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با تشکر ویژه از اعضای محترم با تشکر ویژه از اعضای محترم 
هیئت تحریریههیئت تحریریه

شایسته نبوی
مامایی-ورودی99دانشگاه گیالن
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پرستاری-ورودی99دانشگاه ایران
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مامایی-ورودی99دانشگاه ایران
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مامایی-ورودی98دانشگاه ایران
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مامایی-ورودی99دانشگاه مازندران

دلنیا دلپذیر
مامایی-ورودی98دانشگاه کردستان
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مامایی-ورودی99دانشگاه کردستان

مهسا رهبری
مامایی-ورودی99دانشگاه ایران

الیکا عباس زادگان
مامایی-ورودی98دانشگاه ایران

نیایش خالقی
مامایی-ورودی98دانشگاه شهید بهشتی
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مامایی-ورودی98دانشگاه اهواز

سها بابازاده شایان
مامایی-ورودی99دانشگاه ایران
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جوانهایزوله

اولین هاکتابخونهصدای ماما

میدمارکتینگ



راهنمای نشریهراهنمای نشریه

ایــن  تدویــن  از  هــدف  گرافــی:  مامــا 
مامایــی  رشــته  کامــل  معرفــی  بخــش، 
ایــن  اســت .  عزیــز  دوســتان  شــما  بــه 
تعریــف  تــا  تاریخچــه  بیــان  از  معرفــی 
طــرح  دکتــرا،  و  ارشــد  گرایش هــای 
اســت. غیــره  و  درس هــا  طــرح  مامایــی، 

بخش هایــی  آن  از  شــو:  حرفــه ای 
می گویــد  دارد  خــودش  کــه  اســت 
اســت.  خبرهایــی  چــه  اینجــا 
از  یکــی  شــماره،  هــر  در  اســت  قــرار 
بــه  مربــوط  مســائل  زنــان،  بیماری هــای 
رشــد و بلــوغ، یائســگی، غربالگری هــا و در 
کل هــر آنچــه بــه علــم زنــان مربوط اســت را 
از »الــف تــا ی«، برایتــان بیاوریــم. همچنیــن 
عالمت هــای  شــاه  مهــم،  افتراق هــای 
بیماری هــا، داروهــای رایــج و هــر چیــزی کــه 
ممکــن اســت حفظ کردنــش چالش برانگیز 
و گیج کننــده باشــد را تحــت عنــوان »نقطــه 
آن  از  بتوانیــد  تــا  بنویســیم؛  خــط«  ســر 
بــه  را  یــا نســخه چاپــی  و  عکــس گرفتــه 
دیــوار اتاقتــان بزنیــد و هــرروز مــرور کنیــد.

ترکیــب  یــک  ژورنالیــز: 
آنالیــز.  و  ژورنــال  واژه  دو  از  طالیــی 
تقریبــاً هیــچ شــکی درش نیســت کــه در 
هــر رشــته ای کــه باشــید،  الزم اســت از 
ــه روز آن رشــته آگاهــی  مقــاالت معتبــر و ب
چنــد  و  چندیــن  بررســی  شــاید  و  یابیــد؛ 
مقــدور  برایتــان  هــرروز  در  داده  پایــگاه 
ایــن  در  تــا  آمده ایــم  مــا  پــس  نباشــد. 
بخــش، در هــر شــماره، یــک مقالــه جدیــد 
و بــه روز و  مربــوط بــا موضــوع »حرفــه ای 
شــو«ی آن شــماره را برایتــان تحلیــل کنیــم.

بخشــی  اســت  قــرار  چشــم انداز: 
افــرادی  همــه  بــا  باشــد  محــور  مصاحبــه 
کــه در رشــته مامایــی موفــق بوده انــد )از 
تــا هیئت علمــی و مامــای  دانشــجو بگیــر 
بخــش و مامــای مطــب دار و...( بــا خواندن 
ایــن بخــش شــما می توانیــد دید وســیع تری 
و  کنیــد  پیــدا  مامایــی  آینــده  بــه  نســبت 
بدانیــد کــه اگــر عالقــه چاشــنی علــم شــود، 
یــک آینــده خــوب را بــرای شــما رقــم می زند.

مادرانــه: دیگــر بــر عالــم و آدم عیــان 
شــده کــه یــک بخــش خیلــی مهــم در حرفــه 
مامایــی، مباحــث مربــوط بــه مــادر و نــوزاد 
اســت. اصــالً مگــر می شــود اســم مامــا بیاید 
و حرفی از بارداری نشود؟ در این بخش، در 
هــر شــماره قــرار اســت یــک مســئله مربــوط 
ــم. از  ــه شــما آمــوزش دهی ــارداری را ب ــه ب ب
ــا  ــارداری ت ــه دوران ب ــوط ب بیماری هــای مرب
تغییــرات بــارداری؛ و البتــه چــون بعــد از 
بــارداری می رســیم بــه مســائل شــیردهی و 
ــاً ایــن بخش هــا هــم  ــوزادی، پــس مطمئن ن
به طــور کامــل پوشــش داده خواهنــد شــد.

هــم  ایــن  ســوءتفاهم: 
خفن هاســت.  عنــوان  آن  از 
دنبــال  از  روزهایــی  یــک  شــده  حتمــاً 
آشــنایانت  و  دوســتان  یــا  کننده هایــت 
دربــاره  را  عقایــد  و  باورهــا  برخــی 
شــاخ  و  باشــید  شــنیده  ســالمتی 
دیگــر  ایــن  »جــان؟!  کــه  باشــید  درآورده 
چیســت؟ چــه کســی ایــن را گفتــه اصــالً؟ 
چــه  کــه  ندانیــد  مواقــع  این جــور  شــاید 
گونــه می توانیــد بــه آن آدم بگویــد اشــتباه 
خودتــان  گاهــی  شــاید  حتــی  می کنــد. 
هــم ندانیــد ایــن باورهــا غلــط هســتند! و 
بــه صحتشــان.  باشــید  داشــته  یــا شــک 
در ایــن بخــش ایــن باورهــا را تحلیــل  و 
را  آن هــا  بــودن  غلــط  علمــی،  دالیــل  بــا 
می گوییــم  شــما  بــه  و  می کنیــم  اثبــات 
خرافــات  ایــن  بــا  می توانیــد  چگونــه 
مقابلــه کنیــد تــا ســوءتفاهم پیــش نیایــد.
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ایــن  دادن  قــرار  از  مــا  جوانه:هــدف 
بخــش در نشــریه، آمــوزش مطالــب مربوط 
به علم جنین و نوزادان از کل تا جز است. 
در این تیتر ســعی می کنیم تمامی مطالب 
رفرنس هــای  از  خالصــه ای  منتشرشــده، 
اصلــی ایــن درس در رشــته مامایــی باشــد.

جــزو  عفونــی  ایزوله:بیماری هــای 
بیماری هــا  خطرناک تریــن  و  مهم تریــن 
افــراد  به خصــوص  انســان ها  تمــام  بــرای 
ــا سیســتم ایمنــی پاییــن مثــل خانم هــای  ب
بخــش  در  هســتند.  کــودکان،  و  بــاردار 
ــه  ــا در هــر شــماره ی ــم ت ــه قصــد داری ایزول
یــک یــا دو بیمــاری عفونی مهم اشــاره کنیم.

میــد مارکتینــگ: در دنیــای دیجیتــال 
و مجــازی، از اصــول مهــم هــر کســب وکاری 
ایــن اســت کــه بدانیــد چگونــه در دنیــای 
را  خــود  کســب وکار  مجــازی  و  واقعــی 
ترقــی داده و جایــگاه کاری خــود را باالتــر 
بایــد  کــه  اصولــی  بخــش  ایــن  در  ببریــد. 
بــرای راه انداختــن یــک کســب وکار مجــازی 
رعایــت کنیــد را یــاد می گیریــد. هم چنیــن 
شــیوه های مطــب داری، بازاریابــی مامایــی 
تــا  می گوییــم  شــما  بــه  نیــز  را  غیــره  و 
راحت تــر بدانیــد شــرح وظایفتــان چیســت 
و کجاهــا می توانیــد اســتخدام شــوید و در 
کل هــر چیــزی کــه بــرای تضمیــن آینــده 
کاری  نیــاز داریــد در اینجــا خواهــد آمــد.

از  قســمت  ایــن  در  مامــا:  صــدای 
ماماتایمز، ما صدای ماماها می شویم و هر 
دغدغه و گله و شــکایتی که داشــته باشــند 
را منتشــر می کنیــم کامــالً واضــح و صریــح 
... از مشــکالت و درد دل های دانشــجویان 
گرفتــه تــا ماماهــای شــاغل و حتــی اســاتید.

مختــص  بخشــی  کتابخونــه: 
کتاب خوان ها، چه چیزی از این جذاب تر؟ 
تــا  گرفتیــم  تصمیــم  ســوم  شــماره ی  از 
کتاب هــای مفیــدی کــه دانشــجوهای دیگــر 
معرفــی  دارنــد،  را  خواندنشــان  تجربــه ی 
کنیــم تــا شــما هــم بخوانیــد و لــذت ببریــد.

با ما همراه باشید.........
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کــه  بخــش  ایــن  در  هــا:  اولیــن 
قــرار  شــده،  اضافــه  چهــارم  شــماره  از 
مامایــی  حیطــه  اتفاقــات  اولیــن  هســت 
کنیــم. معرفــی  را  پزشــکی  علــوم  و 



سخن سردبیرسخن سردبیر
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به نام خداوند جان

پاییز همه چیز را زیباتر میکند...
رسیدیم به نسخه ی پاییزی نشریه ماماتایمز.

در دل تمــام وقــت نداشــتن ها و بــدو بــدو هــای فعالیت هــای دانشــجویی 
- فرهنگــی و ســختی های ورود بــه عرصــه، شــاید کمــی مــردد بــودم بــه 
انتشــار شــماره چهــارم امــا عالقــه مــن بــه ایــن نشــریه و رشــته ی بی نظیــر 

مامایــی بیشــتر از آن اســت کــه حتــی خــودم فکــرش را می کــردم.
در هــر شــرایطی و بــا هــر مشــغله ای، ماماتایمــز پابرجاســت و تــا جایــی 

کــه بتوانــم بــا عشــق و احتــرام آن را ارائــه می کنــم.
ماماتایمــز مخاطبــان بی نظیــری دارد، از دانشــجوییان نویســنده گرفتــه 
تــا کســانی کــه نشــریه مــا را دنبــال می کننــد چراکــه دغدغــه ی همــه ی مــا 
کمــک بــه حفــظ ســالمت زنــان، مــادران، کودکانشــان و آگاهــی بخشــی 
بــه آنــان و جامعــه اســت و هــرروز بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف تــالش 
می کنیــم. نوشــتن و انتشــار ماماتایمــز نیــز قدمــی در جهــت دســتیابی 

بــه ایــن هــدف اســت.
امیدواریــم شــماره ی چهــارم نیــز ماننــد شــماره های قبــل مــورد لطــف 
و اســتقبال شــما قــرار بگیــرد و انــرژی مضاعفــی بشــود بــرای نوشــتن 

آتــی.... شــماره های 

تشــکر ویــژه می کنــم از گــروه پرتــالش و حرفــه ای ماماتایمــز کــه همــراه 
مــن هســتند.

با احترام و مهر فراوان
دنیا بهرامی هزاوه / سردبیر و مدیر مسئول ماماتایمز ایران
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ماماگرافیماماگرافی

قصد ادامه تحصیل دارم.

کارشناسی ارشد مامایی شامل مقطع بعد از کارشناسی در رشته مامایی است که در آن دانش آموخته باید در دو 
بعد آموزشی و ارائه خدمات مهارت های الزم را کسب کند. مامایی شغل بسیار مهم و پراهمیت محسوب می شود 
زیرا با سالمت جنین و مادران ارتباط مستقیم دارد. حیطه فعالیت ماماها مربوط به مشاوره قبل و بعد از ازدواج، 

آموزش تنظیم خانواده، مراقب های دوران بارداری، زایمان طبیعی، آموزش به دختران درزمینٔه بهداشت بلوغ و 
مراقب های بهداشتی برای کودک و مادران می باشد. وظایف دیگری که در حیطه کارشناسی ارشد مامایی می توان 

به آن پرداخت شامل ارتقا بهبود سالمت فردی و عمومی، مراقبت و پایش سالمت و بهداشت دانش آموزان و 
افراد هر مجموعه، تشکیل اتاق های بهداشت در همه مراکز و بسیاری فعالیت های دیگر می باشد. این رشته به 

دلیل ارتباط مستقیم با مادران و کودکان دارای حساسیت های باالیی می باشد و داشتن صبر و حوصله و مواجهه 
با بیماران و روابط اجتماعی باال و توان روحی و جسمی کافی ازجمله ملزومات مهم فعاالن در این رشته تحصیلی 

می باشد. فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مامایی می توانند به عنوان پژوهشگر، استاد دانشگاه، ماما، مربی 
بهداشت و کارشناس بهداشت خانواده مشغول به فعالیت شوند. همچنین مطب و یا مراکز مشاوره و خدمات 

مامایی تاسیس کنند.

بازار کار و آینده شغلی ارشد مامایی در ایران:

یکی از مسائل مهمی که برای هر داوطلب قبل از انتخاب رشته اهمیت دارد، آشنایی با بازار کار و آینده شغلی 
آن رشته است. مامایی یکی از شغل های بدون جایگزین است و برای اینکه فردی دوران بارداری و وضع حمل را 

به خوبی طی کند نیاز دارد که در کنار یک پزشک زنان، یک ماما هم به عنوان مشاور در کنار او باشد. به همین 
دلیل بازار کار فارغ التحصیالن این رشته خوب است و اکثر افرادی که وارد این رشته می شوند در صورت داشتن 

پشتکار و شایستگی های الزم به راحتی می توانند وارد بازار کار در محیط هایی مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها، 
زایشگاه ها، مراکز بهداشتی، مدارس به عنوان کارشناس بهداشت خانواده و مربی بهداشت مدارس مشغول به کار 

شوند. و یا خودشان مطب یا مراکز و کلینیک های خدمات مامایی دایر کنند.
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درآمد و حقوق ارشد مامایی در ایران:

بیــن  پردرآمــد  رشــته های  از  یکــی  تقریبــاً  رشــته  ایــن 
رشــته های پزشــکی اســت. میــزان درآمــد هــر فــرد در 
نــوع  ماننــد  از عوامــل  بــه خیلــی  بســتگی  هــر حــوزه 
کاری،  ســابقه  تحصیــالت،  ســطح  کاری،  محیــط 
ارگان هــای  جــذب  کــه  افــرادی  دارد.  کاری  تایــم 
مدیریــت  قانــون  مطابــق  دولتــی می شــوند، حقوقــی 
در  کــه  افــرادی  و  می کننــد  دریافــت  کشــوری 
می شــوند  کار  بــه  مشــغول  خصوصــی  بخش هــای 
می کننــد. دریافــت  حقــوق  کارفرمــا  بــا  توافــق  طبــق 

کارشناسی ارشد بدون کنکور رشته مامایی در وزارت بهداشت:

ورود بــه همــه رشــته های کارشناســی ارشــد پزشــکی از طریــق کنکــور وزارت بهداشــت می باشــد امــا دراین بیــن افــراد 
برتــر شــامل ســهمیه اســتعدادهای درخشــان در رشــته مامایــی می تواننــد بــدون گذرانــدن کنکــور و تنهــا از طریــق 
ــام در آن در رشــته موردنظــر خــود پذیرفتــه شــوند. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه همــه افــراد متقاضــی اســتفاده  ثبت ن
از ســهمیه اســتعداد درخشــان در کارشناســی ارشــد مامایــی حتمــاً بایــد در کنکــور ارشــد پزشــکی ثبت نــام کننــد و 
ــا نشــوند  ــار در جلســه کنکــور حاضــر شــوند و ی ــه اختی ــد ب ــراد می توانن ــن اف ــد، ای ــه جلســه دریافــت کنن کارت ورود ب
امــا بعــد از اعــام نتایــج بایــد هم زمــان بــا ســایر شــرکت کنندگان اقــدام بــه انتخــاب رشــته نماینــد. نکتــه قابل ذکــر 
ــام رشــته  دیگــر ایــن اســت کــه داوطلبــان کارشناســی ارشــد بــدون کنکــور مامایــی فقــط می تواننــد وارد رشــته هــم ن
تحصیلــی مقطــع قبلــی خــود شــوند. هم زمــان بــا نتایــج اصلــی کنکــور نتایــج اســتفاده از ســهمیه اســتعداد درخشــان 
نیــز اعــام می شــود. البتــه بایــد عنــوان کــرد کــه همــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی دارای ســهیمه اســتعداد درخشــان 
نمی باشــند و برخــی از دانشــگاه ها یــک یــا نهایــت ۲ نفــر از ظرفیــت خــود را بــه پذیــرش دانشــجویان اســتعداد 
درخشــان اختصــاص می دهنــد؛ و شــرایط دقیــق پذیــرش هــر دانشــگاه هــم متفــاوت از دانشــگاه دیگــر می باشــد.
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رشته مامایی در مقطع کارشناسی ارشد به 6 گرایش مختلف تقسیم بندی می شود:

1. گرایش بهداشت باروری
2. گرایش مامایی جامعه نگر

3. گرایش مدیریت مامایی
4. گرایش مشاوره در مامایی

5. گرایش آموزش مامایی
6. گرایش مامایی قانونی

اطــالع رســانی پزشــکی ، زبــان تخصصــی ، کاربــرد کامپیوتــر در علــوم پزشــکی ، روانشناســی زن و خانــواده ، 
تئــوری هــا و مدلهــای مامایــی بهداشــتی و آمــار حیاتــی پیشــرفته ، شــناخت نــوزادان نیازمنــد بــه مراقبــت هــای 
ویــژه ، بــارداری و زایمــان و پدیــده هــای نویــن در مامایــی ، روش تحقیــق ، روش هــای فنــون تدریــس و تمریــن 
تدریس ، مشــاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشــت باروری ،ســمینار در تحقیق ، جامعه شناســی و آســیب 
شناســی اجتماعــی زنــان ، آمارحیاتــی و روش تحقیــق دروســی انــد کــه در اکثــر گرایــش هــا مشــترک انــد.
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دروس اختصاصی گرایش بهداشت باروری عبارت است از:
 

فیزیوپاتولوژی در مامایی ، تئوری ها و مدلهای مامایی و بهداشتی ، مشاوره و راهنمایی در مامایی و 
بهداشت باروری ، بیماری زنان و نازایی ،  اپیدمیولوژی خانواده و جامعه ، بهداشت باروری و حقوق آن ، 

بهداشت مادر و کودک ، برنامه ریزی - مدیریت بهینه سازی سیستم در بهداشت باروری کودک ، بیماری 
های کودکان و مسائل کودکان استثنائی ، بیماری ارثی و مشاوره ژنتیک ، مدیریت و مبانی رفتارسازمانی 

، مدیریت اقتصاد بهداشت ، استانداردهای خدمات مامایی و بهداشتی مادر و کودک ، مدیریت خدمات 
مامایی ، خشونت علیه زنان و کودکن ، مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت و درمان ، سمینار 

مسائل و مشکالت مدیریتی در مامایی ، مامایی و پزسکی قانونی ، اخالق مامایی و معرفت شناسی ، 
قوانین قضایی و جرم شناسی ، کاربرد تکنولوژی در پزشکی قانونی

