iran BANoO
شماره دویست و پنجم
یکشنبه  28بهمن 1397

iranbanoo@icpi.ir

زندگی سالم

راهنمای کنترل درد زایمان

شــدت درد زایمــان بــر
کســی پوشــیده نیســت.
مطب
در زبــان انگلیســی درد
دکتر سمیه ادایی
زایمــان را  laborبــه
متخصص زنان
معنای انجام کار سخت
مینامند.
درد زایمــان و زایمــان برای هــر زن و در هر بارداری
متفاوت است و به بسیاری از عوامل ،از جمله اندازه
نــوزاد و نحوه قــرار گرفتن آن در رحم بســتگی دارد.
معمــوالً در ابتــدای کار خفیــف اســت ،امــا وقتی به
زایمان نزدیک میشوید ،بدتر میشود.
درد میتوانــد در هــر دو حالــت از انقباضات رحمی
(هنگامی که رحم ســفت میشود) و بعداً ،از کشش
واژن هنگام خروج جنین از بدن احساس شود.
با پزشــک ،پرســتار یا ماما هر چه به انتهای بارداری
نزدیک میشوید صحبت کنید و درباره نحوه کنترل
درد در هنــگام درد زایمان و زایمان آموزش ببینید.
راههــای زیادی برای مدیریت درد وجود دارد و هیچ
راهی برای همه افراد به طور یکســان کارساز نیست.
تصمیــم درســت آن روشــی اســت کــه بــرای شــما
بهترین است.
اگــر چه قبــل از اینکه به موعــد زایمان برســید ،یک
طــرح پیشــنهادی داریــد ،بــه یــاد داشــته باشــید که
برنامــه شــما ممکــن اســت تغییر کنــد چراکــه درد
زایمان شــما میتواند بیشتر یا کمتر از آنچه که شما
انتظار دارید ،باشد.
 به طور کلی ،شما میتوانید درد خود را با دو روشکنترل کنید:
چیزهایی که میتوانید به تنهایی انجام دهید
داروها
 برای کمک به کاهش درد میتوانید:موقعیــت بــدن خــود را تغییــر دهیــد ورزش
و تنفــس را انجــام دهیــد دوش بگیرید کســی
پایین پشــت شــما را ماســاژ دهــد کیســه آب گرم
یــا ســرد در قســمت پایین پشــت قــرار دهیــد به
موســیقی گوش دهید پیاده روی کنید ازهمراه
آمــوزش دیده جهت حمایت روانی در طول زایمان
استفاده کنید.
درمانهــای دارویــی شــامل تزریق مســکن ازطریق
رگهــای محیطــی و استنشــاق گاز NOبــا ماســک
است.
ازروشهــای رایــج دارویــی کاهــش درد میتــوان از
کاهــش درد از طریــق تزریــق دارو در ســتون فقرات
(اسپاینال) و یا اپیدورال نام برد.
برای یک بلوک اپیدورال ،پزشــک از یک ســوزن برای
قــرار دادن یک لولــه نازک (به نام «کاتتر») در پشــت
اســتفاده میکنــد .او از طریــق ایــن لولــه به شــما دارو
میدهــد .برای یک بلوک ســتون فقرات (اســپاینال)،
پزشــک دارو به پشــت شــما تزریق می کند تا اعصاب
نخاعــی شــما را بیحــس کنــد .در بســیاری از مــوارد،
پزشــک این روشها را ترکیب میکند ،بنابراین شــما
یــک بــار دوز دارو را دریافــت میکنیــد و ســپس کاتتر
برای ادامه کار درمحل خود باقی میماند .این داروها
معموالً درد را در قسمت پایین بدن شما کم میکند.
برخی از عوارض بلوک اپیدورال عبارتند از:
بعــد از اپیدورال ،احتمــاالً باید در تخت بمانید و
قادر به راه رفتن نخواهید بود.
اپیدورال میتواند فشار خون شما را کاهش دهد.
اگــر بیــش از چنــد ســاعت در معرض اپیــدورال
هســتید ،ممکن است تب را تجربه کنید .در صورتی
کــه این اتفــاق بیفتد پزشــک ممکن اســت تصمیم
بگیرد که به شــما یا نوزادتان در صورت داشــتن یک
عفونت آنتی بیوتیک بدهد.
پس از تولد ،ممکن است سردرد داشته باشید.

