
شماره هفتصدوسی ودو   شانزده آذر نودوهشت2 سالمت در ایران

آلودگی هوا؛ علت مرگ ۳هزار تهرانی باالی ۳۰ سال در سال گذشته
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاثیر آلودگی هوا بر بیش از ۳۳ هزار 
مرگ ساالنه در کشور خبر داد. به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی ضمن 
اعالم این خبر، اظهار داشت: »در کالنشهرها، آلودگی هوا به ویژه ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون 
وارد ریه و بافت بدن افراد می شود و عوارض زیادی ایجاد می کند.« وی افزود: »طی سال های ۹2 تا 
۹۴ شاهد کاهش غلظت آالینده های هوا بودیم اما از سال ۹۴ تا ۹۶ با افزایش غلظت و آلودگی هوا 

روبرو شدیم و هم اکنون این آلودگی ۳/۳ برابر حد مجاز جهانی است.« رئیسی تصریح کرد: »هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم تحمیلی ناشی از آلودگی هوا بسیار زیاد است که تعطیلی مدارس، دانشگاه ها 
و بازار بخشی از آن است.« وی با بیان اینکه طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، این هزینه در ایران 
بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر و برابر با 2/۴8 درصد تولید ناخالص ملی است، ادامه داد: »طبق آمار، میزان 
مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال ۹۷، بالغ بر ۳ هزار نفر از افراد باالی ۳۰ سال بود 
که تعداد بیماران مزمن تنفسی 85 نفر، افراد مبتال به سرطان ریه ۹۶ نفر، بیماران قلبی ۱۰58 نفر و 
افراد دچار سکته مغزی 52۶ نفر بود.« معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: »برای کالنشهرهایی 

مانند تهران و اصفهان نیازمند برنامه ها و تمهیدات ویژه هستیم. همچنین، در جنوب، غرب و شرق 
کشور با پدیده غبارآلودگی  مواجه هستیم که راهکارهای رفع این آلودگی ها باید مورد توجه قرار 
گیرد.« به گزارش سازمان جهانی بهداشت، این فشار بهداشتی بر آسیب پذیرترین جمعیت جهان؛ 
یعنی کودکان و گروه های اجتماعی اقتصادی پایین تر و جوامع محروم بیش از دیگر گروه ها قابل مشاهده 
است. آلودگی هوا عامل یک سوم مرگ ومیر ناشی از سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری قلبی است، 
حتی از عدم تحرک جسمی و چاقی که بیماری های غیرمسری )NCDs( خطرناک هستند، فراتر رفته 

و به دومین عامل مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیرمسری تبدیل شده است.

خبــر

آنفلوانزا بیماري ویروسي 
حاد دستگاه تنفسي است 
درد  سردرد،  تب،  با  که 
عضالني، تعریق، آبریزش 
بیني، گلودرد و سرفه ظاهر مي شود. سرفه 
مي یابد  ادامه  مدتي  براي  و  شدید  اغلب 
ولي سایر نشانه هاي بیماري بعد از 2 تا ۷ 
روز خودبه خود بهبود پیدا مي کند. بیماري 
اپیدمیولوژیک  معموال براساس مشخصات 
آن شناسایي می شود و موارد تک گیر آن را 
فقط با کمک روش هاي آزمایشگاهي مي توان 
تشخیص داد. آنفلوانزا در افراد مختلف ممکن 
است از سایر بیماري هاي ویروسي دستگاه 
تنفس قابل تشخیص نباشد. اشکال بیماري 
متفاوت است و ممکن است نشانه هایي مثل 
سرماخوردگي، برونشیت، پنوموني ویروسي و 
بیماري هاي حاد غیرقابل افتراق دستگاه تنفسي 
را نشان دهد. اختالالت دستگاه گوارش )تهوع، 
استفراغ و اسهال( نیز بروز مي کند ولي در کودکان 

ممکن است همراه با نشانه هاي ریوي باشد.