دروس اختصاصی مامایی جامعه نگر عبارت است از :

مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری ، مامایی جامعه ، کودکان استثنایی ، اپیدمیولوژی و جمعیت 
شناسی

دروس اختصاصی مدیریت مامایی عبارت است از:

 مدیریت و مبانی رفتار سازمانی ، مدیریت اقتصاد بهداشت ، استانداردهای خدمات بهداشتی مادرو کودک ، 
مدیریت خدمات مامایی ، مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت درمان ، سمینار مسائل مشکالت مدیریتی 

در مامایی

دروس اختصاصی مشاوره در مامایی عبارت است از :

روش ها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی ، اخاق حرفه ای در مشاوره مامایی ، مهارت ارتباطی ، 
مدیریت در سیستم های بهداشتی

دروس اختصاصی مامایی قانونی عبارت است از :

مامایی و پزشکی قانونی ، اخاق مامایی و معرفت شناسی ، قوانین قضایی و جرم شناسی ، کاربرد تکنولوژی در 
پزشکی قانونی ، خشونت علیه زنان و کودکان

12
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دروس دانشگاهی رشته ارشد آموزش مامایی :

دروس اختصاصی اجباری :

۱. آمار حیاتی پیشرفته تحلیل آماری
۲.روش تحقیق

۳.روش ها و فنون تدریس و تمرین تدریس
۴.طرح و  برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی

۵.مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری
۶.سمینار در تحقیق 

۷.شناخت نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه 
۸. بارداری و  زایمان و پدیده های نوین در مامایی

دروس اختصاصی اختیاری :

۱.کاراموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی ۱
۲.بارداری و زایمان  و پدیده های نوین در مامایی ۲

۳.بیماری های زنان و نازایی 
۴.اپیدمیولوژی خانواده و جمعیت 

۵.بهداشت باروری ۱ )بهداشت باروری و حقوق آن(
۶.بهداشت باروری ۲ )مادر و کودک (

۷.بهداشت باروری ۳ )اپیدمیولوژی خانواده و جمعیت(
۸.بهداشت باروری ۴) برنامه ریزی و مدیریت بهینه سازی سیستم ها در بهداشت باروری مادر و کودک(

۹.بیماری های کودکان و مسائل کودکان استثنایی
۱۰.بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک

۱۱.مامایی جامعه۱
۱۲. مامایی جامعه ۲
۱۳.مامایی جامعه ۳

۱۴.کاراموزی مامایی جامعه
۱۵.اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی 

۱۶.کودکان استثنائی
۱۷.مدیریت  مبانی رفتار سازمانی 

۱۸.مدیریت اقتصاد بهداشت 
۱۹.استاندارد های خدمات مامایی و بهداشت مادر و کودک 

۲۰.مدیریت خدمات مامایی۱
۲۱. مدیریت خدمات مامایی ۲

۲۲.مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت و درمان
۲۳.سمینار مسائل و مشکات مدیریتی در مامایی

۲۴.مامایی و پزشکی قانونی ۱
۲۵.اخاق مامایی

۲۶.قوانین قضایی و جرم شناسی
۲۷.مامایی و پزشکی قانونی ۲

۲۸.خشونت علیه زنان و کودکان 
۲۹.کاربرد تکنولوژی در پزشکی قانونی

ارشد آموزش مامایی:
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ارشد مشاوره در مامایی:

دروس دانشگاهی رشته ارشد مشاوره در مامایی :

دروس اصلی :

۱.آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته
۲.روش ها و  فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی 

۳.اخاق حرفه ای در مشاوره مامایی 
۴.مهارت های ارتباطی ۱

۵. مهارت های ارتباطی ۲
۶.مدیریت در سیستم های بهداشتی

دروس اختصاصی اجباری :

۱.سامت خانواده 
۲.مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان

۳.مشاوره و ارتقا سامت جنسی 
۴.مشاوره تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری

۵.نکات کاربردی از اختاالت روانی شایع در دوره باروری
۶.مشاوره مامایی در مشکات خاص دوره باروری

۷.یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی
۸.اصول مشاوره ژنتیک و بیماریهای ارثی

دروس اختصاصی اختیاری :

۱.سمینار تحقیق در مشاوره مامایی
۲.الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار در بهداشت خانواده

سحر پارسایی
شایسته نبوی

فاطمه اسماعیلی
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روش های تنظیم خانواده

یکــی از مهم تریــن مســائل در خانــواده، تنظیــم خانــواده اســت؛ زنــان از هنــگام بلــوغ تــا دوران یائســگی بــا نگرانی هایــی 
درزمینــٔه بچــه دار شــدن و روش هــای پرهیــز از آن رودررو هســتند. در حــال حاضــر مصــرف قرص هــا، عقیم ســازی زنانــه، 

کانــدوم مردانــه ســه روش پرطرفــدار بــرای جلوگیــری از بــارداری اســت.

تمام روش های موجود برای جلوگیری از بارداری ازنظر WHO دریکی از چهار گروه مطلوب قرار می گیرد:

۱( وضعیتی که در مورد آن، محدودیتی برای استفاده از کنتراسپتیو وجود ندارد
۲( وضعیتی که در مورد آن، مزایای استفاده از روش عموماً فراتر از خطرهای تئوریک یا شناخته شده است
۳( وضعیتی که در مورد آن، خطرهای تئوریک یا شناخته شده، معموالً فراتر از مزایای کاربرد روش هستند
۴( وضعیتی که در صورت استفاده از کنتراسپتیو ها، با خطر غیرقابل قبولی برای سالمت فرد همراه است

کنتراسپتیو های طوالنی اثر برگشت پذیر
چنــد روش کنتراســپتیو وجــود دارنــد کــه کارایــی آن هــا معــادل عقیم ســازی اند امــا به طــور کامــل برگشــت پذیرند؛ 
ــاز اقــدام  ــا OC نی ــدوم ی ــه فراموشــی ســپردن روش( اســت؛ یعنــی ایــن روش برخــالف کان از مزیت هــای ایــن روش )ب
چندانــی بعــد از شــروع کاربــرد روش ندارنــد؛ ایــن روش جــزء بی خطرتریــن روش هــا اســت و می توانــد حداقــل بــه مــدت 
چنــد ســال مؤثــر باشــد؛ ازجملــه ایــن روش هــا ایمپلنت هــای زیــر جلــدی اتونورژســترل و لوونورژســترل، IUD هــای 

حــاوی مــس.
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روش های غیر هورمونی

مقاربت منقطع:

بــه خــارج کــردن پنیــس از واژن پیــش از بــروز انــزال گفتــه می شــود؛ کــه در بســیاری از کشــورها از روش هــای بســیار 
مهــم کنتــرل بــاروری اســت. از مزایــای ایــن روش دسترســی فــوری و فقــدان هزینــه اســت؛ نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت 
ــر روی  ــزال ب ــروز ان ــاورد چــون در صــورت ب ــرون بی ــال بی ــد پنیــس را به طــور کامــل از واژن و دســتگاه ژنیت کــه مــرد بای

دســتگاه ژنیتــال خارجــی هــم امــکان بــاروری وجــود دارد.

شیردهی:

شــیردهی می توانــد به صــورت طبیعــی از آزاد شــدن تخمــک جلوگیــری کنــد؛ نکتــه مهــم ایــن اســت کــه شــیردهی حفــظ 
شــود و منظــم باشــد. افزایــش پروالکتیــن باعــث می شــود GnRH آزادشــده از هیپوتاالمــوس کاهــش یابــد و درنتیجــه 
LH کاهــش میابــد. بــرای ممانعــت از حاملگــی، مــادر بایــد از مــاه ششــم بعــد از زایمــان از روش دیگــری بــرای جلوگیــری 

اســتفاده کنــد.

کاندوم ها:

کاندوم هــا در قــرن هجدهــم میــادی ســاخته شــدند و انــواع مختلفــی دارنــد. احتمــال پــاره شــدن کاندوم هــا ۳% اســت 
و بــه میــزان اصطــکاک بســتگی دارد. یکــی از مزیت هــای کانــدوم به جــز جلوگیــری از بــارداری، جلوگیــری از انتقــال 

بیماری هــای آمیزشــی اســت.
کانــدوم زنانــه ساخته شــده از پلــی اورتــان بــوده کــه به صــورت حلقــه ای اســت و ایــن حلقــه بخشــی از ولــو را می پوشــاند؛ 
اســتفاده از ایــن روش بــرای جلوگیــری از بــارداری و بیماری هــای آمیزشــی توصیه شــده اســت. احتمــال پارگــی کانــدوم 
زنانــه کمتــر از کانــدوم مردانــه اســت امــا بــه نظــر می رســد شــیوع لیــز خــوردن کانــدوم زنانــه بیشــتر اســت. اســتفاده 

هم زمــان کانــدوم زنانــه و مردانــه باعــث افزایــش خطــر پارگــی می شــود.

مواد اسپرم کش واژینال:

مــواد اســپرم کــش واژینــال، ترکیبــی از یــک مــاده اســپرم کــش شــیمیایی در پایــه ای از کــرم، ژل، شــیاف و ...هســتند. 
اســپرم کــش هــا اگــر به تنهایــی اســتفاده شــوند نمی تواننــد از انتقــال بیماری هــای آمیزشــی جلوگیــری کننــد.

سدهای واژینال:

چهار نوع سد واژینال شامل دیافراگم واژینال، کاپ سرویکس، کاپ طاق واژن و ویمول است.
دیافراگم های مرســوم متشــکل از یک گنبد حلقوی هســتند که پاســتیک ظریفی از جنس التکس آن را می پوشــاند؛ 
انــواع دیافراگــم بــر اســاس حلقــه فنــری آن شــامل: حلقــوی، صــاف و قوســی هســتند. دیافراگــم همــواره همــراه بــا مــواد 
اســپرم کــش تجویــز می شــوند. ایــن وســیله بایــد تــا ۶ ســاعت بعــد از نزدیکــی در محــل باقــی بمانــد تــا اطمینــان حاصــل 
شــود کــه اســپرم ها دیگــر فعــال نیســتند امــا بــرای جلوگیــری از ســندرم شــوک توکســیک بایــد در عــرض ۲۴ ســاعت 

بیــرون آورده شــود. اســتفاده از دیافراگــم در مــدت طوالنــی می توانــد خطــر عفونت هــای مثانــه را افزایــش دهــد.

حرفه ای شوحرفه ای شو
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حرفه ای شوحرفه ای شو

اسفنج:

اســفنج نوعــی وســیله گنبــدی شــکل از جنــس پلــی اورتــان و حــاوی N-9 اســت. ایــن وســیله بــا آب مرطــوب می شــود 
و ســپس بــرای پوشــاندن ســرویکس در قســمت فوقانــی واژن قــرار داده می شــود. ایــن وســیله همــراه بــا مــاده اســپرم 

کــش اســت و بــه مــدت ۲۴ ســاعت کارایــی حفاظتــی دارد.

داخــل  وســایل  بــا  حاملگــی  از  جلوگیــری 
: )IUD رحمــی)

در سرتاســر جهــان بیــش از ۱۴% زنــان متأهــل از وســایل 
اســتفاده  بــارداری  از  جلوگیــری  بــرای  رحمــی  داخــل 
 IUD از  اســتفاده  بــرای  مناســب  افــراد  می کننــد. 
پــار، نوجوانــان و زنــان دچــار  عبارت انــد از: زنــان نولــی 
ــوری از IUD هــا در دوره بعــد  ــی؛ اســتفاده ف نقــص ایمن
طیــف  دوم  یــا  اول  مــاه  ســه  ســقط های  یــا  و  زایمــان 
ســبب  هــا   IUD اســت  داده  افزایــش  را  آن  کاربــردی 
تشــکیل کــف بیولوژیــک در داخــل حفــره رحــم می شــوند 
کــه حــاوی رشــته های فیبریــن، ســلول های فاگوســیتیک 
و آنزیم هــای پروتئولیتیــک اســت. تمــام IUD هــا باعــث 
تحریــک پروســتاگالندین هــا و درنتیجــه انقبــاض عضلــه 
ــور  ــا عب ــه رحــم ب صــاف می شــوند پــس محیــط تغییریافت
لقــاح جلوگیــری می کنــد. از  و  تداخــل  رحــم  از  اســپرم 

 PIDهــا می تــوان به عفونت اشــاره کرد؛ IUD از خطرهــای
یکــی از مــواردی اســت کــه خطــر آن در چهارماهــه اول 
جایگذاری IUD دیده شــده اســت؛ تنها نوع عفونت لگن 

که با IUD در ارتباط است، اکتینومایکوز است. در صورت شک به PID در کاربران IUD باید کشت های مناسب به 
انجام برسد و درمان آنتی بیوتیکی آغاز شود؛ اگر عالئم فرد طی ۷۲ ساعت برطرف شود نیازی به درآوردن IUD نیست

کنترا سپتیو های هورمونی

کنتراسپتیو های هورمونی، شامل استرویید های جنسی زنانه، استروژن صناعی و پروژسترون 
صناعــی )پروژســتین( و یــا پروژســتین صــرف بــدون اســتروژن هســتند. ایــن ترکیبــات را می تــوان 
بــه شــکل oc هــا، برچســب ها، ایمپلنت هــا یــا مــواد قابــل تزریــق، تجویــز کــرد. رایج تریــن روش 

هورمونــی جلوگیــری از حاملگــی،oc ترکیبــی اســت. )هــم حــاوی اســتروژن و هم پروژســتین(
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عملکرد هورمون های استروییدی
ایــن هورمون هــا بــر پایــه تمایــل اتصالــی خــود بــه گیرنده هــای اختصاصــی اســتروژنی، پروژســترونی یــا آندروژنــی و نیــز 

آثــار بیولوژیــک خــود در دســتگاه های مختلــف بــدن، مشــخص می شــوند.

پروژستین ها

کــه  هســتند  صناعــی  نیمــه  ترکیبــات  هــا  پروژســتین 
اثــر پروژســترون طبیعــی را تقلیــد می کننــد امــا ازنظــر 
هــا  پروژســتین  دارنــد.  تفــاوت  آن هــا  بــا  ســاختمانی 
و  اندروژنــی  اســتروژنی،  گیرنده هــای  بــه  تمایــل  ازنظــر 
و  مهــار تخمک گــذاری  توانایــی در  ازنظــر  پروژســترونی 
ــن شــدن به جــای پروژســترون  ــی در جایگزی ازنظــر توانای
و ضدیــت بــا اســتروژن باهــم تفــاوت دارنــد. برخــی از 
پروژســتین هــا مســتقیماً بــه گیرنــده متصــل می شــوند 
)لوونورژســترول، نوراتینــدرون( درحالی کــه برخــی دیگــر 
از آن هــا بــه فعــال شــدن بیولوژیــک نیــاز دارنــد )ماننــد 
خــود  فعــال  متابولیــت  بــه  بــدن  در  کــه  دزوژســترول 
ــل می شــوند( پروژســتین هــای  یعنــی اتونوژســترول تبدی
17-استوکســی )به عنوان مثــال، مدروکســی پروژســترون 

متصــل می شــوند. پروژســترون  گیرنــده  بــه  اســتات( 

استروژن ها

در ایاالت متحده امریکا، اکثر oc ها حاوی EE هســتند. 
یکــی از فورموالســیتهای قدیمی تــر co حــاوی مســترانول 

بــود کــه همــان EE بــا یــک گــروه متیــل اضافــی اســت.
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آثار ضد باروری

فراورده های صرفاً پروژستینی

ــر می گــردد و بدیــن ترتیــب می تــوان از  ــر از حاملگــی امکان پذی ــری بســیار مؤث ــا مصــرف پروژســتین صــرف، جلوگی  ب
خطرهــای اســتروژن اجتنــاب کــرد. روش عمــل کنتراســپتیو هــای صرفــاً پروژســتینی، به شــدت وابســته بــه دوز ترکیــب 
اســت. در صــورت وجــود مقادیــر کــم پروژســتین در خــون، گاهــی اوقــات تخمک گــذاری رخ می دهــد. در صــورت وجــود 
مقادیــر متوســط پروژســتین در خــون، مقادیــر پایــه LH,FSH در حــد طبیعــی دیــده می شــود و ممکــن اســت درجاتــی 
 FSH از بلــوغ فولیکولــی رخ بدهــد. در مقادیــر خونــی باالتــر کــه مثــالً در مــوارد دپو-پــروو را دیــده می شــود، میــزان پایــه
کاهــش میابــد، فعالیــت فولیکولــی کمتــر اســت، اســترادیول کمتــری تولیــد می شــود و ترشــح ناگهانــی LH رخ نمی دهــد.

کنتراسپتیو های ترکیبی استروژن-پروژستینی

ایــن دو هورمــون،  بــا ترکیــب  یــا پروژســتین به تنهایــی مهــار کــرد.  بــا تجویــز اســتروژن  تخمک گــذاری را می تــوان 
 coc.سینرژیســم فارماکولوژیــم اتفــاق می افتــد و تخمک گــذاری بــا مقادیــر بســیار اندکــی از هــر هورمــون مهــار می شــوند
هــا، برچســب ها و Nuvaring، ترشــح پایــه FSH,LH را ســرکوب می کننــد. ایــن فراورده هــا توانایــی غــده هیپوفیــز را در 
ســاخت گنادوتروپیــن هــا در هنــگام تحریــک شــدن توســط GnRh هیپوتاالموســی کاهــش می دهنــد. فولیکول هــای 
ــه ســیکل قاعدگــی رخ  ــی LH در میان ــد می شــوند و ترشــح ناگهان ــزی تولی ــغ نمی شــوند، اســترادیول ناچی تخمــدان بال
نمی دهــد. همچنیــن تخمک گــذاری اتفــاق نمی افتــد، جســم زرد تولیــد نمی شــود و پروژســترون تولیــد نمی گــردد. 
ــا ترکیبــات  ــر در مقایســه ب ــه دوز اســت. Oc هــای کــم دوز جدیدت ــه مهــار تخمک گــذاری، پدیــده ای وابســته ب این گون
دارای مقادیــر باالتــر، بلــوک کمتــری ایجــاد می کننــد و در مــوارد مصــرف آن هــا در مقایســه بــا فرموالســیون های 
ــا حــدودی بیشــتر اســت. درنتیجــه، در مــوارد مصــرف ایــن فراورده هــا اگــر  دارای دوز بیشــتر، میــزان پایــه LH,FSH ت
بیمــار مصــرف قــرص را فرامــوش کنــد و یــا از داروی دیگــری کــه مقادیــر خونــی اســترویید هــای کنتراســپتیو را کاهــش 

ــود. ــا حــدودی بیشــتر خواهــد ب می دهنــد اســتفاده کنــد، احتمــال وقــوع تخمک گــذاری ت

حرفه ای شوحرفه ای شو
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هورمونــی  روش  بــا  حاملگــی  از  جلوگیــری 
درمــال ترانــس 

برچســب ortho Evra کــه بــه پوســت کاربــر چســبانده 
ــی از  ــال هــر دو حــاوی ترکیب می شــود و NuvaRing واژین
EE و یــک پروژســتین پرقــدرت هســتند. هــر دو فــراورده 
به صــورت مــداوم اســترویید آزاد می کننــد. و ســبب ایجــاد 
مقادیــر ســرمی نســبتاً ثابتــی می شــوند کــه کمتــر از مقادیــر 
حداکثــر قابل مشــاهده کــه در مــوارد مصــرف OC اســت، 
تخمک گــذاری  از  پیشــگیری  بــرای  میــزان  همیــن  امــا 

کفایــت می کنــد.