هفته پیش برای درس علوم ،معلم فاطمه خواســته بود چند دانه عدس
خیــس کنیم تا جوانه بزند .راســتش تمام مراقبــت از دانهها را تا زمانی که
فاطمه آنها را به مدرســه برد ،من انجام دادم .خیلی هم به فکرم نرســید
که مســئولیت آب دادن و مراقبت آن را به فاطمه بســپارم .شــاید بخشــی
بــه خاطر نگرانی از اینکه دانهها خشــک بشــوند و روز درس علوم ،فاطمه
چیــزی بــرای بردن نداشــته باشــد .خالصه فاطمــه جوانهها را به مدرســه
بــرد .وقتی ظهر آنها را برگرداند ،خواهش کرد که جوانهها را نگه داریم تا
بزرگ شــوند و گل بدهند .خوشــبختانه یگ گلدان کوچک از قبل داشتیم.
دانههــا را زیــر خاک گذاشــتیم و حاال منتظریــم جوانههای کوچــک که زیر
خــاک کردهایــم آرام آرام ســر بیــرون بیاورنــد .البته من هم با خــودم قرار
گذاشــتهام بــه گلدان زیاد ســر نزنــم و در ســکوت بگذارم فاطمــه تنها این
مسیر را رفته و یاد بگیرد که از موجود زندهای مراقبت کند.
ایــن هفته با مریم باز در آشــپزخانه دســت به کار شــدیم .به هــوای عالقه
زیــاد دخترها به دســر ،از قبل پودر ژالتین خریده بــودم .این هفته فرصت
شــد و با مریم ،اول کمی آب پرتقال گرفتیم .پودر ژالتینی که خریده بودم،
بســتهبندی بود و خودش توضیح داده بود که هر بسته را باید با چه میزان
آب میوه مخلــوط کنیــم .کار آبگیــری پرتقالها کمی
آب گــرم و بعــد هــم ِ
طــول کشــید و در کنارش هم به طرز عجیبی آشــپزخانه بــه هم ریخت .به
همریختگــی اطــراف عصبــیام کرده بــود و در نتیجه خیلی بــا عجله روی
بســته را نگاه کردم .بعد هم ســریع آب گرم را اندازه کرده و پودر ژالتین را
اضافــه کردم تا مریم هم بزند .آبمیوه را هم پشــت آن اضافه کردم .کمی
تعجــب کــرده بودم که چرا حجم ژلــه ما این قدر کم شــده اما خب عجله
برای مرتب کردن آشپزخانه به من اجازه نداد تا خیلی روی موضوع دقیق
شوم .آشپزخانه که کمی سر و سامان گرفت ،همان وقتی که خواستم بقیه
بســته پــودر ژالتین را ســر جایش بگذارم ،نــگاه دوبارهای به دســتورالعمل
روی بســته انداختم و بعد دیدم ای داد! روی بســته نوشــته یک لیوان آب
مادرانه
گــرم  60درجــه و من با عجلهای که داشــتهام عدد  60را دیــدهام و تنها 60
نرگس عزیزی
سیســی آب گــرم و بــه دنبالش  60سیســی آبمیــوه ریختهام .بــا توجه به
اینکه میزان آب خیلی کم بود ،ژله خیلی زود بسته شده بود .آشپرخانه تازه
مرتب شــده بود که دوباره مریم را صدا زدم .با کمک او ژله را روی کتری گرم کرده و بعد آب گرم و آب پرتقال به ژله
آبشدهمان اضافه کردیم .راستش در نهایت طعم ژله چندان خوب نشد ،اما خب عوضش فکر کنم نوبت بعد برای
مرتب کردن آشپزخانه کمتر عجله کنم!

در سکوت خیره
به یک گلدان خالی!

این را آرین به محض رسیدن به خانه و باز کردن در قابلمه گفت.
روای 
تها
 جای تشکرت بود؟ واقعاً که! از صبح بشور و بپز ،این هم جوابش!ی
ی
کرو
بهنظــرش کامــاً بیانصافــی بود کــه این همــه وقت و زحمــت و بعد هم
انپزش
ک
خستگی یک مادر ،چنین واکنشی بهدنبال داشته باشد.
همینطور داشــت غرغر میکرد که آرین در حال خشک کردن دستهایش
داد زد:
 واهلل گاهی نان و پنیر بخوریم حالمان بهتر اســت تا هر روز مرغ ،تازه باچاشنی غر و نق!
آخــر کــی با مادرش این طور حــرف میزند که تو حرف میزنی؟ بشــکنداین دست...
و بعد بغض و کز کردن یک گوشــه و کمی بعدتر ،عذرخواهی و منتکشی
پسر از مادر؛ سناریویی که بارها و بارها تکرار شده بود.
البتــه زهــرا پیــش خودش معتــرف بود کــه غذاهایــش تکراری ،بــیروح و
بیمزه شــدهاند .ولی بالفاصله کلی احساس خشم و قربانی شدن آتشش
میزد ،که «جواب این همه زحمت»....
در حالــی کــه مدتها بود این ســناریوها ،بــه اضافه حس خشــم و قربانی
بــودن دنبالــش میآمــد ،در یــک بعدازظهــر طوالنی تابســتانی ،بــه خانه
دوســتش رفــت تــا قبــل از جمــع شــدن بقیــه دوســتان در یــک میهمانی
دورهمی ،به دوستش ژیال کمک کند.
هرچــه میگذشــت ،از شــیوه کار ژیال بیشــتر حیــرت میکرد .برای درســت
کــردن ســاالد ماکارونــی ،هردنبیلتریــن شــیوه را داشــت .همــه چیــز را با
چشــم وزن و انــدازه میکــرد .ماکارونیها را با دســت هم میزد ،دســتش
را میســوزاند ،وســط کار بــه ذهنــش میرســید آویشــن یــا شــوید خشــک
را امتحــان کنــد و میکــرد ،در هــر مرحلــه میچشــید و ایــراد میگرفــت و
هیجــانزده میشــد و ...زهــرا واقعــاً حیــرت کــرده بــود .خودش اگــر بود،
سکانسهای دیده نشده
ظــرف نیم ســاعت تــا  ۴۵دقیقــه همه مــواد را آمــاده و مخلوط کــرده بود
فرنوش صفویفر
و تمام.
روانپزشک
مدت دورهمی ،ذهن زهرا مشــغول صحنههای جست و خیز ژیال در
تمام ِ
آشــپزخانه بود .با چهرهای ِسحرشــده ،تکههای ســاالد ماکارونی را در دهان
میگذاشت و هر بار طعم جدیدی را مزه مزه میکرد.
این دنیای گونهگون رنگ و مزه و هیجان از کجا میآمد؟

باز هم مرغ؟
وای دیگر قدقدمان درآمد!
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