مرگ ۵۶ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا
هرساله و با شروع فصول سرد سال به ویژه پاییز 
این بیماری مهمان ناخوانده خانه ها می شود و 
افراد زیادی را درگیر خود می کند ولی متاسفانه 
امسال به دلیل شیوع زودهنگام این بیماری 
میزان ابتال و تلفات آن قابل توجه است. آنطور 
که رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت اعالم کرده، از اول مهرماه ۹8 
و با شیوع موج اول آنفلوانزا در کشور، 5۶ نفر 
فوت کرده اند که ۱۹ مورد از این فوتی ها در 

هفته گذشته رخ داده است.
کیانوش جهانپور، ۱۱ آذرماه در برنامه رادیویی، 
با بیان اینکه امسال موج شیوع آنفلوانزا یک ماه 
زودتر از سال های گذشته در کشور آغاز شده، 
اظهار داشت: »موج این بیماری تنها خاص 
کشور ما نیست و گزارش ها نشان می دهد در 
کشورهای مدیترانه شرقی و غرب آسیا نیز این 

پدیده وجود دارد.«
وی گفت: »با توجه به اینکه هر سال در این 
فصل با شیوع آنفلوانزا و فوت برخی هموطنان و 
افراد مبتال به بیماری های زمینه ای مواجه هستیم، 
هشدارهایی در رسانه ها درباره پیشگیری و کنترل 

این بیماری مطرح می شود.«
جهانپور به آمار فوتی های این بیماری در ایران 
و جهان، اشاره کرد: »ساالنه 5۰۰ هزار نفر در 
دنیا به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از 
دست می دهند و خوشبختانه آمار مرگ ومیر در 
ایران نسبت به میانگین جهانی پایین تر است.« 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت تأکید کرد: »ظرف دو هفته اخیر با شیوع 

آنفلوانزا مواجه هستیم اما هنوز نمی توان اعالم 
کرد با همه گیری مواجه هستیم و ممکن است 
ظرف دو هفته آینده شیوع این بیماری در کشور 
بیشتر باشد که با رعایت نکات بهداشتی می توان 
از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد.« جهانپور 
افزود: »اغلب فوت شدگان در اثر ابتال به آنفلوانزا 

دارای بیماری  زمینه ای بوده اند.«

توزیع ۲۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا 
در کشور

معاون بهداشت وزیر بهداشت هم با تأیید خبر 
فوت 5۶ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا، گفت: 
»امسال حدود 2۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا در 
سطح کشور و مراکز بهداشتی برای گروه های 
پرخطر توزیع شده و این افراد واکسن تزریق 
کرده اند. البته مهم تر از تزریق واکسن، رعایت 
اصول بهداشت فردی و جمعی است؛ یعنی 
شستن دست ها،  استفاده از ماسک و حضور 
نیافتن افراد مبتال در جمع موارد مهمی است 

که باید به آن توجه کنیم.«
علیرضا رئیسی در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
توضیح داد: »توصیه اکید ما این است که تزریق 
واکسن آنفلوانزا اصال لزومی ندارد، مگر برای 
افراد پرخطر شامل خانم های باردار، افراد باالی 
۶5 سال، کسانی که دچار بیماری های مزمن 
کلیه، تنفسی، قلبی، سرطان هستند، همچنین 
افراد دچار نقص ایمنی بنابراین فقط این افراد 

باید واکسن تزریق کنند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه 
چند درصد از جامعه باید از واکسن آنفلوانزا 
استفاده کنند؟ گفت:  »آمار خیلی شاخصی نداریم 

اما قطعا کمتر از 5 درصد جامعه باید این واکسن 
را تزریق کنند. به تمام افراد گروه های پرخطر 
توصیه می کنیم حتما این واکسن را تزریق کنند.«
وی به توزیع واکسن آنفلوانزا توسط وزارت 
بهداشت بین مراکز بهداشتی اشاره کرد: »امسال 
حدود 2۰۰ هزار واکسن آنفلوانزا در سطح کشور 
و مراکز بهداشتی برای گروه های پرخطر توزیع 