ایمپلنت های هورمونی

جلــدی  زیــر  ایمپلنت هــای  از  اســتفاده  صــورت  در 
تولیــد  و  فولیکولــی  بلــوغ  از  درجاتــی  لوونورژســترلی، 
اســتروژن رخ می دهد، اما حداکثر میزان LH کمتر اســت 
ایــن  بــر  و تخمک گــذاری اغلــب مهــار می شــود. اعتقــاد 
اســت کــه در ســال اول مصــرف، تخمک گــذاری باگذشــت 
کاهــش  احتمــاالً  آن  دلیــل  کــه  میابــد،  افزایــش  زمــان 
مقــدار هورمــون آزادشــده اســت. در ســال چهــارم مصــرف، 
۴۱ درصــد ســیکل ها بــا تخمک گــذاری همــراه هســتند. 
آزاد  اتونوژســترل  ایمپلنــت  از  کــه  قوی تــری  پروژســتین 
اســت. مؤثرتــر  تخمک گــذاری  از  پیشــگیری  در  می شــود، 

یاسمن حاج سلیمی
فاطمه مدرس خیابانی
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ــوز عارضــه ای از عــوارض روش  ترومب
ــارداری..... هــای پیشــگیری از ب

تحلیل مقاله 
Estrogen and Thrombosis: a Bench to Bedside Review

صدهــا میلیــون زن در جهــان از اســتروژن های اگــزوژن به عنــوان ضدبــارداری یــا جایگزیــن هورمونــی پــس از یائســگی 
اســتفاده می کننــد. شــواهد قابل توجهــی نشــان می دهــد اســتفاده از اســتروژن در هــر دو حالــت بــا افزایــش خطــر 
ترومبــوز شــریانی و وریــدی مرتبــط اســت. اســتروژن از طریــق اثــرات مختلــف در مســیرهای هموســتاتیک، محیطــی 
پروترومبوتیــک ایجــاد می کنــد امــا مکانیســم مولکولــی دقیــق آن شناخته شــده نیســت. در ادامــٔه ژورنالیــز ایــن شــماره 
 Estrogen and Thrombosis: a Bench to Bedside Review از نشریه ماماتایمز، بخش های بیشتری از مقاله

به طــور خالصــه آمــده اســت:

تاریخچه استروژن:

 یــک محقــق اتریشــی در ســال ۱۸۹۶، پــس از جــدا کــردن تخمدان هــای تعــدادی خرگــوش بالــغ، قســمت هایی از آن را 
در مکان هــای مختلــف قــرارداد؛ بعــد از انجــام ایــن کار، خرگوش هــا برخــالف خرگوش هــای اووفورکتومــی شــده، آتروفــی 
رحــم نداشــتند؛ بــا انجــام ایــن آزمایــش، دریافــت کــه احتمــاالً تخمدان هــا مقــداری مــاده از طریــق جریــان خــون بــه رحــم 
ــود؛ درنهایــت، آدولــف بوتنانــد و لئوپولــد  ارســال می کننــد و ایــن آزمایــش، مقدمــه ای بــرای ادامــه تحقیقــات بعــدی ب

روزینــکا در ســال ۱۹۳۹، جایــزه نوبــل را بــرای کشــف اســتروژن و تستوســترون دریافــت کردنــد.
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فیزیولوژی استروژن:

 واژه اســتروژن، یــک اصطــالح عمومــی بــرای خانــواده ای 
از هورمون هــای مؤثــر بــر سیســتم تولیدمثــل زنــان اســت. 
بــدن زن به طــور طبیعــی ســه شــکل از اســتروژن درون زا، 
 )E3( و اســتریول )E2( اســترادیول ،)E1( از قبیــل اســترون
می کنــد.  تولیــد  زیــاد  فیزیولوژیکــی  عملکردهــای  بــا  را 
از  ســنتز شــده  اســتروئیدی،  یــک هورمــون  اســترادیول 
کلســترول، قوی تریــن شــکل اســتروژن تولیدشــده توســط 
تخمــدان و دارای باالتریــن میــل ترکیبــی بــرای گیرنده هــای 
اســتریول متابولیــت هــای  و  اســترون  اســت.  اســتروژن 
اســترادیول شــکل  قــوی E2 در محیــط هســتند.  کمتــر 
از یائســگی اســت. در  زنــان پیــش  غالــب اســتروژن در 
مــردان و زنــان پــس از یائســگی، بافت هــای اضافــی غــدد 
جنســی ماننــد بافــت چربــی، استئوبالســت ها، ســلول های 
ــرای  غضروفــی و اندوتلیــوم عروقــی منبــع بســیار مهمــی ب
ســنتز اســتروژن هســتند. اســتریول معمــوالً در افــراد غیــر 
بــاردار کــم اســت، امــا در بــارداری زیــاد می شــود؛ چــون 
اســتروژن اصلــی تولیدشــده توســط جفــت می باشــد. در 
یــک زن پیــش از یائســگی، ســطح E2 در گــردش بیــن ۴۰-

pg/ml ۴۰۰ متغیــر اســت، درحالی کــه پــس از یائســگی، 
ســطح آن بــه کمتــر از pg/mL ۲۰ کاهــش می یابــد.

استروژن در استفاده بالینی:

 اســتروژن در محیــط بالینــی عمدتــاً بــرای پیشــگیری از 
بــارداری و درمــان جایگزینــی هورمــون اســتفاده می شــود. 
داروهــای ضدبــارداری هورمونی-ترکیبــی )CHC( رایج تریــن 
 CHC و ارجح تریــن شــکل کنتــرل بــارداری هســتند. صدهــا
در دســترس بیمــاران وجــود دارد کــه توســط شــرکت های 
دارویــی مختلــف بــه بــازار عرضــه می شــوند و در یــک نــگاه 
 CHC ،ســریع تشــخیص آن هــا دشــوار اســت. بااین حــال
نــوع و دوز اســتروژن،   )i( بــر اســاس  هــا در درجــه اول 
)ii( نــوع پروژســترون )iii( قرص هــای تــک فــازی در مقابــل 
قرص هــای چنــد فــازی و )IV( قرص هــای فعــال در مقابــل 

غیرفعــال طبقه بنــدی می شــوند.
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اکثر CHC ها حاوی یکی از ۴ شکل موجود استروژن هستند: 
اتینیــل اســترادیول )EE(، اســترادیول، اســترادیول والــرات )E2V(  یــا مســترانول کــه اولیــن ترکیــب هورمونــی تأییدشــده 
در دهــه ۱۹۶۰ اســت؛ امــروزه مســترانول به نــدرت مورداســتفاده قــرار می گیــرد. اســترادیول طبیعــی قوی تریــن اســتروژن 
 E2 طبیعــی در انســان اســت کــه در دهــه ۱۹۷۰ به عنــوان ضدبــارداری خوراکــی معرفــی شــد. تــاش بــرای اســتفاده از
ــه کنتــرل ضعیــف چرخــه و خونریــزی شــد.  ــا پروژســترون نیــز منجــر ب در CHC هــا در دوزهــای مختلــف و ترکیبــات ب
 E2V.اســت کــه پــس از مصــرف خوراکــی به ســرعت بــه اســترادیول هیدرولیــز می شــود E2V ،E2 شــکل استری شــده

اثــر قابل مقایســه یــا کمــی بهتــر بــر پارامترهــای متابولیــک و هموســتاتیک دارد.
اتینیــل اســترادیول یــک مشــتق ســنتزی اســتروژن طبیعــی اســت کــه در حــال حاضــر در اکثــر CHC هــا اســتفاده 
می شــود و بــه دلیــل زیســت فراهمی خوراکــی خــوب در مقایســه بــا ســایر اســتروژن ها، به شــدت بــه آن اعتمــاد شــده؛ 

ــر از اشــکال طبیعــی اســتروژن اســت. اگرچــه ایــن مــاده فعال ت

استروژن و پروژسترون ترکیبی: 
قرص هــای ضدبــارداری خوراکــی ترکیبــی عمدتــاً بــا مهــار رشــد فولیکولــی و مهــار تخمک گــذاری عمــل می کننــد. به طــور 
خــاص و متنــاوب، پروژســترون بــا بازخــورد منفــی بــه هیپوتاالمــوس، هورمــون آزادکننــده گنادوتروپیــن را کاهــش 
می دهــد؛ درنتیجــه ترشــح FSH و LH کاهــش می یابــد. ایــن امــر از رشــد فولیکــول، افزایــش ســطح اســترادیول و 

افزایــش LH در اواســط چرخــه کــه الزمــه تخمک گــذاری اســت، جلوگیــری می کنــد.
انویــد، اولیــن قــرص ترکیبــی حــاوی اســتروژن و پروژســترون اســت کــه ســال ۱۹۵۷ در ایاالت متحــده بــرای اختــاالت 
قاعدگــی و ســال ۱۹۶۰ بــرای پیشــگیری از بــارداری تأییــد شــد. در ســال ۱۹۷۰، زمانــی کــه رابطــه دوز بیــن اســتروژن 
و ترومبــوز مطــرح شــد، شــرکت های داروســازی شــروع بــه کاهــش دوز اســتروژن موجــود در قــرص کردنــد؛ اکثــر 
قرص هــای ترکیبــی در دهــه ۱۹۸۰ کمتــر از ۳۵ میکروگــرم اســتروژن همــراه بــا نســل اول یــا دوم داشــتند. پروژســترون 
و بــه دنبــال آن پروژســترون های نســل ســوم بــا نورژســتیمات در ســال ۱۹۸۹ و دزوژســترل در ســال ۱۹۹۲ تأییــد شــدند.

ارتباط دوز استروژن با ترومبوز: 

به تدریــج، در فرموالســیون ضدبارداری هــای هورمونی-ترکیبــی بــرای جلوگیــری از افزایــش خطــر ترومبــوز دوز اســتروژن 
- اتینیــل اســترادیول از ۱۵۰ میکروگــرم کمتــر شــد؛ در حــال حاضــر، در قرص هــای فعلــی ایــن دوز بــه ۱۰ تــا ۵۰ 

میکروگــرم رســیده و دوزهــای باالتــر باعــث افزایــش خطــر ترومبــوز می شــوند.

پروژسترون ترکیبی با استروژن و ایجاد ترومبوز: 

نقــش پروژســترون در ترومبــوز بررســی نشــده بــود تــا اینکــه ســازمان بهداشــت جهانــی افزایــش خطــر ترومبــوز بــا 
ــر پروژســترون امــا دوزهــای  ــا مقایســه دوز هــای متغی ــن ب ــر را اعــالم کــرد؛ پــس ازآن، محققی پروژســترون های جدیدت
مشــابه اســتروژن در قرص هــای ضدبــارداری هورمونی-ترکیبــی دریافتنــد پروژســترون های نســل ســوم و چهــارم خطــر 

ــد. ــی وریــدی دارن ــرای ترومبوآمبول بیشــتری ب

تأثیر مسیر تجویز در ایجاد ترومبوز: 

اســتروژن در ضدبارداری هــای هورمونی-ترکیبــی، به صــورت خوراکــی تجویــز می شــود. اَشــکال غیرخوراکــی اســتروژن 
مورداســتفاده معمــوالً حلقــه واژینــال، ضدبــارداری تزریقی-ترکیبــی و ترنــس درمــال می باشــد؛ در حــال حاضــر داده هــا 

درزمینــٔه اینکــه کــدام مســیر تجویــز اســتروژن، خطــر ترومبوتیــک باالتــری دارد، کافــی نیســت.
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ترومبوز وریدی و شریانی:

ــوی اســت.  ــا و ســیاهرگ های ری ــاد اســتروژن، ســیاهرگ های عمقــی پ ــزان زی ــا می ــوز وریــدی ب شــایع ترین محــل ترومب
به طــور مــداوم، تقریبــاً ۸۰ درصــد از ترومبوزهایــی کــه در بــارداری رخ می دهــد، وریــدی هســت ولــی ضدبارداری هــای 
هورمونی-ترکیبــی در مکان هــای دیگــری ترومبــوز ایجــاد می کننــد. در مطالعــات انجام شــده ترمبــوز در ســینوس وریــد 

مغــزی، وریــد مزانتریــک و وریــد شــبکیه نیــز مشاهده شــده اســت.
اســتروژن بــا اثــرات متغیــر بــر روی سیســتم انعقــادی، مســیر فیبرینولیتیــک، فعــال شــدن و تجمــع پالکت هــا، اثــر بــر 
عوامــل خطــر قلبی-عروقــی ماننــد ســطح کلســترول در بــروز بیمــاری قلبی-عروقــی و انفارکتــوس میــوکارد نقــش دارد؛ 
جدیدتریــن داده هــا نشــان می دهــد اســتروژن، خطــر انفارکتــوس میــوکارد و ســکته مغــزی را افزایــش می دهــد امــا 

اســتروژن تنهــا عامــل ایجادکننــده آن هــا نیســت.

سخن پایانی:

 قرص هــای ضدبــارداری هورمونی-ترکیبــی در اکثــر زنــان بــرای تنظیــم بــارداری، ایمــن و مؤثــر هســتند و به طــور گســترده 
اســتفاده می شــوند؛ بااین حــال، عــوارض ترومبوتیــک مهم تریــن عارضــه جانبــی آن هاســت؛ بنابرایــن، بــرای مصــرف 
قرص هــای ضدبــارداری هورمونی-ترکیبــی بایــد ســابقه شــخصی و خانوادگــی ترومبــوز و عوامــل خطــر ایجادکننــده 
ترومبــوز بررســی شــود؛ در صــورت داشــتن ســابقه خانوادگــی مثبــت یــا عوامــل خطــر ماننــد دیــس لیپیدمــی، ســیگار 
کشــیدن و چاقــی بایــد از روش هــای جایگزیــن اســتفاده کــرد. در غیــر ایــن صــورت، بهتــر اســت بــه زنانــی کــه از 

قرص هــای ضدبــارداری هورمونی-ترکیبــی اســتفاده می کننــد عالئــم ترومبوآمبولــی وریــدی آمــوزش داده شــود.

برای مطالعه کامل این مقاله می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:

/32450447/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

آتوسا قربانی
فاطمه منصور سمائی 

زهرا منصور سمائی

ژورنالیز ژورنالیز 
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چشم اندازچشم انداز

مصاحبه با مدیر عامل خیریه التیام

لطفاً خودتان را معرفی کنید

با سالم من دانیال آل بویه هستم پزشک عمومی و مدیرعامل خیریه التیام

تاریخچه التیام چیست و از کجا شروع شده و چه اهدافی دارد؟

التیــام از ســال نودوســه در دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران باهــدف حمایــت از مددجویــان درمانــی فعالیــت 
خــود را شــروع کــرده و یــک خیریــه کامــالً دانشــجویی محســوب می شــد. ســال نودونــه بــه همــت دوســتانی 
کــه لطــف داشــتن التیــام بــه یــک NGO یــا یــک ســازمان مردم نهــاد کــه به اختصــار ســمن شــناخته می شــود 
تبدیــل شــد و یــک هویــت خــارج دانشــگاهی هــم پیــدا کــرد و فعالیــت خــارج دانشــگاهی پررنگــی از خــود به جــا 
گذاشــت. حــدوداً هشــت ســال از تأســیس التیــام و دو ســال از نهــاد مردمــی بودنــش می گــذرد کــه ایــن دو 
بخــش در توالــی هــم هســتند و التیــام در حــال حاضــر در هــر دو بخــش فعالیــت می کنــد. بــه همیــن دلیــل 

اآلن تحــت عنــوان ســازمان دانشــجویی-مردمی التیــام شــناخته می شــود.

ــام بــه خصــوص فعالیــت هایــی از  ــه التی ــده خیری ــه ســبب فعالیــت هــای ارزن ــداز ماماتایمــز، ب در چهارمیــن چشــم ان
قبیــل کمــک بــه کــودکان ســرزمینمان ، تصمیــم گرفتیــم بــا مدیــر عامــل محتــرم ایــن مجموعــه مصاحبــه کنیــم تــا شــما 

مخاطــب عزیــز بــا ایــن خیریــه بیشــتر آشــنا شــوید 

از مؤسســه خیریــه التیــام بابــت فعالیــت هــای ارزشمندشــان کمــال تشــکر را داریــم و امیدواریــم همیشــه شــاهد 
درخشــش آنهــا باشــیم.
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چه بخش هایی دارید و به چه صورت کار می کنید؟

ما پنج تیم اصلی داریم )تیم اجرایی، تیم منابع انسانی، تیم روابط عمومی، تیم مددکاری، تیم حامیان(

تیم اجرایی: فعالیت های مدون و اجرایی خیریه را به عهده دارد. چه در دانشگاه چه در خارج از دانشگاه

تیــم منابــع انســانی: پایــش و نظــارت بــر اعضــای داوطلــب و کســانی اســت کــه تمایــل دارنــد بــا التیــام همــکاری داشــته 
باشند.

تیــم روابــط عمومــی: از تمــام دوســتان هنرمنــد و بااســتعداد نظیــر نویســندگان و مترجمــان و عــکاس و فیلم بــردار و 
تدویــن گــر و گرافیســت اســتقبال می کنــد. در کنــارش تمــام کارهــای تبلیغاتــی مجــازی و حضــوری را انجــام می دهــد.

تیــم مــددکاری: کار اصلــی التیــام یعنــی ارتبــاط بــا مددجویــان را انجــام می دهــد. پایــش و شناســایی افــراد مختلــف 
ازنظــر نیازمنــدی و .... را بــر عهــده دارد.

ــف  ــرای انجــام فعالیت هــای مختل ــدا کــردن اسپانســر ب ــن، خیریه هــا و پی ــا ســازمان ها، خیری ــاط ب ــان: ارتب ــم حامی تی
التیــام را بــر عهــده دارد.



افتخاراتی که التیام تا به اآلن داشته را به اختصار شرح بدین؟

التیــام از ســال نودوســه کــه فعالیتــش را در غالــب یــک کانــون خیریــه شــروع کــرده، افتخاراتــی داشــته و دارد کــه مــا هــم 
بهــش افتخــار می کنیــم و باعــث ســربلندی مــا هســت.

