا  10صبح میتوانم پای لپ تاپ بنشــینم و کارهایم را انجام دهم و بعد  10تا  11ســراغ
آشپزخانه میروم و با عشق و آرامش ناهار را آماده میکنم .فایده دیگر این برنامهریزی باعث شده که دوباره به کارهای حال خوب کن رو
بیاورم و بتوانم زمانی را برای این کارها صرف کنم مثالً چند ماهی همه قوطیهای رب را نگه میداشتم و همین چند روز پیش همه را با
اسپری رنگ روغن ،رنگ کردم و قوطیهای رب را به گلدانهای رنگی تبدیل کردم و داخل شان گل داوودی کاشتم.

برنامهریزی روزانه

یــک ســاله عقد کرده هســتم ،همســرم را خیلــی دوســت دارم و البتــه او هم مرا
دوست دارد ،اما آن طور که شنیدم ایشان در دوران مجردی دوستان مؤنث زیادی
داشتهاند ،حاال یک ماهی است متوجه شدهام با چند نفر از آن دوستان به صورت
تلگرامی در ارتباط است ،البته متأسفانه حدود ارتباط شان را نمیدانم اما وقتی
جویای علت این مسأله شدم ،ابراز پشیمانی کرد و علت آن را پولی دانست که از
آنها طلب داشــت! از آن زمان به بعد مدام به من ابراز عالقه میکند و میگوید
کــه مــرا خیلی دوســت دارد و هیــچ کس جز من جایــی در دل او نــدارد .میدانم
همســرم در شــرایط ســخت مالی اســت اما با این حال به هیچ وجــه نمیتوانم
علــت این کارش را بپذیرم ،دوســت دارم بــا او ادامه زندگی دهم اما نگران آینده
ارتباط مان هستم.
شــدت عالقه شــما به زندگی مشــترک تان ســتودنی و ارزشــمند اســت اما هرگز
شایســته نیســت بنیان زندگی مشــترک تــان را با شــک و تردید پایهگــذاری کنید
چرا که ممکن اســت امروز ،با هیجان و احســاس موقت فعلیتان پیش بروید و
واقعیتهای عیان را نادیده بگیرید اما فردا روز ،بعد از ورود به زندگی مشــترک
و فروکــش کــردن هیجانات ،با عقل و منطق ،حقایــق زندگی را با نگاهی تیز بین
به تماشــا بنشینید ،حقایق به ظاهر پنهانی که شــاید بیش از این به کرات افشای
حجاب کرده بودند ،اما شــما از فرط خوش بینی و امید افراطی به معجزه عشق
و تغییر ،بیتفاوت از کنار آنها گذر کردهاید ،پس در نخســتین گام به شــما توصیه
میکنیــم هیجانات مثبــت افراطی را کنترل کــرده و خود را فریــب ندهید .اینکه
شاهد چنین رفتار نامطلوبی از جانب همسرتان بودهاید و واقعیت این مهم ،به
هر دلیل موجه یا ناموجهی برای شما مستند شده است و از همه مهم تر ایشان
نیز اذعان به این حقیقت داشتهاند ،بنابراین اصرار داریم این موضوع را با فردی
دلسوز ،معتمد و عاقل که ترجیحاً یکی از آشنایان نزدیک است ،درمیان بگذارید
تا راجع به شرایط فعلی زندگی همسرتان تحقیقات گسترد ه تری انجام دهند .اگر
تحقیقات حاکی از بیبند وباری اخالقی امروز ایشان است یا از رفتارهای پرخطر و
افراطی ایشان در گذشته خبر میداد ،پیشنهاد میدهیم با احتمال پنجاه به پنجاه
مشاوره
وارد زندگی مشــترک نشــوید ،بهتر اســت هر چه ســریع تر برای موفقیت زندگی
نسرین صفری
آیندهتان و ممانعت از ابطال وقت و جوانی تان ،تصمیم جدی بگیرید که عقل
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
و منطق نیز بر آن حکم میکند .اما اگر جواب تحقیقات عاری از هر پیشینه قابل
توجهی بود ،مانع سلب اعتمادتان شوید و با افکاری که مزاحم و منفی هستند و با تکیه بر مستندات حقیقی تحقیقات اخیرتان،
با آنها مواجه شوید .اجازه ندهید شک و تردید سکاندار کشتی زندگی تان باشد چه بسا شما دلیلی برای اثبات خطاهای همسرتان
فراتر از آنچه خود بیان کرده ،ندارید.

می خواهم
به اواعتمادکنم اما...
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