شده  و این افراد واکسن تزریق کرده اند.«
رئیسی درباره اخبار متناقض منتشرشده درمورد 
آمار افراد فوت شده به دلیل ابتال به بیماری آنفلوانزا، 
توضیح داد: »از ابتدای آغاز موج شیوع آنفلوانزا؛ 
یعنی از اول مهرماه تاکنون 5۶ نفر به دلیل ابتال به 
این بیماری جان خود را از دست داده اند. البته 
طی روزهای دوم تا هشتم آذرماه 2۷۳ نفر به 
دلیل آنفلوانزا در بیمارستان ها بستری شده اند و 
متاسفانه ۱۹ نفر جان خود را از دست داده اند. 
۳۷ نفر نیز پیش از این تاریخ فوت شده بودند.«
معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: »تمام 
افراد فوت شده دارای بیماری زمینه ای یا مسن 
بوده اند. ازاین رو، ابتال به هرگونه بیماری ریوی 
و تنفسی به معنای ابتال به آنفلوانزا نیست و 
تشخیص این بیماری نیازمند انجام آزمایش های 
تشخیصی است. همان طور که قبال از سوی 
وزارت بهداشت اعالم شده، نیازی نیست تمام 
افراد جامعه اقدام به تزریق واکسن کنند و استفاده 
از واکسن تنها برای خانم های باردار و افراد مبتال 
به بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های 
ریوی توصیه می شود. آمار تأییدشده و آخرین 
وضعیت مبتالیان به این بیماری به صورت هفتگی 
از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود بنابراین 
هموطنان به برخی آمارهای غلط منتشرشده در 

شبکه های اجتماعی توجه نکنند.« رئیسی با اشاره 
به اینکه فراگیری آنفلوانزا طی 2 هفته گذشته 
بیشتر شده، گفت: »تاکنون ۴ هزار بیمار مبتال به 
آنفلوانزا در کشور بستری شده اند. البته نکته ای 
که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است 
که افراد مبتال به آنفلوانزا از خوددرمانی بپرهیزند 
و بهداشت فردی را رعایت کنند. در این راستا 
شستن دست ها به صورت اصولی برای پیشگیری 
از ابتال به آنفلوانزا باید مدنظر افراد قرار گیرد.«

وی با اعالم اینکه هیچ کمبود دارویی در زمینه 
درمان بیماران آنفلوانزا در کشور وجود ندارد، 
افزود: »پیش بینی می شود طی ۳-2 هفته آینده 
شیوع بیماری آنفلوانزا در کشور ادامه پیدا کند، 
البته نوع ویروسی که امسال شایع شده مهاجم تر 
و تغییر ژنتیک یافته  تر است بنابراین فراگیری آن 
بیشتر شده است. البته افراد فوت شده به دلیل 
ابتال به آنفلوانزا دارای سابقه بیماری قبلی، کلیوی 
و زمینه ای بوده اند و تزریق واکسن آنفلوانزا به 

افراد عادی توصیه نمی شود.«

تشدید آنفلوانزا با مصرف خودسرانه 
دارو

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت نیز با بیان اینکه آنفلوانزا بیماری فصلی 
است که هر سال تکرار می شود و با سرد شدن 
هوا گسترش  می یابد، تصریح کرد: »انتظار می رود 
حداقل 2۰ درصد مردم جامعه در هر فصل به 
آنفلوانزا مبتال شوند. چند عامل باعث می شود 
این موج تشدید یا تضعیف شود که مهم ترین 

عامل ویروس است.«
محمدمهدی گویا توضیح داد: »ویروس آنفلوانزا 

عجیب و مدام در حال تغییر است. همین تغییرات 
کوچک موجب می شود بدن انسان نتواند آن 
را شناسایی کند و فردی که سال قبل مبتال 
شده، امسال نیز مبتال می شود و اگر شدت 
بیماری زایی ویروس زیاد باشد، تعداد کسانی 

که مبتال می شوند، بیشتر خواهدشد.«
وی افزود: »باید فاصله حداقل یک متری را با فرد 
مبتال رعایت و از مصرف خودسرانه دارو به ویژه 
آنتی بیوتیک جدا خودداری کرد زیرا اصال برخی 
موارد بیماری نیاز به آنتی بیوتیک ندارد.« گویا با 
اشاره به اینکه داروهای کورتون دار ممکن است 
موجب تشدید بیماری شود، اظهار داشت: »فرد 
مبتال تا چند روز ویروس را از طریق قطرات 
تنفس دفع می کند. به عنوان مثال پزشک توصیه 
می کند فرد بیمار ۳-2 روز در منزل استراحت 
کند بنابراین باید در منزل بماند تا بیماری را به 