یــک کانــون خیریــه  التیــام به عنــوان  ســال نودوپنــج 
در  شــد.  شــناخته  بهداشــت  وزارت  ســطح  در  برتــر 
ــوده کــه  کل ســال نودوپنــج، ســال درخشــش التیــام ب
به عنــوان برتریــن خیریــه دانشــجویی انتخــاب شــد و 

تندیــس ملــی دانشــجویان فــداکار را کســب کــرد.
و  کشــور  غــرب  زلزلــه  دنبــال  بــه  نودوهفــت  ســال 
واقعــه ای کــه بــرای کرمانشــاه اتفــاق افتــاد، بــه کمــک 
جمعــی از خیریــن خانــه بهداشــت را آنجــا بازســازی 
ــٔه بهداشــتی  ــل ذهــاب خان ــم و در منطقــه ســر پ کردی
کــه بــه اســم التیــام شــناخته می شــود وجــود دارد و 
در آن راســتا هــم نشــان ملــی نیکــوکاری را دریافــت 

کردیــم.
ســال هــزار و چهارصــد و یــک هــم در اردیبهشــت ماه 
دانشــجویی  برتریــن خیریــه  به عنــوان  التیــام  دوبــاره 
را  فــداکار  بــار تندیــس دانشــجویان  بــرای دومیــن  و 

کســب کــرد.
در  فعالیت هایــش  تمــام  التیــام  کــه  گفــت  میشــه 

راســتای همرســانی و کمــک بــه مددجویــان درمانــی بــوده و از همــان ابتــدای فعالیــت، در همیــن راســتا قــدم گذاشــته 
می گــذارد. قــدم  و 
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مددجویان را چگونه انتخاب و پیدا می کنید؟

بابــت اینکــه کیــس هــا چگونــه بــه مــا معرفــی می شــوند ســه تــا روش 
عمــده وجــود دارد اول اینکــه از طــرف مــددکاری بیمارســتان ها بــه مــا 
یــک مددجویــی معرفــی می شــود و حمایت هــای مــا از آن طریــق بــرای 
وی ادامــه پیــدا می کنــد یــا اینکــه یــک مددجویــی از طــرف خیریه هــای 
ــا به صــورت مســتقیم تحــت بســتر معرفــی مددجــو از ســایت  دیگــه ی
رســمی مان بــه مــا معرفــی می شــود، یــک فرمــی هســت کــه اطالعــات 
مددجــو در آن پــر می شــود و مــا در راســتای حفــظ حریــم خصوصیــش 
را  درمانــش  ســیر  و  بــود  ارتبــاط خواهیــم  در  خــودش  بــا  مســتقیم 
پیــش می بریــم. مددجویــان وقتی کــه معرفــی می شــوند پروســه تأییــد 
نیازمنــدی یــا بازدیــد مددجــو از وضعیــت زندگــی اش صــورت می گیــرد 
ــار  ــه در اختی و گزارشــی به صــورت مکتــوب تهیــه می شــود کــه محرمان
مــا قــرار می گیــرد کــه طبــق آن اولویت بنــدی صــورت می گیــرد و خدمات رســانی ازآنجــا آغــاز 
می شــود. کمک هــای مــا بــه مددجــو ممکــن اســت به صــورت مقطعــی یــا یک بــاره باشــد مثــل 
هزینه هــای ترخیــص و عمــل جراحــی و ..... یــا اینکــه ایــن حمایت هــا به صــورت مســتمر و 

طوالنی مــدت اتفــاق می افتــد مثــل توان بخشــی، کاردرمانــی، گفتاردرمانــی.



چگونه دانشجویان می توانند با التیام همکاری داشته باشند و عضو التیام شوند؟

دانشــجویان می تواننــد از ســایت رســمی مــا بــه آدرس 
آشــنا  مــا  گوناگــون  بخش هــای  بــا   Eltiamcharity.ir
ــم  ــد و ســپس تی ــر کنن شــوند و درخواســت عضویــت را پ
منابــع انســانی مــا باهاشــون تمــاس می گیرنــد و پروســه ها 
رو بهشــون توضیــح می دهنــد. هــر فــردی بــه هــر میــزان و 
بــه هــر صورتــی کــه دوســت داشــته باشــد می توانــد بــا مــا 
همــکاری داشــته باشــد چــه تایــم محــدود چــه حضــوری و 

چــه مجــازی و ...
و هیــچ محدودیتــی در انجــام ایــن کار داوطلبانــه وجــود 
بــه  بــه همرســانی و کمــک  نــدارد جــز عالقــه و تمایــل 
دیگــران و هــر کــس بــا هــر دیــدگاه و تفکــر و اعتقــاد و 

مذهبــی می توانــد بــا مــا همــکاری داشــته باشــد.
دانشــجویان  بــا  کــه  اســت  مــا  افتخــار  باعــث  البتــه  و 
همــکاری داشــته باشــیم و ایــن جــز اهــداف اصلــی مــا 
اســت کــه پذیــرای همــه من جملــه مددجوهــا و داوطلبــان 

باشــیم.
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چشم اندازچشم انداز

در ادامه می خواهم یک جمله ای را اضافه کنم و به صورت کلی راجع به التیام براتون بگم.

 مــا در التیــام تمــام تالشــمون را می کنیــم کــه در کنــار کمــک بــه مددجویــان بــه مفاهیــم مهم تــر و ارزشــمندتری 
نظیــر توســعه دادن مهارت هــای فــردی و اجتماعــی و انســان مفیدتــر بــودن و تعامــل داشــتن و همــکاری بــا یکدیگــر را 
یــاد بگیریــم. در اینجــا صرفــاً بحــث مــادی بــودن قضیــه یــا اینکــه چقــدر پــول جمــع می شــود مهــم نیســت و مــا تمــام 
تالشــمون ایــن اســت کــه بتوانیــم اتفاقــات بزرگ تــری را رقــم بزنیــم و آن هــم افزایــی و مهارت هــای فردی-اجتماعــی هــر 
فــرد هســت کــه در التیــام روش تمرکــز می شــود و برایــش کارگاه گذاشــته می شــود و تــالش می شــود کــه یــک انســان 

مفیدتــر شــود.
ممنــون بابــت وقتی کــه گذاشــتید و مــن را قابــل دونســیتد کــه از التیــام براتــون صحبــت کنــم باعــث افتخــارم اســت و 

بــه وجودتــون می بالــم کــه بــرای التیــام ارزش قائلیــد و ایــن مــرا خیلــی خوشــحال می کنــد.

سها بابا زاده شایان
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گاهــی یــک تــوپ ســلولی می شــود تمــام دنیــای یــک مــادر و مــن مامــا مســئولم تــا بــا علــم بــروز و تمــام توانــم در حفــظ 
دنیــای ایــن مــادر بکوشــم 

ســقط، واژٔه غمگینــی اســت کــه بــا افزایــش آگاهــی در ایــن زمینــه و پیشــگیری از وقــوع و تکــرار آن شــاید بتــوان از بــار 
تراژیــک مســئله کاســت

اگر می خواهی مامای آگاه تری شوی در این شماره از مادرانه با من همراه شو

سقط و حاملگی نا به جا

ســقط طبــق گفتــه ســازمان بهداشــت جهانــی دو تعریــف دارد: خاتمــه یافتــن حاملگــی قبــل از هفتــٔه ۲۰ و یــا بــه دنیــا 
آمــدن جنیــن بــا وزن کمتــر از ۵۰۰ گــرم

 الزم است بدانی نیمی از سقط ها یوپلویید هستند یعنی ترکیب کروموزومی طبیعی دارند
میزان سقط و میزان اختالالت کروموزومی با افزایش سن حاملگی کاهش میابند
 مثل سایر عوارض، سقط هم عوامل خطری دارد که برخی قابل پیشگیری هستند



عوامل مادری دخیل در سقط:

عفونت ها: ویروس ها و باکتری ها و انگل ها به دلیل قابلیت انتقال از طریق خون و
 آلودگی جفتی می توانند باعث سقط شوند 

اختالالت طبی: دیابت شیرین کنترل نشده، بیماری لوپوس، هایپوتیروییدی، چاقی

سرطان: دوزهای درمانی پرتو تاپی می تواند باعث سقط شود

اعمال جراحی: تروماهای ماژور ممکن است منجر به سقط جنین شوند
 )در جراحی های تخمدان اگر جسم زرد برداشته شد مکمل پروژسترون

 برای جلوگیری از سقط ضرورت دارد(

مصرف مداوم الکل، استعمال دخانیات، مصرف بیش ازحد کافیین با افزایش خطر سقط همراه اند.

افــرادی کــه به واســطه شغلشــان بــا پرتــوی ایکــس یــا داروهــای ضــد نئوپالســم تمــاس دارنــد بــا افزایــش خطــر ســقط 
مواجــه هســتند 

در مقابل این عوامل، رژیم غذایی غنی از میوه و سبزی، غالت کامل و
 روغن گیاهی و ماهی موجب کاهش خطر سقط می شود
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سقط می تواند خودبه خود رخ دهد که در اصطالح علمی به آن miscarriage میگویند.
یا می تواند القایی باشد )خاتمه دادن با روش های جراحی یا طبی(.

ســقط  ناقــص،  ســقط  اجتناب ناپذیــر،  ســقط  ســقط،  بــه  )تهدیــد  زیرمجموعــٔه   ۴ از  خــودی،  خودبه خــود  ســقط 
فراموش شده(تشکیل شــده

۸۰ درصــد ســقط های خودبه خــود در ســه ماهٔه اول رخ داده و در ایــن ترایمســتر مــرگ مقــدم بــر دفــع خودبه خــود 
خــودی اســت ( بــه دنبــال مــرگ خونریــزی ایجادشــده و نکــروز بافــت مجــاور باعــث تحریــک انقباضــات و دفــع جنیــن 

می شــود 

مهــم اســت بدانــی ایــن ســقط ها ازنظــر وجــود یــا عــدم وجــود عناصــر رویانــی بــه دودســته تقســیم می شــوند آن هــا یــا 
امبریونیــک )دارای رویــان( و یــا blighted ovum )بــدون عنصــر رویانــی( هســتند

سقط خود به خودی
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تهدید به سقط

ــا درد و ناراحتــی در ناحیــٔه  شــرایطی کــه نشــانٔه آن ترشــح خونــی واژینــال از میــان ســوراخ بســتٔه ســرویکس همــراه ب
ســوپراپوبیک، کرامــپ هــای خفیــف، احســاس فشــار لگنــی یــا کمــردرد پایــدار اســت 

در ایــن موقعیــت یــا جنیــن ســقط می شــود یــا حاملگــی ادامــه میابــد امــا در صــورت ادامــٔه بــارداری احتمــال پیامدهــای 
نامطلــوب در باقــی مراحــل افزایــش میابــد

ــز می شــود و نظــارت  ــرای تخفیــف درد تجوی ــن شــرایط اســتراحت کافــی توصیه شــده و یــک آنالژیــک ب معمــوالً در ای
ســریال ادامــه می یابــد

سقط ناقص

ــا کامــل جفــت اتفــاق  ــه دنبــال جداشــدگی ناقــص ی ــه کلمــٔه ناقــص جلــب می کنــم در اینجــا ســقط ب توجــه شــما را ب
میفتــد )جفــت و جنیــن جداگانــه دفــع می شــوند( و ســوراخ ســرویکس بــاز اســت و بافــت به طــور نســبی از آن بیــرون 

زده اســت همــراه بــا ایــن مــوارد فــرد بــاردار خونریــزی هــم دارد
راه حــل  کورتــاژ  کــه  میزوپروســتول می باشــد  بــا  انتظــاری  درمــان  کورتــاژ،  ایــن دســته شــامل:  درمانــی  گزینه هــای 

اســت  مطمئن تــری 

سقط کامل

در این نوع از سقط دفع کامل محصول حاملگی رخ می دهد و سوراخ سرویکس بسته می شود 

نشانه ها: خونریزی شدید، کرامپ و دفع بافت
توصیه می شود بیماران بافت دفع شده را همراه خود بیاورند

راه های تشخیصی سقط کامل:
bhcg افت سریع سطح -

- دیدن محصوالت حاملگی با چشم غیرمسلح 
- گزارش اولیه سونوگرافی دال بر حاملگی داخل رحمی و گزارش ثانویه دال بر رحم خالی از محصوالت حاملگی 

 

سقط فراموش شده

گاهــی محصــوالت حاملگــی چنــد روز یــا چنــد هفتــه در حضــور ســوراخ بســتٔه ســرویکس در رحــم مانــده و کســی متوجــه 
نشــده است 

معیارهــای تشــخیصی راهگشــا:crl بیشــتر مســاوی ۷ و فقــدان فعالیــت قلــب جنیــن می توانــد نشــانٔه شکســت حاملگی 
باشــد همچنیــن اگــر قطــر کیســٔه زرده در ســن بــارداری کمتــر از ده هفتــه بیشــتر یــا مســاوی ۶ باشــد احتمــال شکســت 

حاملگــی مطــرح می شــود
به عنوان درمان از تخلیه با روش های طبی )میزوپروستول( و جراحی استفاده می شود
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چگونــه متوجــه تکمیــل ســقط شــویم؟ نشــانٔه آن خونریــزی شــدید بــه همــراه کرامــپ و بــه دنبــال آن دفــع بافــت 
و فروکــش کــردن خونریــزی، همچنیــن ضخامــت انــدک آندومتــر در ســونوگرافی و افــت ســریع بتــا می باشــد.

پارگــی پره تــرم پرده هــا وقتــی جنیــن هنــوز قابلیــت حیــات پیــدا نکــرده اســت )شــیوع ایــن وضعیــت: در.۰.۵ درصــد 
حاملگی هــا(

پارگی پرده ها می تواند خودبه خود یا درنتیجٔه اقدامات تهاجمی مثل آمنیوسنتز یا جراحی جنین رخ دهد 
اگر در سه ماهٔه اول اتفاق بیفتد: به دنبال انقباض و عفونت ختم حاملگی داده می شود 

اما در سه ماهٔه دوم: اگر همراه درد و خونریزی و تب نباشد استراحت لگنی توصیه می شود 

سقط اجتناب ناپذیر

مادرانهمادرانه

القایــی( میکروارگانیســم ها ) کلســتریدیوم دورســی،  انــواع ســقط )خودبه خــود خــودی و  از  اگــر در هرکــدام 
کلســتریدیوم پرفرژنــس )غالبــاً فلــور واژن( ( بــه بافــت هــای میومتــر تهاجــم کننــد ســقط عفونــی یــا ســپتیک نامیــده 

می شــود
درمــان ایــن نــوع ســقط: تجویــز آنتی بیوتیــک وســیع الطیــف بــه همــراه کورتــاژ ساکشــنی در صــورت باقــی مانــدن 

محصــوالت بــارداری در رحــم هســت.

گاهی 3 یا بیش از 3 سقط پی درپی اتفاق میفتد که شیوع آن بسیار اندک است
ــار ســقط همچنــان بیشــتر از %50  ــه ذکــر اســت کــه احتمــال حاملگــی موفقیت آمیــز حتــی بعــد از بیــش از 5 ب الزم ب

اســت.
ازجمله اقدامات الزم پیگیری علت وقوع سقط های پی درپی می باشد.

شایع ترین علل آن به شرح زیر است:
- 40_50% ایدیوپاتیک

- اختــالالت ســاختاری رحــم )بــرای مثــال لیومیــوم نزدیــک محــل النــه گزینــی _ناهنجاری هــای مــادرزادی ســاختاری 
رحــم(

کورتاژ/جراحی هــای  به وســیلٔه  آندومتــر  از  نقاطــی  تحریــک  از  ناشــی  رحمــی  )چســبندگی های  آشــرمن  ســندروم   -
و...( هیستروســکوپیک 

- هیپوتیروئیدی
- دیابت کنترل نشده

- سندروم تخمدان پلی کیستیک
- کمبود پروژسترون در فاز لوتئال

- عوامل ایمونولوژیک: لوپوس /سندروم آنتی فسفولیپید

سقط راجعه
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علل سقط در سه ماهه دوم:

نارسایی سرویکس:
 اتســاع بــدون درد ســرویکس در ترایمســتر دوم کــه ممکــن اســت همــراه بــا پروالپــس و تحــدب پرده هــا همــراه باشــد 

و منجــر بــه دفــع جنیــن شــود
تحقیقــات نشــان داده اســت تمــاس بــا دی اتیــل اســتیل بســترول در دوران حیــات داخــل رحمــی می توانــد در نارســایی 

ســرویکس نقش داشــته باشــد.
کســانی کــه ســابقٔه زایمــان بــدون درد در ترایمســتر دوم داشــته اند الزم اســت از هفتــٔه 16 هــر دو هفتــه غربالگــری 
طــول ســرویکس را انجــام دهنــد درصورتی کــه طــول ســرویکس 25_29 گــزارش شــود ادامــٔه غربالگــری یــک هفتــه 

ــد امــا اگــر طــول ســرویکس زیــر 25 باشــد ســرکالژ الزم اســت ــار ضــرورت میاب یک ب

 
  نکته 1: در صورت وجود انقباضات مؤثر رحمی /پارگی پرده ها یا خونریزی سرکالژ کنتراندیکاسیون دارد.

        نکتــه 2: درصورتی کــه ســابقٔه زایمــان پره تــرم قبلــی وجــود نــدارد و تصادفــاً در ســونوگرافی نارســایی ســرویکس               
گــزارش شــود درمــان بــا پروژســترون الزم اســت
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به ختم حاملگی به دلیل روش های طبی یا جراحی قبل از کسب قابلیت حیات گفته می شود.

روش های استفاده شده در سقط القایی در ترایمستر اول:

ــا  ــا( ی ــور هــای هیگروســکپیک )المیناری ــا اســتفاده از دیالت - ســقط جراحــی: در ایــن روش قبــل از عمــل ســرویکس ب
توســط میزوپروســتول و یــا میفــه پریســتون دیالتــه 

می شــود
حاملگی هایــی  در  مورداســتفاده  طبــی:  ســقط   -
می باشــد  روز   63 زیــر  آن هــا  قاعدگــی  ســن  کــه 
ــاً  ــوع ســقط غالب ــن ن داروهــای استفاده شــده در ای
میفــه پریســتون )تقویــت قــدرت انقباضــی رحــم( 
و  میومتــر(  مســتقیم  )تحریــک  میزوپروســتول  و 
ــا  ــه گزینــی( هســتند کــه ب متوتروکســات )مهــار الن
به تنهایــی  یــا  و  باهــم  ترکیــب  در  مشــخص  دوز 
به کاربــرده می شــوند گاهــی در ســقط های طبــی 
ســه ماهٔه اول داکســی ســایکلین و یــک نارکوتیــک 

آنالژزیــک هــم تجویــز می شــود به عنــوان 
/ لــرز  و  /تــب  اســهال  کــه  اســت  ذکــر  بــه   الزم 

اســتفراغ از عوارض شــایع اســتفادٔه میزوپروســتول 
در 3 ســاعت اولیــٔه مصــرف می باشــد.

نکته: در پیگیری سقط سونوگرافی الزم نبوده معاینٔه دودستی و بررسی میزان بتا اچ سی جی کافی است

 راهکارهای سقط در سه ماهه دوم:

- سقط جراحی: )دیالتاسیون و تخلیه( که دیالتاسیون با استفاده از المیناریا یا میزوپروستول انجام می شود
- ســقط طبــی )میزوپروســتول +میفــه پریســتون یــا میزوپروســتول به تنهایــی(/)دوز بــاالی اکســی توســین داخــل وریــدی 

در ســالین(

ــه مراجعیــن  ــه بازگشــت تخمک گــذاری ســه هفتــه بعــد از ســقط ب ــوان یــک مامــا الزم اســت راجــع ب به عن
آگاهی رســانی کنــی.

سقط القایی

از دیگــر موانــع در مســیر پرپیچ وخــم ایــن تــوپ ســلولی بــرای بقــا قــرار گرفتــن در مســیر نامناســب و ایجــاد مشــکل 
ــه توضیــح آن می پردازیــم جدیــدی اســت کــه در ادامــه ب

مانا طاهری



عوامــل خطــر حاملگی اکتوپیک شــامل آناتومی 
غیرطبیعــی لولــه، جراحــی قبلــی روی لولــه، عقیــم 
کــردن یــا بازگردانــدن بــاروری، ســابقه عفونت هــای 
قبلــی رحــم، چســبندگی های دور لولــه ای ناشــی 
آپاندیســیت،  و  اندومتریــوز  و  ســالپنژیت  از 
از  اســتفاده  لولــه،  مــادرزادی  ناهنجاری هــای 
ــات و  ــاروری، مصــرف دخانی فناوری هــای کمــک ب
ســابقه حاملگــی اکتوپیــک قبلــی می باشــند. تمــام 
روش هــای جلوگیــری از حاملگــی تعــداد مطلــق 
تعــداد  کاهــش  علــت  )بــه  اکتوپیــک  حاملگــی 
صــورت  در  امــا  می دهنــد  کاهــش  را  حاملگــی( 
شکســت ایــن روش هــا تعــداد نســبی حاملگــی 
اکتوپیــک افزایــش می یابــد مثــل عقیم ســازی لولــه، وســایل داخــل رحمــی )IUD( و کنتراســپتیوهای صرفــاً پروژســترونی.
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ectopic pregnancy

حاملگی اکتوپیک النه گزینی بالستوسیست در هر نقطه دیگر به جز آندومتر رحم می باشد.
3 درصد تمام مرگ های مرتبط با حاملگی به علت النه گزینی اکتوپیک است.

در 95 درصــد حاملگی هایــی اکتوپیــک، النــه گزینــی در قطعــات مختلــف لولــه فالــوپ )فیمبریــه، آمپــول، ایســم، 
بینابینــی( رخ می دهــد کــه شــایع ترین محــل آمپــول می باشــد.5 درصــد بقیــه حاملگی هــای اکتوپیــک کــه از نــوع غیــر 

لولــه ای هســتند در تخمــدان، اســکار ســزارین قبلــی، حفــره صفاقــی، ســرویکس رخ می دهنــد.

ــا  ــه گزینــی طبیعــی در رحــم همــراه ب ــا الن گاهــی اوقــات حاملگــی چندقلویــی دیــده می شــود کــه از جنینــی ب
جنیــن دیگــری بــا النــه گزینــی اکتوپیــک تشکیل شــده اســت کــه ایــن حالــت حاملگــی هتروتروپیــک نامیــده 

می شــود.
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پیامدهــای حاملگــی اکتوپیــک شــامل ســقط لولــه ای / پارگــی لولــه / شکســت حاملگــی همــراه بــا جــذب شــدن 
می باشــد.

ویژگی هــای حاملگــی اکتوپیــک حــاد: شــیوع بیشــتر، مقادیــر ســرمی بــاالی Bhcg، رشــد ســریع، تشــخیص فــوری، 
خطــر باالتــر پارگــی لوله هــا

ویژگی هــای حاملگــی اکتوپیــک مزمــن: از بیــن رفتــن زودهنــگام تروفوبالســت غیرطبیعــی، میــزان Bhcg منفــی 
یــا کــم و حالــت اســتاتیک، دیرتــر پــاره شــدن، تشــکیل تــوده لگنــی کمپلکــس

ــال  ــزان ادراری و ســرمی BHCG و ســونوگرافی ترانــس واژین ــا ســنجش می تشــخیص ســریع تر حاملگــی اکتوپیــک ب
اســت. تأخیــر در خونریــزی قاعدگــی، درد و خونریــزی یــا لکــه بینــی واژینــال تریــاد تشــخیص حاملگــی اکتوپیــک 
می باشــند. پارگــی لولــه کــه به صــورت درد تیــز در شــکم و لگــن تظاهــر پیــدا می کنــد، حساســیت در لمــس شــکم، درد 
در معاینــه دودســتی، مقــداری لکــه بینــی و خونریــزی واژینــال، بــروز درد در گــردن یــا شــانه )به ویــژه در هنــگام دم بــه 
علــت تحریــک دیافراگــم(، ســرگیجه و ســنکوپ )ناشــی از هیپوولمــی مرتبــط بــا خونریــزی(، لکوســیتوز از عالئــم حاملگــی 

اکتوپیــک هســتند.
آســتانه تمایــز Bhcg 1500 تــا 2000 میلــی یونیــت در میلی لیتــر اســت. در صــورت افزایــش میــزان ابتدایــی Bhcg بیشــتر 
از آســتانه تنظیم شــده و عــدم دیــده شــدن حاملگــی داخــل رحمــی در TVS، حاملگــی اکتوپیــک مطــرح می شــود. در 
صــورت فقــدان شــواهد آشــکار حاملگــی اکتوپیــک ســنجش ســریال Bhcg و تکــرار آن ۴۸ ســاعت بعــد انجــام می شــود. 
ــه تشــخیص حاملگــی اکتوپیــک  در مــواردی کــه میــزان Bhcg و یافته هــای TVS قطعــی نیســتند پروژســترون ســرم ب
کمــک می کنــد بــه ایــن صــورت کــه اگــر میــزان پروژســترون بیشــتر از ۲۵ نانوگــرم در میلی لیتــر باشــد حاملگــی اکتوپیــک 
رد می شــود و اگــر کمتــر از 6 نانوگــرم در میلی لیتــر )کمتــر از 20 نانــو مــول در لیتــر( باشــد نشــانه حاملگــی اکتوپیــک 

است.



الگوریتم تشخیص حاملگی

یافته های فیزیکی  .1
سونوگرافی ترانس واژینال  .2

Bhcg سنجش میزان سرمی  .3
جراحی تشخیصی  .4
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)تجویــز  طبــی  درمــان  شــامل  اکتوپیــک  حاملگــی  درمانــی  گزینه هــای 
داروی آنتــی متابولیــت متوتروکســات MTX( و درمــان جراحــی )ســالپنژکتومی 
بــا  مقایســه  در  الپاراســکوپی  می باشــد.  الپاراســکوپی(  سالپنگوســتومی،  یــا 
الپاراتومــی دارای میــزان کمتــر خطــر عفونــت و چســبندگی و ترومبوآمبولیســم و 

اســت. ریــکاوری ســریع تر 

حاملگی بینابینی النه گزینی در داخل قطعه ای از لوله که در داخل دیواره عضالنی رحم است.
خالــی بــودن رحــم، ســاک حاملگــی به صــورت مجــزا از آندومتــر، پوشــش میومتــر باضخامــت کمتــر از ۵ میلی متــر 
معیارهایــی هســتند کــه ســبب تمایــز ایــن حاملگــی می شــوند. درمــان جراحــی الپاراتومــی یــا الپاراســکوپی در صــورت 

ــن حاملگــی می باشــند. ــی ای ــا متوتروکســات از روش هــای درمان ــی ب ــگام، درمــان طب تشــخیص زودهن

حاملگــی تخمدانــی النــه گزینــی تخمــک بــارور در تخمــدان اســت. معیارهــای تشــخیص حاملگــی تخمدانــی 
عبارت انــد از: لولــه همــان ســمت ســالم و مجــزا از تخمــدان اســت، تــوده حاملگــی اکتوپیــک تخمــدان را اشــغال کــرده، 
تــوده حاملگــی اکتوپیــک توســط ربــاط رحمــی -تخمدانــی بــه رحــم متصــل شــده اســت، در بررســی هیســتولوژیک بافــت 

تخمــدان در میــان بافــت جفــت قابل شناســایی اســت.
بــرای درمــان ضایعــات کوچــک رزکســیون گــوه ای تخمــدان یــا سیســتکتومی و بــرای درمــان ضایعــات بزرگ تــر افورکتومــی 

انجــام می شــود.

حاملگــی شــکمی النــه گزینــی در حفــره صفــاق به اســتثنای النــه گزینــی هــای لولــه ای و تخمدانــی یــا داخــل رباطــی 
می باشــد. مشــاهده جنیــن یــا جفــت به صــورت مجــزا از رحــم یــا موقعیــت خــارج از مرکــز در داخــل لگــن، فقــدان 
میومتــر بیــن جنیــن و دیــواره قدامــی شــکم یــا مثانــه مــادر، قوس هــای روده کــه ســاک حاملگــی را احاطــه کرده انــد از 

نشــانه های آن هســتند.
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ــا توجــه بــه مشــاهده هیســتولوژیک غــدد ســرویکال در نقطــه مقابــل محــل  ــادر اســت و ب حاملگــی ســرویکال ن
اتصــال جفــت تعریــف می شــود. بخشــی از جفــت یــا تمــام آن در زیــر محــل ورود عــروق رحمــی و یــا در زیــر ناحیــه 
ــدون درد مشــاهده می شــود. ــال ب چین خوردگــی صفاقــی در قــدام رحــم قــرار دارد. در ۹۰ درصــد مــوارد خونریــزی واژین

حاملگــی در اســکار ســزارین النــه گزینــی در داخــل میومتــر مربــوط بــه اســکار ســزارین قبلــی اســت کــه از عالئــم 
شــایع آن می تــوان بــه درد و خونریــزی اشــاره کــرد درحالی کــه 40 درصــد افــراد بــدون عالمــت هســتند و تشــخیص در 
آنــان به وســیله ســونوگرافی اســت. الگوهــای النــه گزینــی در ایــن حاملگــی بــه دو صــورت اســت، انــدوژن: النــه گزینــی 
روی اســکار و گســترش بــه ســمت حفــره رحــم یــا اگــزوژن: النــه گزینــی به طــور عمقــی در داخــل شــکاف اســکار و رشــد 

بــه ســمت مثانــه یــا حفــره شــکم.

بیا مراقب توپ های سلولی باشیم ...

مادرانهمادرانه

کوثر طایفه خانی
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HIV / همه چیز در مورد ایدز

HIV معرفی و تاریخچه ویروس
ایــدز عبــارت اســت ازacquired immune deficiency syndrome   بــه معنــی ســندروم اکتســابی کمبــود ایمنــی. 
نوعــی بیمــاری اســت کــه توســط ویــروس  HIVایجــاد مــی شــود. ایــن بیمــاری اولیــن بــار در ســال ۱۹۸۱ در آمریــکا 
مشــاهده شــده کــه عالئــم التهــاب مــری  در فــرد مبتــال وجــود داشــت . ایــن ویــروس بــا صدمــه بــه  دســتگاه ایمنــی 
ــال  ــراد مبت ــدن اف ــی CD4 در ب ــی کــه تعــداد ســلول هــای ایمن ــا بیمــاری می شــود . زمان ــه ب باعــث ضعــف آن در مقابل
کمتــر از  ۲۰۰ شــود ایــن افــراد بــه ایــدز  مبتــال مــی شــوند . بیمــاری ایــدز دارای ســه مرحلــه اصلــی اســت. مرحلــه اول 
عفونــت حــاد در ایــن مرحلــه ممکــن اســت بــرای مــدت کمــی فــرد  بیمــاری آنفوالنــزا را تجربــه کنــد کــه در همــه افــراد 
قطعــی نیســت . بــه همیــن دلیــل معمــوال ایــن بیمــاری تــا یــک دوره طوالنــی بــدون هیــچ عالئمــی در بــدن باقــی میمانــد 
کــه بــه ایــن مرحلــه دوره نهفتگــی گفتــه می شــود. دوره نهفتگــی ایــن بیمــاری از حــدود ســه ســال تــا ۲۰ ســال متفــاوت 
اســت .ایــن دوره بــه طــور متوســط ۸ ســال طــول میکشــد .در نزدیکــی پایــان مرحلــه نهفتگــی مشــکالتی ماننــد تــب، 
اســهال ، ســردرد، دردهــای عضالنــی ،مشــکالت گوارشــی و لنفادنوپاتــی رخ مــی دهــد .در وضعیــت هشــدار عالئــم ایــن 
بیمــاری می تــوان بــه پنومونــی و کاندیدیــاز مــری اشــاره کــرد . ایــن افــراد در معــرض ریســک بــاالی ابتــال بــه بیمــاری هــای 
باکتریایــی، ویروســی و قارچــی قــرار دارنــد. همچنیــن درخطــر آلودگــی بــه ویــروس هــای ســرطانی مختلــف مثــل لنفــوم 

اولیــه دســتگاه عصبــی مرکــزی، ســرطان دهانــه رحــم، لنفــوم بورکیــت و ... قــرار دارنــد.
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راههای تشخیص ابتال در فرد مشکوک 
تشــخیص ایــن بیمــاری از طریــق آزمایــش HIVاز طریــق خــون صــورت مــی گیــرد آزمایــش بــرای همــه کســانی کــه در 

گــروه هــای پــر خطــر قــرار گرفتنــد توصیــه مــی شــود .

زمان مناسب برای انجام آزمایش 
بــا گذشــت ســه مــاه از رفتــار پرخطــر یــا رویــداد مشــکوک آزمایــش انجــام میشــود. درصــورت منفــی بــودن نتیجــه 

آزمایــش ســه مــاه بعــد آزمایــش دیگــری بــرای اطمینــان از نتیجــه انجــام میشــود . 
از نظــر تخصصــی بــرای تشــخیص مبتــال بــودن فــرد دو گــروه تســت یــا آزمایــش وجــود دارد. آزمــون آنتــی بــادی و آزمــون 
آنتــی ژن .در آزمــون آنتــی بــادی وجــود آنتــی بــادی یــا پادتــن تولیــد شــده و ترشــح شــده در خــون توســط گلبــول هــای 
ســفید بررســی می شــود و در آزمــون آنتــی ژن خــون از نظــر وجــود خــود ویــروس مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. مثبــت 
بــودن آزمایــش بــه ایــن معنــی نیســت کــه فــرد مبتــال بــه ایــدز شــده و همانگونــه کــه قبــال گفتــه شــد بعــد از تشــخیص 

اچ آی وی در مرحلــه آخــر ایــن بیمــاری نمایــان میشــود.

HIV افراد در معرض ویروس
 گــروه هــای پرخطــر ایــن بیمــاری شــامل معتــادان تزریقــی، افــراد بــا روابــط جنســی متعــدد محافظــت نشــده ، افــراد بــا 
عفونــت هــای تناســلی و یــا بیمــاری هــای دیگــر جنســی، همســر مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری، دریافــت کننــدگان مکــرر 

خــون و کادر بهداشــت و درمــان

HIV روش های انتقال ویروس
 انتقــال از طریــق خــون و فرآورده هــای خونــی، طریــق ســرنگ آلــوده خالکوبــی و یــا تزریقــات معتــادان، بــا ســر ســوزن 

آلــوده اعمــال جراحــی و خدمــات دندانپزشــکی و ...
انتقــال از طریــق تمــاس جنســی بــا افــراد مبتــال یکــی دیگــر از راه هــای انتقــال ایــن ویــروس میباشــد. مایعــات بــدن حــاوی 
تعــداد زیــادی گلبــول ســفید اســت. در افــراد آلــوده حــاوی ویــروس اچ آی وی مــی باشــد و در صورتــی کــه ایــن ترشــحات 
بــا مخــاط تناســلی فــرد ســالم تمــاس پیــدا کنــد مــی توانــد باعــث انتقــال ویــروس شــود . توجــه کنیــد کــه ایــن خطــر بــرای 
همــه افــراد وجــود دارد مثــال اگــر فــردی اعتیــاد تزریقــی داشــته باشــد و از آن طریــق آلــوده شــده باشــد همســر وی نیــز 

در خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری قــرار دارد. 
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همچنین خطر انتقال از مرد به زن دو و نیم برابر می باشد.
 ســومین راه انتقــال ایــن بیمــاری انتقــال از مــادر آلــوده بــه فرزنــد در اواخــر بــارداری و خصوصــاً هنــگام زایمــان و 
شــیردهی مــی باشــد کــه در صــورت کنتــرل مناســب بیمــاری میتــوان احتمــال انتقــال بیمــاری را بــه حداقــل رســاند کــه 

در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.

HIV راههای درمان ویروس
درمــان ایــن بیمــاری بــا داروهایــی بــه نــام ضــد رتروویــروس هــا انجــام مــی شــود. ایــن داروهــا در طــی درمــان ســرعت 
پیشــرفت و تکثیــر ایــن ویــروس را کــم میکنــد. همچنیــن تعــداد ســلول هــای ایمنــی را بــاال نگــه مــی دارد. مصــرف دارو 

از مقاومــت ویــروس بــه درمــان جلوگیــری مــی کنــد.

HIV بارداری و ابتال به ویروس
 زنــان مبتــال بــه اچ آی وی کــه بــاردار میشــوند یــا زنانــی کــه در دوران بــارداری بــه ایــن ویــروس مبتــال می شــوند عمدتــاً 
در صورتــی کــه ویــروس کنتــرل نشــده باشــد در معــرض مــرگ و میــر پریناتــال قــرار مــی گیرنــد. عــالوه بــر ایــن خطــر 

انتقــال عمــودی بــه جنیــن و نــوزاد در صــورت عــدم کنتــرل بیمــاری وجــود دارد.
 زنــان مبتــال بــه اچ آی وی هیــچ محدودیتــی بــرای بــارداری ندارنــد و میتواننــد بــاردار شــوند امــا الزم اســت کــه بــارداری 
در زمانــی انجــام شــود کــه بــار بیمــاری کمتــر باشــد و بیمــاری تــا حــدودی کنتــرل شــده باشــد. بــر اســاس آمــار در صــورت 
درمــان زنــان بــاردار آلــوده بــه ایــن ویــروس بــا درمــان ترکیبــی ضــد ویروســی مــی تــوان خطــر انتقــال از مــادر بــه جنیــن را 
بیــن ۱ تــا ۲ درصــد یــا کمتــر کاهــش داد. توصیــه می شــود کــه تمــام مادرانــی کــه مبتــال بــه ایــن بیمــاری هســتند درمــان 

ضــد رترویروســی را در دوران بــارداری ادامــه دهنــد و ســطح ســلول هــای ایمنــی را بطــور مکــرر بســنجند.
 عواملــی وجــود دارد کــه احتمــال انتقــال مــادری ویــروس را افزایــش مــی دهــد. ایــن عوامــل شــامل مصــرف دخانیــات، 
کمبــود ویتامیــنa ، ســوء تغذیــه، وجــود بیمــاری هــای مقاربتــی و عفونــت هــای تناســلی ،نشــانه هــای بالینــی بیمــاری 

ایــدز و... مــی باشــد. 
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زایمان در زنان مبتال به اچ ای وی
مســتقل از مســیر زایمــان یــا مــدت زمــان پارگــی غشــا قبــل از زایمــان زایمــان واژینــال بــرای زنــان بــاردار آلــوده بــه اچ 
آی وی کــه تحــت درمــان ترکیبــی ضــد ویروســی قــرار گرفتنــد و دارای بــار ویروســی ۱۰۰۰ کپــی در میلــی لیتــر یــا کمتــر 

هســتند مناســب اســت. 
ســزارین قبــل از شــروع زایمــان و قبــل از پارگــی پــرده هــا کــه همــان ســزارین برنامه ریــزی شــده اســت می تواندخطــر 
انتقــال از مــادر بــه فرزنــد را در زنــان آلــوده بــه اچ آی وی بــا بــار ویروســی بــاال کاهــش دهــد.  درمــان ضــد رترویروســی 

مــادر نیــز در اولیــن فرصــت بعــد از زایمــان آغــاز مــی شــود.