دیگران منتقل نکند.«
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »تعطیلی 
مدارس به آنفلوانزا ربطی ندارد و بیشتر کسانی که 
مبتال شده اند در سنین مدرسه نیستند و افرادی 
با سن باالتر هستند. تالش می کنیم در تحصیل 
دانش آموزان وقفه ای ایجاد نشود، ضمن اینکه 
سالمت آنها برای ما اهمیت دارد و تعطیلی مدارس 
به دلیل آلودگی هوا بوده است.« گویا تصریح 
کرد: »برای اینکه حتی یک کالس درس تعطیل 
شود، باید بر اساس ابتالی دانش آموزان یک 

کالس به بیماری تصمیم گیری شود.«
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت ادامه داد: »ویروس آنفلوانزای فصلی 
۴ گروه مهم دارد که در یک فصل آنفلوانزایی 
یک یا دو ویروس فعال می شود و امسال دو 
نوع H۱N۱ و H۳N2 بیشتر فعال بوده که 
نوع اول بیش از ۹۰ درصد موارد را تشکیل 
داده است.« وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا زائران اربعین در انتقال ویروس آنفلوانزا 
مؤثر بوده اند؟ گفت: »این موضوع صحت ندارد 
زیرا ویروس کل منطقه و حاشیه مدیترانه را 
به شدت درگیر کرده و کویت با وضعیت مشابه 
ما حتی با شدت بیشتر درگیر است. همچنین 
عمان، قطر و... درگیر هستند و این بیماری 

ربطی به مسافرت ها ندارد.«

 بهتر است عالئم و راه های مقابله با 
بیماری را بهتر بشناسید. همان طور 
که گفته شد آنفلوانزا بیماری حاد 
و شایع است که شیوع آن در 
فصول سرد سال و به خصوص 
در پاییز زیاد است. این بیماری 
به علت درگیری دستگاه تنفسی، 

بسیار مسری است.
عالئم ابتال به آنفلوانزا شامل تب 
و لرز )تب معموال بین ۳8 تا ۴۰ 
درجه سانتی گراد و گاهی تا ۴۱ 
درجه سانتی گراد(، سرفه و اغلب 
سرفه خشک، آبریزش و گرفتگی 
و  سینوس  درد  گلودرد،  بینی، 
پشت  و  گردن  درد  گوش ها، 
چشم ها، بی اشتهایی، تهوع، اسهال 
کوفتگی،  احساس  استفراغ،  و 
دردهای عضالنی و استخوانی 
)درد عضالت اغلب در پشت، 
بازوها و پاها(، افزایش تعریق و 
خشونت صداست. از آنجا که 
ویروس های آنفلوانزا در قطرات 
تنفسی وجود دارند، می توانند از 

طریق سرفه و عطسه منتشر شوند. 
چنانچه ذرات عفونی ناشی از 
فرد  دهان  آب  قطرات  انتشار 
عطسه،  یا  سرفه  هنگام  مبتال 
استنشاق  دیگری  فرد  توسط 
شود یا به وسیله دست و اشیای 
آلوده شده به قطرات آب دهان، 
به بینی یا گلوی فرد دیگر برسد، 

می تواند بیماری را منتقل کند.
 رعایت موارد زیر می تواند نقش 
موثری در جلوگیری از انتقال این 

عفونت داشته باشد:
 در زمان شیوع بیماری آنفلوانزا، 
هنگام احوالپرسی از در آغوش 
گرفتن، دست دادن و بوسیدن 

خودداری کنید.
 چنانچه با افراد مبتال در ارتباط 

هستید، از ماسک استفاده کنید.
 از تماس دست آلوده با چشم ها 

و بینی و دهان بپرهیزید.
 در صورت مشاهده عالئم 
پزشک  به  بالفاصله  فوق، 
مصرف  از  و  کرده  مراجعه 

خودسرانه آنتی بیوتیک و هرگونه 
خوددرمانی جدا خودداری کنید.
آنفلوانزا  مشابه  عالئم  اگر   
دارید، از سایر افراد حداقل یک 

متر فاصله بگیرید.
 چنانچه به آنفلوانزا مبتال شدید، 
در منزل بمانید و حداقل 2-۳ 
روز از رفتن به اماکن جمعی مثل 
مهدکودک، مدرسه، محیط کار و... 