شیردهی در مادران مبتال به اچ ای وی 
هنــوز دربــاره شــیردهی زنــان مبتــال بــه اچ ای وی تصمیــم واحــدی گرفتــه نشــده اســت و قوانیــن هــر کشــور بــا کشــور 
دیگــر متفــاوت اســت در برخــی کشــور هــا بدلیــل ریســک انتقــال ویــروس بــه نــوزاد از طریــق شــیر مــادر شــیردهی ایــن 

افــراد ممنــوع اســت امــا در برخیرکشــورهای دیگــر بدلیــل مزایــای متعــدد شــیرمادر شــیردهی ترجیــح داده میشــود.
بــر اســاس آمــار who در کشــورهایی کــه شــیر مــادر را ترویــج مــی کننــد، مادرانــی کــه مبتــال بــه ایــن ویــروس هســتند و 
بیمــاری شــان کنتــرل شــده اســت مــی توانــد شــش مــاه اول زندگــی نــوزاد شــیردهی کامــل داشــته باشــند و ســپس تــا 
۱۲ ماهگــی تغذیــه تکمیلــی همــراه بــا شــیر مــادر و بعــد از آن مــی تــوان تغذیــه بــا شــیر مــادر را تــا ۲۴ ماهگــی یــا بیشــتر 

ادامــه دهنــد.
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عفونت نوزادی در نوزادان مادران مبتال به اچ ای وی
 نوزادانــی کــه آلــوده مــی شــوند  اغلــب در دو تــا ســه مــاه اول زندگــی هیــچ عالمتــی نــدارد . عالئــم هنگامــی کــه ایجاد می 
شــوند مــی تواننــد متفــاوت باشــند. عالئــم اولیــه ممکــن اســت شــامل عفونــت هــای مخمــری کاندیــدا در دهــان، عــدم 
افزایــش وزن ،رشــد غــدد لنفــاوی، متــورم شــدن غــدد بزاقــی ، بــزرگ شــدن طحــال یــا کبــد ،عفونــت گــوش و ســینوس 
ــا صحبــت  ــدن ی ــن ،خزی ــودن در راه رفت ــد ب ــی و در ســال های دیگــر زندگــی کن ــت هــای دســتگاه تنفســی فوقان ،عفون
ــد.  ــری کن ــن بیمــاری جلوگی ــه طــور چشــمگیری از ســرعت پیشــرفت ای ــد ب ــگام می توان کــردن  باشــند .درمــان زودهن
بــدون درمــان سیســتم ایمنــی کــودک بــه مــرور ضعیــف مــی شــود و عفونــت هایــی کــه در کــودکان ســالم غیرمعمــول 
اســت ایجــاد میشــود . نــوزادان می تواننــد توســط باکتــری هــا ویــروس هــا قــارچ هــا و یــا تــک ســلولی هایــی کــه بــرای 
ــد مــی  ــه اچ آی وی متول ــوده ب ــان آل ــی کــه از زن ــد . نوزادان ــد، بیمــاری ایجــاد کن ــوزادان دیگرمشــکلی ایجــاد نمــی کن ن
شــوند بایــد بــرای ایــن عفونــت ازمایــش بدهنــد. آزمایــش میــزان وجــود ایــن ویــروس را در خــون نــوزاد مــی ســنجد. ایــن 
ازمایــش بایــد در روزهــای ۱۴ تــا ۲۱ روزگــی، یــک تــا دو ماهگــی و ۴ تــا ۶ ماهگــی انجــام شــود .اگــر نتیجــه آزمایــش منفــی 
باشــد نــوزاد عفونــت اجرایــی نــدارد و اگــر هــر کــدام از آزمایــش هــا مثبــت باشــند نــوزاد بــه ایــن ســند مبتــال شــده اســت.

در  هنــوز  حــال  ایــن  بــا 
برخــی کشــورها توصیــه مــی شــود کــه 

مادرانــی کــه مبتــال بــه ایــن ویــروس هســتند 
ازشــیردهی اجتنــاب کننــد ایــن افــراد بایــد توجــه 

ویــژه داشــته باشــند تــا از شــقاق پســتان، آبســه پســتان 
و زخــم هــای پســتانی همچنیــن برفــک و عفونــت هــای 
دهــان نــوزاد جلوگیــری شــود و در صــورت بــروز بــه ســرعت 
درمــان شــوند چــون وجــود ایــن عوامــل احتمــال انتقــال 

ویــروس بــه نــوزاد را افزایــش مــی دهنــد.
ــزاق  ــق ب ــه مــادر نشــان داده شــود کــه از طری ــد ب  بای

عــرق اشــک یــا در آغــوش گرفتــن و لمــس کــردن 
و دســت زدن بــه وســایل نــوزاد ،نــوزاد بــه 

ایــن ویــروس مبتــال نمــی شــود.
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در نهایــت بایــد گفــت کــه تاکنــون بــرای ایــن ویــروس واکســنی طراحــی نشــده اســت 
و درمــان ایــن ویــروس فقــط بــا داروهــای ضــد ویروســی ترکیبــی مــی باشــد. بنابرایــن 
ابتــال بــرای ایــن ویــروس و اطمینــان از عــدم ابتــالی مــادران پرخطــر و در صــورت 

ابتــالی آنهــا کنتــرل مناســب بیمــاری مهــم اســت.

سارا شیر علی نژاد
ساقی حسنی
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تظاهرات بالینی بیماری ها در دوره ی نوزادی

انــواع اختالالتــی کــه در نــوزادان دیــده می شــود ممکــن اســت از زندگــی داخــل 
رحمــی، از دوران زایمــان یــا دوره بعــد از زایمــان نشــأت بگیــرد. ایــن اختــالالت 
انتســابی و یــا اکتســابی هســتند کــه شناســایی آن هــا نیازمنــد از پاتوفیزیولــوژی و 

بررســی نشــانه ها و عالئــم بالینــی غیراختصاصــی اســت.

حرکات غیرطبیعی
 تشــنج های نــوزادان، معمــوالً بــر اختــالالت دســتگاه عصبــی مرکــزی )CNS( ماننــد آنســفالوپاتی داللــت دارنــد. در 
نــوزادان، تشــنج ممکــن اســت از هیپوکلســمی، هیپوگلیســمی، تشــنج های خانوادگــی خوش خیــم یــا ندرتــاً وابســتگی 
بــه پیریدوکســین، هیپوناترمــی، هیپرناترمــی، خطاهــای مــادرزادی متابولیســم یــا محرومیــت دارویــی ناشــی شــود. 
حمــالت تشــنجی در نــوزادان نــارس اغلــب حالــت مبهــم دارنــد و بــا حــرکات غیرطبیعــی چشــم یــا حــرکات صــورت همــراه 
هســتند و آپنــه ممکــن اســت اولیــن تظاهــر فعالیــت تشــنجی باشــد. بخــش حرکتــی ایــن تشــنج ها، اغلــب به صــورت 
اکستانســیون تونیــک اندام هــا، گــردن و تنــه اســت. نــوزادان تــرم ممکــن اســت دچــار حــرکات کانونــی یــا چندکانونــی، 
کلونیــک یــا میوکلونیــک باشــند، امــا ممکــن اســت تظاهــرات مبهم تــر فعالیــت تشــنجی را نیــز نشــان بدهنــد. حمــالت 
تشــنجی ممکــن اســت تأثیــر نامطلوبــی بــر پیامــد بعــدی تکامــل نورولوژیــک داشــته باشــند و حتــی پــس از دوره 
نــوزادی، نــوزاد را مســتعد ابتــال بــه تشــنج کننــد. شـواهـــد الکـــتروآنسفالوگرافیک حمــالت تشــنجی ممکــن اســت به ویژه 

در نــوزادان پره تــرم، بــدون تظاهــرات بالینــی دیــده شــوند.



شماره چهارم / پاییز شماره چهارم / پاییز 4614011401

جوانهجوانه

 در صورت شک به تشنج، EEG مداوم aEEG )amplitude integrated( و یا با صحت بیشتر پایش طوالنی مدت 
video EEG، قابلیــت تشــخیص تشــنج های مبهــم و تشــنج های الکتروگرافیــک خامــوش ازنظــر بالینــی را افزایــش 
می دهنــد. بســیاری از داروهــای مورداســتفاده بــرای درمــان تشــنج ها عــوارض جانبــی مهــم و کارایــی محــدودی دارنــد.

 تشــنج بایــد از Jitteriness )بی قــراری( کــه به صــورت لرزش هــای راجعــه تعریــف می شــود افتــراق داده شــود؛ بی قــراری 
ممکــن اســت در نــوزادان طبیعــی، نــوزادان مــادران دیابتــی، نــوزادان مـواجـــه شــده بــا آسفیکســی هنــگام تولــد یــا 
محرومیــت دارویــی و نــوزادان مبتالبــه پلــی ســیتمی وجــود داشــته باشــد. معاینــه کننــده می توانــد بــا نگه داشــتن انــدام 
نــوزاد، ترمورهــا )لرزش هــا( را متوقــف کنــد؛ بی قــراری اغلــب وابســته بــه محرک هــای حســی اســت و اغلــب در هنــگام 

فعــال بــودن نــوزاد رخ می دهــد و بــا حــرکات غیرطبیعــی چشــم همــراه نیســت.
پــس از آسفیکســی زایمانــی شــدید، نــوزادان ممکــن اســت دچــار اتوماتیســمهای حرکتــی شــوند کــه بــا حــرکات راجعــه 
ــارو زدن، رکاب زدن، شــنا کــردن(، وضعیــت تونیــک قامــت  ــدام )پ ــی، فعالیت هــای چرخشــی ان ــی -فــوکال - زبان دهان
یــا میوکلونــوس مشــخص می شــوند. پاســخ ضعیفــی بــه درمــان ضــد تشــنج می دهنــد و پیش آگهــی بــدی بــه همــراه 

دارنــد.

ــا  ــال زایمــان دررفتگــی ی ــه دنب ــت دارد و اغلــب ب ــر شکســت دالل ــج کاذب(، ب ــدام )فل ــی درحرکــت دادن یــک ان ناتوان
آســیب عصبــی تروماتیــک رخ می دهــد. همچنیــن، ایــن حالــت در آرتریــت ســپتیک، اســتئومیلیت و ســایر عفونت هایی 

کــه ســبب درد در هنــگام حرکــت بخــش گرفتــار می شــوند، دیــده می شــود.

تغییر وضعیت عقالنی )منتال(
اثــر داروهــای مصرفــی مــادر )اوپیوئیدهــا، منیزیــوم، بی هوشــی  بــا بیشــترین احتمــال در  لتــارژی )خواب آلودگــی( 
عمومــی یــا HIE شــدید( بــه وجــود می آیــد. مــواردی از لتــارژی کــه پــس از روز دوم حیــات پدیــدار می شــوند، ممکــن 
اســت مطــرح کننــده عفونــت یــا خطاهــای مــادرزادی متابولیســم باشــند کــه بــا هیپرآمـــونمی، اســیدوز یــا هیپوگلیســمی 
تظاهــر پیــدا می کننــد. لتــارژی همــراه بــا اســتفراغ، برافزایــش فشــار داخــل جمجمــه یــا خطاهــای مــادرزادی متابولیســم 

داللــت دارد.
 تحریک پذیــری ممکــن اســت نشــانه ای از ناراحتــی مرتبــط بــا اختــالالت داخـــل شــکمی، تحریــک مننــژ، محرومیــت 
دارویــی، عفونت هــا، گلوکــوم مــادرزادی، ترومــا )زایمــان، بدرفتــاری( و یــا هرگونــه وضعیــت ایجادکننــده درد باشــد. 
ــا محرک هــای خوش خیــم محیطــی افتــراق داده  ــا گرســنگی ی ــار طبیعــی گریــه در ارتبــاط ب تحریک پذیــری بایــد از رفت
شــود. فعالیــت بیش ازحــد ۳ به ویــژه در نــوزادان نــارس، ممکــن اســت نشــانه ای از هیپوکســی، پنوموتوراکــس، آمفیــزم، 
هیپوگلیســمی، هیپوکلســمی، آســیب CNS، محرومیــت دارویــی، تیروتوکســیکوز نــوزادی، برونکواسپاســم، رفالکــس 

مــروی یــا ناراحتــی حاصــل از محیــط ســرد باشــد.
ــد بررســی دقیقــی  ــوزادان بدحــال اســت و در صــورت وجــود آن بای ــه، یکــی از نشــانه های مهــم در ن ــی در تغذی ناتوان
ازنظــر عفونــت، اختــالالت مغــز یــا نخــاع یــا دســتگاه عصبــی محیطــی، خطاهــای مــادرزادی متابولیســم، انســداد روده 

و ســایر وضعیت هــای غیرطبیعــی صــورت گیــرد.
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آپنه
پریودهــای آپنــه را به ویــژه در نــوزادان نــارس، می تــوان بــه انــواع مختلــف علــل زمینــه ای نســبت داد. در صــورت وقــوع 
آینــه و یــا درصورتی کــه مــدت دوره هــای آینــه بیشــتر از ۲۰ ثانیــه بــوده و یــا درصورتی کــه آینــه بــا ســیانوز و یــا بــرادی 

کاردی همــراه باشــد، بررســی تشــخیص فــوری بــرای کشــف علــت زمینــه ای ضــرورت پیــدا می کنــد.

ناهنجاری های مادرزادی
 ناهنجاری هــای مـــادرزادی یکــی از علــل اصلــی بیمــاری حــاد و موربیدیتــه طوالنی مــدت هســتند. شناســایی زودهنــگام 
ناهنجاری هــا در طبــی زندگــی جنینــی، بــرای طرح ریــزی تدابیــر درمانــی اتــاق زایمــان و مراقبت هــای بعــدی دوره 
ــا آگاهــی از وجــود ناهنجــاری مــادرزادی دچــار والدیــن اضطــراب و  ــز اهمیــت اســت. والدیــن احتمــاالً ب ــوزادی، حائ ن

احســاس گنــاه می شــوند و مشــاوره فکورانــه و حســاس - ضــرورت دارد.

سیانوز
 ۱_ســیانوز مرکــزی: به طــور تیپیــک بــرای اینکــه ســیانوز ازنظــر بالینــی آشــکار شــود، بایــد داکســی هموگلوبیــن 
بــا میــزان ۵ گــرم در دســی لیتــر در خــون وجــود داشــته باشــد. اگــر نارســایی تنفســی در اثــر اختــالالت ریــوی ایجادشــده 
باشــد، تنفس هــای بیمــار معمــوالً همــراه بــا افزایــش کار تنفــس هســتند. در صــورت ایجــاد نارســایی تنفســی در 
اثــر تضعیــف CNS، تنفس هــا معمــوالً نامنظــم و ضعیــف و اغلــب آهســته هســتند. ســیانوزی کــه بــا نشــانه های 
آشــکار دشــواری تنفســی همــراه نیســت، بــر بیمــاری مــادرزادی ســیانوتیک قلــب یــا مــت هموگلوبینمــی داللــت دارد. 
باوجودایــن، افتــراق بالینــی ســیانور ناشــی از بیمــاری مــادرزادی قلــب از ســیانوز حاصــل از بیمــاری تنفســی دشــوار 

اســت.

۲_ســیانور محیطــی: آکروســیانوز محیطــی در نــوزادان شــایع اســت و تصــور می شــود کــه نشــانه احتقــان 
وریــدی محیطــی در ارتبــاط بــا نــارس بــودن رونــد کنتــرل تــون عروقــی محیطــی باشــد. ایــن حالــت معمــوالً نگرانــی 

خاصــی بــه وجــود نمــی آورد، مگــر اینکــه پرفوزیــون ضعیــف موردشــک باشــد.
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هیپرترمی
یــا  ســیمپلکس  هرپــس  به ویــژه  ویروســی  عفونت هــای  و  مننژیــت  باکتریمــی،  )پنومونــی،  جــدی  عفونت هــای   
انتروویروســها( ممکــن اســت ســبب تــب شــوند و بایــد احتمــال آن هــا مدنظــر قــرار گیــرد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه 

تــب دار رخ می دهنــد. پاســخ  برانگیختــن  بــدون  اغلــب  نــوزادان  این گونــه عفونت هــا در 
هیپوترمــی ممکــن اســت در همراهــی بــا عفونــت و یــا ســایر اختــالالت جــدی گــردش خــون یــا CNS رخ بدهــد. افزایــش 
خودکنترلــی و ناگهانــی حــرارت محیــط انکوباتــور بــرای حفــظ درجــه حــرارت بــدن، یکــی از نشــانه های ناپایــداری حرارتــی 
ــا هریکــی از وضعیت هایــی کــه قبــالً ذکــر شــدند، دیــده شــود در  ــا سپســیس ی اســت و ممکــن اســت در همراهــی ب
نــوزادان VLBW می تــوان از ترکیبــی از پوشــش پالســتیکی انســدادی، وارمرهــای تابشــی و تشــک های حرارتــی موجــود 

بــرای حفــظ نرموترمــی، به منظــور کاســتن از اســترس ســرمایی اســتفاده کــرد.
آدم ژنرالیــزه در نــوزاد، ممکــن اســت از علــل زیــر ناشــی شــود: هیدروپــس جنینــی ثانویــه بــه علــل زمینــه ای متعــدد؛ 
تجویــز بیش ازحــد مایعــات؛ بیمــاری تنفســی، NEC و اختــالل عملکــرد کبــد، کلیــه یــا قلــب. در صــورت شــک بــه 
هیدروپــس در زندگــی داخــل رحمــی، زایمــان نــوزاد بایــد در یــک مرکــز پریناتــال تخصصــی صــورت گیــرد کــه در آن 

امــکان و توانایــی لوله گــذاری نــوزاد، توراســنتز و پریکاردیوســنتز در اتــاق زایمــان وجــود دارد.

زردی
 زردی در ۴ ســاعت نخســت زندگــی، مســتلزم ارزیابــی تشــخیصی اســت و این گونــه زردی بایــد تــا وقتی کــه خــالف آن 
ثابــت نشـــده اســت، پاتولوژیــک در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن به ویــژه در نوزادانــی کــه میــزان بیلی روبیــن مســتقیم 
آنــان افزایش یافتــه اســت، بایــد احتمــال عفونت هــای داخـــل رحـــمی یــا پریناتــال ماننــد ســیفیلیس، ســیتومگالوویروس 
و توکسوپالســموز و نیــز هموکروماتــوز نـــوزادی مـــدنظر قــرار گیــرد. رونـــد بـــررسی فــوری، شــامل ســنجش بیلی روبیــن تام 
و مســتقیم اســت کــه در صــورت افزایــش غیرطبیعــی آن، اندازه گیــری میــزان آلبومیــن، تعییــن گــروه خونــی و وضعیــت 
کومبــس نــوزاد، (CBC شــمارش کامــل خـــون( و تعــداد رتیکولوســیت صـــورت می گیــرد. در مــوارد همولیــز کومبــس - 
مثبــت، در صــورت عــدم پاســخ بــه فوتوتراپــی شــدید بایــد تجویــز گلوبولیــن ایمیــون داخــل وریــدی )IVIG( قویــاً مدنظــر 

قــرار گیــرد.
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اختالالت گوارشی
 اســتفراغ در روز اول زندگــی، ممکــن اســت بــر انســداد دســتگاه گــوارش فوقانــی، بیمــاری متابولیــک یــا افزایــش فشــار 
ــا  ــد از رفالکــس خوش خیــم افتــراق داده شــود. اتســاع شــکم همــراه ب داخــل جمجمــه ای داللــت داشــته باشــد و بای
اســتفراغ کــه معمــوالً نشــانه ای از انســداد روده یــا تــوده داخــل شــکمی اســت. اســتفراغ یکــی از عالئــم شــایع تغذیــه 

بیش ازحــد، تکنیــک نادرســت و غیرحرفــه ای تغذیــه یــا رفالکــس طبیعــی اســت.
اســهال ممکــن اســت عالمتــی از تغذیــه بیش ازحــد، گاســتروآنتریت حــاد، ســندرم های اســهال مــادرزادی یــا ســوء 
ــد از مدفــوع طبیعــی شــل،  ــت رخ بدهــد. اســهال بای ــم غیراختصاصــی عفون ــوان یکــی از عالئ ــا به عن جــذب باشــد و ی
دانــه دار و زردرنــگ کــه به طــور تیپیــک در شــیرخواران تغذیه کننــده بــا شــیر مــادر دیــده می شــود، افتــراق داده شــود.

هایپوتانســیون از مشــکالت شــایع در نــوزادان پره تــرم بدحــال اســت برخــی از نــوزادان دارای ســن حاملگــی 
ــز هیدروکورتیــزون  ــا تجوی ــا عوامــل اینوتروپیــک پاســخ نمی دهنــد، امــا ممکــن اســت ب ــه مایعــات ی فوق العــاده کــم، ب

داخــل وریــدی بهبــود پیــدا کننــد.

هیپوکلسمی
 هیپوکلســمی در نــوزاد ممکــن اســت به صــورت تحریک پذیــری، بی قــراری، کلونــوس یــا تشــنج تظاهــر پیــدا کنــد 
علــت هیپوکلســمی ممکــن اســت تشــدید کاهــش فیزیولوژیــک میــزان کلســیم ســرم در ســاعت نخســت زندگــی و یــا 
وضعیت هــای پاتولوژیــک ماننــد اختــالالت ژنتیکــی، نارســی، محدودیــت رشــد، هیپوکســی پریناتــال، هیپومنیزمــی یــا 
ــوزادان ترمــی  ــد، هیپوکلســمی شــایع تر از ن ــوزادان ترمــی کــه شــیر خشــک دریافــت می کنن دیابــت مــادر باشــد. در ن
اســت کــه منحصــراً بــا شــیر مــادر تغذیــه می شــوند. اکثــراً بــدون عالمــت اســت، نــوزادان عالمــت دار بایــد کلســیم 

ــا خوراکــی دریافــت کننــد. مکمــل IV ی

هیپرمنیزمی
هیپرمنیزمــی در اکثــر مــوارد بــه علــت تجویــز منیزیــوم بــه مــادر در دورٔه پریناتــال بــه وجــود می آیــد؛ ایــن مــاده بــرای 
درمــان اختالالتــی ماننــد پــره اکالمپســی و لیبــر پره تــرم تجویــز می شــود و یــا به صــورت پروفیالکتیــک بــرای جلوگیــری 
از آســیب مغــز در ارتبــاط بــا زایمــان پره تــرم بــه کار مــی رود. عالئــم شــامل تضعیــف تنفســی، هیپوتونــی، لتــارژی و عــدم 

تحمــل تغذیــه هســتند. به جــز اقدامــات حمایتــی، درمــان دیگــری اندیکاســیون نــدارد.

دلنیا دلپذیر
سهیال شیخ محمد امینی
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در چهارمیــن میدمارکتینــگ تصمیــم گرفتیــم از کلیــات تأســیس مطــب بــه طــور خالصــه و بــا 
ذکــر نــکات مهــم بنویســیم.

مطب داری

شرایط تأسیس مطب مامایی
اجــازه تأســیس مطــب مامایــی پــس از تصویــب کمیســیون و اخــذ موافقــت از وزارت بهداشــت امــکان پذیــره کــه خــب 

ایــن فراینــد شــرایطی داره شــامل:
۱. فرد باید مدرک کارشناسی مامایی یا مقطع باالتر رو دارا باشه

۲. مسئول فنی حتماً باید دارای مدرک کارشناسی مامایی و همچنین حداقل ۵ سال سابقه کار باشه
۳. در صورت واجد شرایط بودن، مؤسس میتونه خودش مسئول فنی هم باشه



51 شماره چهارم / پاییز شماره چهارم / پاییز 14011401

میدمارکتینگمیدمارکتینگ

ذکرشــده  شــرایط  واجــد  اگــر  حــاال 
اقــدام  زیــر  مــوارد  ترتیــب  بــه  باشــید، 

: می کنیــد
۱. درخواســت تأســیس مطــب همــراه بــا مــدارک الزم بــه 

معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی
۲. پــس از دریافــت موافقــت اصولــی و پروانــه قانونــی 
طبــق ضوابــط و مقــررات از وزارت بهداشــت، مطــب رو 

اســتاندارد طبــق  تجهیــز می کنیــد 
عــدم  گواهــی  بــا  مطــب  پرســنل  لیســت  ارائــه   .۳

اعتیــاد و  سوءپیشــینه 
۴. ارائه تصویر با تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره

۵. اخذ تأییدیه بهداشتی از معاونت بهداشت دانشگاه
۶. اعالم نام، آدرس دقیق و ساعت فعالیت در مطب

شــرایط ســاختمان مطــب 
بایــد بــه شــرح زیــر باشــه:

۱. حداقــل فضــای الزم بــرای تأســیس 
باشــه؛  مترمربــع   ۷۰ مامایــی  مطــب 
و  متــر   ۱۰ بایــد حداقــل  معاینــه  اتــاق 
کالس هــای آمادگــی زایمــان حداقــل ۲۰ 

متــر باشــه
و  اطالعــات  انتظــار،  ســالن  وجــود   .۲
پذیــرش، نگهــداری مــدارک پزشــکی و 
بایگانــی، آبدارخانــه، رختکن و ســرویس 

بهداشــتی
۳. حداقل تجهیزاتی که الزمه شامل:

 میــز و صندلــی /تخــت معاینه/تخــت 
یک بارمصــرف/ ژنیکولوژی/اســپکولوم 
سونی کید و فیتوسکوپ/ست زایمان/

نــوزاد و  احیــا  اکسیژن/ســت  کپســول 
بزرگ سال/قفســه داروهــای اورژانســی 
اکسیتوســین  ســرم  انــواع  شــامل 
متــرژن، ســولفات منیزیــم و داروهــای 
احیــا، ســرنگ و آنژیوکــت، ice pack /یخچــال و safty box /فشارســنج، استوتوســکوپ و ترمومتــر /تــرازو کــودک 

بزرگ ســال و 
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 همچنین تجهیزات موردنیاز برای کالس های آمادگی برای زایمان:
 - ویدئو- تلویزیون

- فیلم و پوسترهای آموزشی
- وایت برد

- صندلی راحت برای مادران
- موالژهای لگن، رحم، جنین، جفت

- حلقه هوالهوپ و توپ تولد
- تشک و بالش، ملحفه به تعداد

همچنین ازنظر ضوابط بهداشتی
-کف مطب باید از جنس مقاوم و سقف و دیوارها سالم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشه

-کف کلیه اتاق ها از سنگ یا سرامیک باشه
- شیب کف کلیه اتاق هایی که دارای کف شوی بوده باید به سمت کف شوی باشد

- درب و پنجره ها سالم و پنجره های بازشو به توری مجهز باشه
-مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش که تهویه مناسب رو هم فراهم کنه

- سیستم جمع آوری و دفع فاضالب ازنظر فنی و بهداشتی مطابق با استانداردهای محیط باشه
- جمع آوری زباله به روش استاندارد

- در صورت وقوع زایمان دفع جفت و ضمایم با استفاده از قوانین و مقررات
- تأمین نور و تهویه مناسب

-مجهز بودن به سیستم اطفاء حریق



در مطــب مامایــی شــما انــواع خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی در دوره هــای مختلــف زندگــی ازجملــه نــوزادی، 
کودکــی، بلــوغ، بــارداری، زایمــان و پــس ازآن و در دوره پســاقاعدگی ارائــه می دیــد شــامل:

- مشاوره و آموزش های دوران بلوغ
- مشاوره قبل از ازدواج، قبل از بارداری

- آمــوزش، راهنمایــی و مشــاوره دوران میان ســالی و پســا 
قاعدگی

بهداشــت  درزمینــٔه  مشــاوره  و  راهنمایــی  آمــوزش،   -
ازدواج و  جنســی 

- آمــوزش، راهنمایــی و مشــاوره و ارائــه خدمــات تنظیــم 
ــر اســاس پروتــکل وزارت بهداشــت ــواده ب خان

-آمــوزش و مشــاوره درزمینــٔه بهداشــت جنســی، مشــاوره 
STD جنســی رفتارهــای پرخطــر و

- آمــاده کــردن والدیــن بــرای پذیــرش وظایــف پــدری و 
مــادری

دوران  طــی  در  زنــان  بــه  آمــوزش  و  مراقبــت  -نظــارت، 
زایمــان از  بعــد  زایمــان،  حاملگــی، 

-ارائه کالس های آمادگی برای زایمان
- آمــوزش و حمایــت مــادر جهــت تغذیــه نــوزاد بــا شــیر 

مــادر
-کشــف حــاالت غیرطبیعــی در مــادر، نــوزاد و کــودک و 

پزشــکی اورژانس هــای 
-مراقبــت از نــوزاد، پایــش رشــد و تکامــل و واکسیناســیون 

کــودکان تــا 5 ســال
بیماری هــای  درمــان  و  تشــخیص  معاینــه،  -غربالگــری، 

شــایع دســتگاه تناســلی
-انجام معاینات دوره ای پستان و غربالگری و ارجاع

-غربالگری سرطان های زنان
-انجام زایمان طبیعی در موارد اورژانسی

-نظارت و انجام واکسیناسیون زنان قبل از ازدواج و حین بارداری
-تزریق و پانسمان طبق آیین نامه

- اجرای اقدامات اورژانس مامایی در مواقع عدم دسترسی به پزشک و ارجاع در صورت نیاز
-در صورت مشاهده بیماران اورژانس موظفید با پایگاه ۱۱۵ برای ارجاع بیمار اقدام کنید
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حاال قصد داریم بدونیم در مطب چه خدماتی ارائه میشه:

 شــما میتونیــد بــرای انجــام زایمــان و یــا ســایر خدمــات بیمارســتانی مددجویانتــان بــا هریــک از مراکــز خصوصــی 
یــا دولتــی ک تمایــل داریــد قــرارداد ببندیــد

 اگــر قصــد داریــد خدمــات حضــوری در منــزل ارائــه بدیــد در کنــار ثبــت دقیــق مشــاهدات و اقدامــات، موظفیــد هــر ســه 
مــاه یک بــار گــزارش عملکــرد خودتــان رو بــه مراکــز نظــارت بــر درمــان دانشــگاه اعــام کنیــد 

شما باید حداقل به مدت ۵ سال مدارک پزشکی رو به صورت دستی یا رایانه ای نگهداری و بایگانی کنید



شماره چهارم / پاییز شماره چهارم / پاییز 5414011401

میدمارکتینگمیدمارکتینگ

در حضور مراجعه کننده
-شنونده خوبی باشید: شما باید به مددجو اجازه صحبت بدید و در عوض شما شنونده باشید

-سطح انرژی شما با مددجو یکی باشه: به این صورت که اگر
فرد پرانرژی هست شما هم همین طور باشید اگر آرام هست شما هم سطح انرژی او باشید

-ارتبــاط چشــمی شــما متعــادل باشــه: یعنــی نــه آن قــدر زیــاد کــه باعــث معــذب شــدن مددجــو بشــه و نــه خیلــی کــم کــه 
حــس بی اعتمــادی و عــدم صداقــت از جانــب شــما بــه مددجــو دســت بــده

ــا مددجــو هم ســطح باشــید: مثــالً این طــور نباشــه کــه فــرد نشســته باشــه شــما ایســتاده و برعکــس، حتــی ســطح  -ب
ــا فــرد هم ارتفــاع باشــه صندلــی شــما ب

-تمرکزتون روی بیمار باشه و سرگرم کار با گوشی همراه و ... نباشید
-قبل از هر کاری اجازه بگیرید و privacy مددجو رو حفظ کن

-ارائه اطالعات به صورت گفتاری، نوشتاری و با زبان ساده
 -اهمیت به حق انتخاب مددجو

ــه  ــاز ب ــد و نی ــه ای رو فرامــوش کردی ــد transparent باشــید: transparent یعنــی شــفافیت و صداقــت اگــر نکت -بای
ســرچ بــود از مراجعه کننده تــان عذرخواهــی می کنیــد و میگیــد بایــد چــک کنــم ببینــم ایــن نکتــه چیــه

-پوشش شما در مطب باید حرفه ای باشه

همچنین الزمه بدونید که
 میتونید از )EXR  ) electronic health record استفاده کنید که درواقع ثبت الکترونیک پرونده بیمار هست

با همکارانتون در حوضه درمان ارتباط بگیرید برای زمان نیاز به ارجاع
بهتــره بــا فــرد متخصــص در حوضــه حســابداری ارتبــاط داشــته باشــید تــا در مــورد مالیــات و بیمه هــا شــما رو راهنمایــی 

کنه
درنهایت میتونید نظر مراجعه کننده رو در مورد نحوه ارائه خدمات و فضای مطب و دکوراسیون و ... جویا شید

مــواردی کــه ذکــر شــد تنهــا بخشــی از قوانیــن و مقــررات آیین نامــه وزارت بهداشــت در خصــوص 
مطــب داری هســت درنتیجــه شــما بــرای کســب اطالعــات کامــل بایــد بــه آیین نامه هــا مراجعــه 

کنید
.

مهسا رهبری



55 شماره چهارم / پاییز شماره چهارم / پاییز 14011401

صدای ماماصدای ماما

زایمان طبیعیسزارین انتخابی

یا

خیلی خوشــحال هســتیم که برای چهارمین بار همراهتونیم. در این شــماره نشــریه ماماتایمز 
قــراره بــه عللــی کــه باعــث تــرس مــادران بــاردار از زایمــان طبیعــی و تمایلشــان بــه زایمــان 
ســزارین می شــود بپردازیــم. امیــد اســت بــا ایجــاد آگاهــی درســت بتوانیــم از راهکارهــای ذیــل 

بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کنیــم.

علــت تــرس و نگرانــی اکثــر مــادران بــاردار شــنیده های متفــاوت از تجربیــات اطرافیــان اســت. یعنــی خانمــی 
کــه زایمــان خوبــی را بــه هــر دلیلــی تجربــه نکــرده اســت قطعــاً هیــچ گاه از آن خاطــره به خوبــی یــاد نمی کنــد. پــس در 

قــدم اول هــر یــک از مــا ماماهــا به عنــوان درمانگــر بــه خاطــر 
بســپاریم کــه دررونــد زایمــان بایــد بــه خواســته ها و نیازهــای 
مــادران توجــه کنیــم. راحتــی و حــس امنیــت و آرامــش مــادر 
ــد در راســتای  همیشــه در اولویــت اســت و تمــام تالشــمان بای
ایجــاد یــک خاطــره به یادماندنــی از روز تولــد فرزندشــان باشــد.

بــرای همیــن درد  زایمــان پروســه دردنــاک و طوالنــی اســت. 
مــادر را ناچیــز نشــماریم و بــا صحبــت بــه او ایــن اطمینــان را 
دهیــم کــه توانمنــد اســت و بدنــش به صــورت طبیعــی طــی ایــن 
نــه مــاه بــرای انجــام ایــن کار آماده شــده اســت. این کــه مــادر 
بدانــد در انجــام زایمــان نقــش اصلــی را دارد و بــا همــکاری بهتــر 
باعــث پیشــرفت زایمــان می شــود: اعتمادبه نفــس خوبــی بــه او 
می دهــد و بــه دنبــال آن هورمون هایــی ترشــح می شــوند کــه 
ــد. ــه مــادر می دهن ــی ب ــد و هــم حــس خوب هــم از درد می کاهن



همراهی همسر

راهکارهــای  بهتریــن  از  یکــی  اســت  ذکــر  بــه  امــا الزم 
تثبیــت آرامــش مــادر حضــور همســر در لحظــات بســیار 
مهــم و حساســی اســت کــه بهتــر اســت تنهایــی ســپری 
نشــود تــا هــم خاطــره ای خــوش از زایمــان باقــی بمانــد و 
هــم هــردو در کنــار هــم شــاهد تولــد فرزندشــان باشــند.

نیــز  دیگــر  یک جهــت  از  می توانــد  همســر  همراهــی 
ســودمند باشــد و آن ایــن اســت کــه می توانــد بــا ماســاژ 
بــه  یــوگا  حــرکات  بعضــی  انجــام  یــا  و  فشــاری  نقــاط 

کنــد. کمــک  زایمــان  پیشــرفت 
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صدای ماماصدای ماما

بهتــر اســت در ســه ماهه دوم و ســوم مــادران را بــه شــرکت در کالس هــای زایمــان فیزیولوژیــک تشــویق کنیــم تــا کم کــم 
نســبت بــه پروســه زایمــان و ترتیــب اتفاقاتــی کــه به صــورت طبیعــی رخ می دهنــد آگاه کنیــم. بخشــی از تــرس می توانــد 
ناشــی از عــدم آگاهــی از فراینــد زایمــان باشــد. پــس این گونــه مــا می توانیــم تــا حــد زیــادی ذهــن مــادر را بــرای پذیــرش 

و تطبیق پذیــری بهتــر مهیــا کنیــم.

در هفته هــای آخــر بــارداری یــک ســری تمرینــات ورزشــی توصیــه می شــود کــه روی اســتخوان لگــن و نــزول ســریع تر 
جنیــن تمرکــز دارنــد. بخشــی از ایــن تمرین هــا و حــرکات اختصاصــاً بــرای روز زایمــان هســتند و بــر مرحلــه اول و دوم 

ــد. زایمــان تأثیــر می گذارن

همچنیــن مــواردی هســتند کــه به صــورت غیرمســتقیم روی ذهــن مــادر تأثیــر گذاشــته و باعــث راحت تــر ســپری شــدن 
ســاعت های پایانــی زایمــان می شــوند. مثــل اســتفاده از موســیقی های آرامش بخــش و رایحه هــای مطبــوع.

یــادآور می شــویم کــه یکــی دیگــر از مزیت هــای زایمــان فیزیولوژیــک امــکان انجــام آن در 
پوزیشــن هــای مختلــف بســته بــه اینکــه کــدام اندیکاســیون دارد و در کدام یــک مــادر راحت تــر 

اســت وجــود دارد.
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 از دیــدگاه ماماهــا ســزارین های الکتیــو بــدون اندیکاســیون نه تنهــا خــوب نیســتند بلکــه مضراتــی را بــرای مــادر 
و نــوزاد بــه همــراه دارنــد کــه مــادران نســبت بــه آن هــا بی اطــاع هســتند.

ــه بیهوشــی کــه فردبه فــرد متفــاوت اســت شــامل تهــوع – اســتفراغ – گیجــی – ســردرد و  ــوط ب عــوارض مرب
هیپوترمــی می شــوند. ایــن عــوارض اکثــراً موقــت هســتند و پــس از مدتــی از بیــن می رونــد.

ــی اســت کــه طــی زایمــان طبیعــی از  ــی کــه مــادر از دســت می دهــد بیشــتر از حجــم خون طــی ســزارین خون
دســت مــی رود و همیــن فــرد را مســتعد دریافــت خــون می کنــد.

دوره ریــکاوری طوالنی تــری در انتظــار مــادر اســت و برخــاف زایمــان طبیعــی کــه درد اصلــی قبــل از تولــد نــوزاد 
اســت در ســزارین دوره نقاهــت بعــد زایمــان ســخت تر اســت.

همــواره در هــر عملــی احتمــال عفونــت وجــود دارد ولــی احتمــال عفونــت رحــم یــا عفونــت بخیه هــا همــراه بــا 
خونریــزی و بــاز شــدن جــای زخــم در ســزارین بیشــتر اســت.

احتمــال آمبولــی یــا لختــه شــدن خــون پــس از ســزارین دو برابــر می شــود و بــرای جلوگیــری از ایــن عارضــه بــه 
مــادران توصیــه می شــود به محــض داشــتن توانایــی راه رفتــن از تخــت پاییــن بیاینــد و راه برونــد.

در زایمــان طبیعــی حیــن عبــور نــوزاد از کانــال زایمانــی تحــت تأثیــر فشــار عبــوری و هورمــون اپــی نفریــن مایــع 
ــه  ــل تاکــی پن ــه مشــکات تنفســی مث ــر ب اضافــی از شــش های کــودک خــارج می شــود و بعــد از زایمــان کمت

گــذرای نــوزادی یــا همــان TTN مبتــا می شــوند.

ــر ســزارین بیشــتر  ــم در اث همچنیــن احتمــال افزایــش خطــر چســبندگی های داخــل شــکمی و رحــم و ضماِی
شــده و باروری هــای بعــدی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

نکتــه پایانــی اینکــه خــود ســزارین در مــوارد اورژانســی و پرخطــر همچــون راه نجاتــی بــرای مــادر و نــوزاد 
ــه و  ــی کــه اندیکاســیون دارد انجــام شــود و از انجــام بی روی اســت. پــس مهــم آن اســت کــه در زمان

بــدون اندیکاســیون حتی االمــکان خــودداری شــود تــا عوارضــش دامــن کســی را نگیــرد.

امید است آگاهی بخش خوبی برای مادران باشیم.

نیایش خالقی
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کتابخونهکتابخونه

این شما و این چهارمین کتابخونه ی ما

همانطــور کــه میدانیــد هــدف از نوشــتن کتابخونــه، ترویــج هــر چــه بیشــتر فرهنــگ کتابخوانــی 
هســت تــا نســل جدیــد کمــی ســرش را از گوشــی و فضــای مجــازی خــارج کــرده و کتــاب بخوانــد.

زیــرا لذتــی کــه در کتــاب خوانــدن هســت در گشــت و گــذار در هیــچ صفحــه ی اینســتاگرامی 
نیســت.

 تصمیم گرفتم چهارمین کتابخونه با قبلی تفاوت هایی داشته باشد.
در ایــن شــماره خانــم ســرور طاهــری عزیــز قــرار هســت دو تــا از کتــاب هایــی کــه از نظــر خــودش 

ارزش خوانــدن دارنــد را بــه شــما معرفــی کنــد.
پس با ایشان همراه باشید.

دنیا بهرامی/ سردبیر



نام کتاب: فرهنگ جامع مامایی
انتشارات: گلبان

توضیحات:
از تــرم یــک کــه وارد دانشــکدٔه مامایــی میشــیم و درس هــا شــروع میشــن، 
بــه یــک ســری اصطالحــات مربــوط بــه رشــته مــون تــوی رفرنس هــا، جزوه هــا 
و ســایت ها برخــورد می کنیــم کــه گاهــی گــوگل هــم ترجمــٔه درســت اون هــا 

رو بــه مــا نمــی ده!
ایــن فرهنــگ لغــت از انتشــارات گلبــان، نســبت بــه کتاب هــای دیگــه بســیار 
کاملــه و شــامل چنــد بخــش: لغــات، اختصــارات، اصطالحــات، ســرنام ها و... 
اســت کــه تقریبــاً مــا دانشــجوهای مامایــی رو از ســرچ کــردن اصطالحــات 

پزشــکی-مامایی تــوی گــوگل بی نیــاز میکنــه.

نحؤه دریافت کتاب:
میتونید از سایت گلبان یا کتاب فروشی های معتبر شهر تهیه کنید.
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کتابخونهکتابخونه
نام کتاب: آنچه شما می گویید، آنچه پزشک می شنود

نویسنده: دکتر دنیل افری
مترجم: دکتر افروز معتمد

انتشارات قطره
توضیحات:

شــما هــم از اطرافیانتــون در مــورد اینکــه فــالن پزشــک خــوب 
تشــخیص نمــی ده، شــنیدید؟

یــا اینکــه میگــن درمــان شــدیم ولــی دیگــه پیــش اون پزشــک 
نمیریــم...

بیــن پزشــک و  بــا ۱۶ داســتان متفــاوت، رابطــٔه  ایــن کتــاب 
بیمارهــای مختلــف رو تحلیــل میکنــه و بــه مــا یــاد مــی ده کــه 
بــه یــک ســری نکته هــای جزئــی امــا مهــم توجــه کنیــم کــه 
راحت تــر بتونیــم بــا بیمــاران ارتبــاط برقــرار کنیــم و همان طــور 
کــه میدانیــد، یکــی از مهارت هایــی کــه به عنــوان مامــا بایــد بلــد 
باشــیم، چگونــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مراجعه کننــده هامــون 

هســت.

یک قسمت از متن کتاب رو باهم میخونیم:
باشــد،  داشــته  دوســت  مــرا  پزشــکم  کــه  نمی بینــم  )نیــازی 
انتظــار هــم نــدارم همــراه مــن عــذاب بکشــد، وقــت زیــادی از 
پزشــکم نمی خواهــم، فقــط پنــج دقیقــه بــه وضعیــت مــن فکــر 

کنــد، تمــام ذهنــش را بــه مــن بســپارد، در یک فاصلــٔه کوتــاه بــه مــن بپیونــدد، همــراه جســمم، روحــم را جســتجو کنــد 
ــه شــیؤه خــودش بیمــار می شــود...( ــرا هــر انســانی ب و بیمــاری ام را بفهمــد، زی

نحؤه دریافت کتاب:
نسخٔه الکترونیک این کتاب را میتونید از سایت فیدیبو باقیمت کمتر خریداری کنید.
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اولین هااولین ها

داستان اولین انجمن علمی دانشجویان مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

آغــاز انجمــن مــا چنــدان هــم آغــاز آغــاز کار نبــود. آغــاز اصلــی برمی گــردد بــه دوران ترمکی مــان، همــان زمان هایــی 
کــه در کانال هــا و گروه هــای مختلــف، پیــام بــاز ارســال )فــوروارد( شــده از انجمن هــای مختلــف دانشــگاه ایــران را 
می دیدیــم و خبــری از انجمــن مامایــی دانشــگاه ایــران نبــود. همــان موقــع کــه در کارگاه هــای انجمــن مامایی هــای 
ــران بودیــم.  ــا آرم انجمــن مامایــی دانشــگاه ای دانشــگاه های مختلــف شــرکت می کردیــم و در حســرت یــک گواهــی ب
ایــده ای کــه بــا آمــدن کرونــا و دوران خانه نشــینی و درس و دانشــگاه مجــازی مــدام عقــب افتــاد، تــا حوالــی زمانــی 
کــه بــه پیشــنهاد نماینــده دانشــجویی نشــریات، تصمیــم گرفتیــم نشــریه مامایی-همیــن نشــریه ای کــه اآلن در حــال 
مطالعــه اش هســتید- را پایه گــذاری کنیــم. همــان روزهــا بــود کــه پیــام دادم بــه دنیــا کــه پایــه تأســیس نشــریه هســتی؟ 
و او گفــت اتفاقــاً بــه تأســیس انجمــن هــم فکــر می کنــم و مــن هــم گفتــم اصــالً می رویــم دنبــال هــر دوتایــش و 
ازآنجایی کــه از تــرم ۵ امتحان هایمــان حضــوری شــد؛ در اولیــن امتحانــی کــه بــرای امتحــان بعــدی فورجــه درس 
خواندنمــان کافــی بــود، بــا مشــاوره هایی کــه از ســال باالیی هــای فعــال گرفتــه بودیــم، رفتیــم دفتــر معاونــت فرهنگــی 
دانشــکده بــرای کارهــای تأســیس و ازآنجاکــه دیدیــم دانشــکده از مــا مشــتاق تر اســت بــه تأســیس انجمــن و قــول 
هرگونــه همــکاری داده، دیگــر عزممــان جــزم شــد کــه امتحان هایمــان را کــه دادیــم برویــم بــرای تأســیس و ایــن 
داســتان ها. امــا در بســته مرحلــه اول ایــن بــود کــه مــا دو نفــر بودیــم و هیئــت مؤســس حداقــل می بایســت پنــج نفــر 
می بــود. حــاال دانشــجوی فعــال از کجــا بیاوریــم؟! خالصــه مــن کــه یــک جلســه کارآمــوزی جبرانــی بــا بچه هــای ۹۹ رفتــه 
بــودم و چندتایــی از آن هــا را می شــناختم پیشــنهاد دادم بــا آن هــا صحبــت کنیــم تــا خودشــان دوتــا همکالســی فعــال 
بــه مــا معرفــی کننــد کــه موفقیت آمیــز واقــع شــد. و البتــه اگــر می خواهیــد بگوییــد این جــوری کــه می شــوید چهــار نفــر، 
بایــد بگویــم از اول یــک ظرفیــت خالــی گذاشــتیم بــرای یکــی از رفقــای ارشــد کــه باالخــره حضورشــان موجــب کســب 

تجربــه و ارتقــای انجمــن اســت. 
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اولین هااولین ها

ــه  ــال تدویــن اساســنامه و ایــن اداری کاری هــا کــه در حوصل خاصــه شــاخ غــول اولیــه کــه شکســته شــد رفتیــم دنب
بحــث نیســت و ازآنجاکــه دنیــا هماهنگی هــای تأســیس نشــریه را انجــام داده بــود، قــرار بــر ایــن شــد کــه هماهنگی هــای 
انجمــن بــا مــن باشــد و مــن شــدم نماینــده هیئــت مؤسســین و دیگــر نمی گویــم کــه خوردیــم بــه خرابــی ســایت 
انجمــن علمی هــای وزارتخانــه و تماس هــای هــرروزه بــا دانشــگاه کــه جان عزیزتــان یــه کاری بکنیــد تــا فارغ التحصیــل 
نشــده ایم ایــن انجمــن تأســیس شــود؛ و بمانــد کــه وقتــی تأســیس شــد بــرای عضوگیــری نیــاز بــود پروفایــل کاربــری مــن 
بــه پروفایــل دبیــر تغییــر پیــدا کنــد تــا بتوانیــم عضویــت بچه هــا را تأییــد کنیــم. البتــه خــود ایــن عضوگیــری چنــدان کار 
ســختی نبــود و در اولیــن فراخــوان، برخــاف انتظارمــان بــه حــدود ۳۵ نفــر رســیدیم آن هــم از رشــته ها و دانشــگاه ها و 

مقاطــع تحصیلــی مختلــف )درحالی کــه حداقــل اعضــای موردنیــاز بــرای تأســیس ۱۵ نفــر بــود.(
و مشــکل خــود پروســه تغییــر پروفایــل کاربــری مــن بــود کــه شــد قــوز بــاال قــوز کــه درنهایــت بعــد از اتمــام امتحانــات 
تــرم ۶، بــا موفقیــت انجــام گردیــد. و در فراخــوان بعــدی عضوگیــری، بــه حــدود ۴۵ نفــر رســیدیم و مــا، خســته راه و در 
شــرف واپســین ســال تحصیلــی باقی مانــده، درحرکتــی جهــادی، کمــر بســتیم بــه برگــزاری هرچــه ســریع تر انتخابــات و 
افتادیــم در یــک اداری کاری دیگــر بــرای تأییدیــه تحصیلــی گرفتــن بــرای کاندیداهایمــان. کــه آن هــم خــورد بــه ثبت نــام 

جدیدالورودهــا و چنــد روزی کــه در صــف انجــام ایــن کار ماندیــم... .
و البتــه اینکــه انجــام شــد، تــا آمدیــم پیــج و کانــال انجمــن را جــان دهیــم تاکمــی پــر و بــال بگیــرد، و بــا بچه هــا در گــروه 
واتــس اپــی تبــادل داده کنیــم، خوردیــم بــه اوایــل فیلترینــگ کــه خیلــی از بچه هــا حتــی در تلگــرام هــم نمی توانســتند 

آنایــن شــوند. 
و ما ماندیم و اطاع رسانی پیامکی به حدود ۴۵ نفر. 

و چــون خــان نمی دانــم چنــدم ایــن بــود کــه بــرای مقبــول بــودن انتخابــات، تعــداد شــرکت کنندگان بایــد)n( ۱+)n/2=کل 
اعضــای انجمــن( نفــر باشــد و هــر کاندیــدا هــم بایــد )n( ۱+)n/2= تعــداد شــرکت کنندگان( تعــداد آرا را بــه دســت بیــاورد 

تــا برنــده شــود،
و چــون اپراتــور محتــرم، بــدون اطــاع قبلــی، برخــی پیامک هــا را ارســال نکــرده بــود، و از طریــق ایمیــل هــم نمی دانســتیم 
چنــد نفــر آن  را می خواننــد، لــذا اطاع رســانی آن جــور کــه می خواســتیم خــوب پیــش نرفــت و همیــن شــد کــه بــا اختــاف 
۱ نفــر، آرا بــه حدنصــاب نرســید و مرحلــه اول انتخابــات بــا شکســت مواجــه شــد. انتخابــات مرحلــه دوم را امــا بافاصلــه 
ســه چهــار روز برگــزار کردیــم و بــا عزمــی جزم تــر، ایــن بــار اعضــا را بــه دو گــروه تقســیم کردیــم تــا عــاوه بــر ایمیــل و 
ــار  ــات بی خبــر بماننــد. کــه شــکر خــدا ایــن ب ــادا از انتخاب ــه تک تــک اعضــا زنــگ هــم بزنیــم کــه مب پیامــک، بتوانیــم ب
نتیجــه بهتــر شــد و دو نفــر از اعضــای شــورا قطعــی شــدند. امــا بازهــم ســه نفــر دیگــر مانــده بودنــد و آرایــی کــه بازهــم بــا 
اختــاف اند کــی بــه حدنصــاب نرســیده بــود . و این گونــه شــد کــه انتخابــات بــه مرحلــه نهایــی کشــید. و البتــه فحش هــای 
مــا بــه زمیــن و زمــان کــه چــرا اعضــای شــورا را ۵ نفــر انتخــاب کردیــم و نــه ســه نفــره! کــه شــاید ایــن طلســم لعنتــی 
می شکســت و همه چیــز بــی اســترس تمــام می شــد. مرحلــه نهایــی آخریــن بــرگ برنــده بــود. یــا می شــد، و یــا همه چیــز 
می رفــت از اول. آن هــم بــرای حداقــل یــک مــاه بعــد. امــا این همــه داســتان نبــود! خــان آخــر اینکــه تنهــا کســانی حــق 
شــرکت در مرحلــه نهایــی را داشــتند کــه در مرحلــه دوم در انتخابــات شــرکت کــرده بودنــد و مــا نمی دانســتیم آن هــا، 
دقیقــاً چــه کســانی هســتند تــا فقــط بــه ایشــان بگوییــم دوبــاره بایــد رأی دهنــد. خاصــه کــه ســرتان را درد نیــاورم. عمــاً 
همــه کارهایــی کــه در مرحلــه ۱ و ۲ کــرده بودیــم مجــدد تکــرار شــد و شــبی کــه بــا اســترس گذشــت و فــردا صبــح، دقیقــاً 
یــادم اســت ســر کارورزی داخلــی جراحــی و در اتــاق تریتمنــت و در حــال آماده ســازی داروهــا بودیــم کــه تلفــن زنــگ 
خــورد و آن طــرف خــط، واحــد انجمــن علمی هــای دانشــگاه بــود کــه می گفــت انتخابــات بــا موفقیــت انجام شــده و ســه 
نفــر باقی مانــده هــم توانســته اند حدنصــاب آرا را بــه دســت آورنــد و از فــردا می توانیــم کارمــان را شــروع کنیــم. اشــک 
شــوق در چشــمانمان حلقــه زد و مــن و دنیــای پایبنــد بــه پروتکل هــای کرونایــی، بعــد از ســالها ایــن قوانیــن را زیــر پــا 
گذاشــته و یکدیگــر را در آغــوش کشــیدیم و بــه شــادی پرداختیــم. و ازاینجــا بــه بعــد را احتمــاالً خودتــان بدانیــد. به ویــژه 

اگــر مــا را در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی دنبــال کنیــد. 
ــم قــوی  ــزی برگــزاری کارگاه هــا و اردوهــا انجــام گرفــت و یــک تی ــف و برنامه ری باالخــره پروســه مشــخص شــدن وظای
ــران شــد.  ــی در دانشــگاه ای ــران کــردن هرچــه بیشــتر این همــه ســال عــدم حضــور انجمــن مامای ــزه، آمــاده جب و باانگی
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تیم ما شامل:

دبیر کل: دنیا بهرامی هزاوه
نایب دبیر: سها بابازاده شایان

مسئول آموزش: مانا طاهری
مسئول پژوهش: نیلوفر ایزددوست

مسئول روابط عمومی: صبا محسنیان
مسئول تدارکات ، مالی و پشتیبانی: مهسا نصیری

مسئول SOCIAL MEDIA :زهرا حسین جانی

اولین هااولین ها

مهسا نصیرینیلوفر ایزددوستدنیا بهرامی هزاوه 

صبا محسنیان مانا طاهریسها بابازاده شایان

زهرا حسینجانی



خاصــه کــه آمدیــم تــا بترکانیــم. پــس شــما نیــز مــا را یــاری کــرده و گــوگل فــرم عضویــت در انجمــن را تکمیــل 
و مــا را در شــبکه های اجتماعــی دنبــال کنیــد، تــا عضــوی از خانــواده انجمــن مامایــی شــوید. 

و البتــه احتمــاالً بدانیــد در انجمــن مــا تبعیــض جایــی نــدارد و مــاک شایســته ساالری ســت. پــس بــا فــارغ از 
جنســیت و رشــته، بــرای عضویــت بشــتابید. 

پاورقی: 

* بــا تشــکر از ســرکار خانــم دکتــر اینانلــو، ســرکار خانــم حیــدری و ســرکار خانــم افشــار، معاونــت فرهنگــی 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی ایــران کــه بی شــک اگــر حمایــت و همــکاری ایشــان نبــود، شــاید ایــن انگیــزه، 

آن قــدر مضاعــف شــکل نمی گرفــت. 

** و بــا تشــکر از ســرکار خانــم موالیــی، معاونــت وقــت انجمــن علمی هــای دانشــگاه ایــران کــه تأســیس ایــن 
انجمــن و رهایــی از مشــکات ایجادشــده بــرای ثبــت انجمــن، پروفایــل این جانــب و رفــع مشــکات ســایت، 

درگــرو تاش هــای هــرروزه و شــبانه روزی ایشــان بــود. 

*** و صدالبتــه تشــکر از ســرکار خانــم دکتــر خیرخــواه، معاونــت پژوهشــی دانشــکده و مدیــر گــروه مامایــی 
کــه از همــان ابتــدای ایــده پــردازی، هرگونــه همــکاری و گره گشــایی از موانــع احتمالــی پیــش روی انجمــن را 

تضمیــن کردنــد. 

الیکا عباس زادگان
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با احترام و عشق به زنان، مادران و کودکان ایران زیبا

ماماتایمز