خودداری کنید.
 در صورت ابتال در منزل از 
سایر افراد خانواده فاصله بگیرید 
و ضمن داشتن لوازم شخصی 
جداگانه )لیوان، بشقاب، قاشق 
و چنگال(، هنگام خواب نیز در 

اتاق جداگانه بخوابید.
 هنگام سرفه و عطسه بینی 
و دهان خود را به طور کامل با 

دستمال کاغذی بپوشانید.
 دست ها را به طور مرتب و 

مکرر با آب و صابون بشویید.
 دستمال کاغذی را بالفاصله 

در سطل زباله دردار بیندازید.

 استراحت و خواب کافی به عنوان 
مهم ترین اقدام برای بهبود بیماری

 استفاده از مایعات فراوان مانند آب، 
آب میوه طبیعی و سوپ رقیق

 مصرف میوه ها و سبزیجات حاوی 
C ویتامین

 پرهیز از مصرف غذاهای چرب، 
سرخ کرده و ادویه دار

 مصرف وعده های غذایی کوچک 
حاوی مواد نشاسته ای بدون ادویه )برنج، 
پوره، غالت پخته شده، سیب زمینی پخته 

و...( در روزهای ابتدای بیماری
 قرقره آب نمک )سرم فیزیولوژی( 
در  بار  بینی، چند  از  آن  استنشاق  و 
روز برای بهبود سوزش گلو و کاهش 

ترشحات بینی
استعمال دخانیات،  از   خودداری 

سیگار و الکل
 روشن کردن دستگاه بخور برای 
شدن  رقیق  و  هوا  رطوبت  افزایش 
ترشحات ریه )مخزن دستگاه را روزانه 

تمیز کنید.(
 ورزش مالیم و سبک برای تقویت 

قدرت بدن و سیستم ایمنی
 دوری از فشارها و استرس های روانی
بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، این افراد 
بیشتر از سایر افراد در معرض خطر 
ابتال به بیماری آنفلوانزا و عوارض آن 
هستند؛ نوزادان و کودکان کمتر از 5 
سال )به ویژه کودکان زیر 2 سال(، مبتالیان 
دیابت،  مثل  مزمن  بیماری های  به 
کلیوی،  ریوی،  قلبی،  مشکالت 
اختالالت نورولوژی و خونی، سرطان 
و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف، 
خانم های باردار، افراد باالی 5۰ سال و 
به خصوص سالمندان باالی ۶5 سال. 
همچنین توصیه می شود این افراد برای 
مشاوره  با  آنفلوانزا  واکسن  دریافت 
پزشک اقدام کنند؛ افراد باالی 5۰ سال، 
تمام کودکان بین ۶ تا 5۹ ماه، افراد مبتال 
دیابت،  مثل  مزمن  بیماری های  به 
نارسایی  قلبی- عروقی،  بیماری های 
کلیوی، آسم، اختالل تولید گلبول قرمز، 
اختالالت نورولوژیک، مصرف کنندگان 
داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، 
افراد همودیالیزی، مبتال به ایدز، مبتالیان 

به بیماری های صعب العالج، افراد تحت 
و  رادیوتراپی  کورتون،  با  درمان 
شیمی درمانی، افراد چاق با شاخص توده 
بدنی باالی ۴۰، کودکان تحت درمان 
مزمن با آسپیرین یا داروهای حاوی 
سالیسیالت، خانم های باردار، پزشکان، 
پرستاران و کارکنان بهداشتی مشغول 
در مراکز و موسسات بهداشتی- درمانی، 
بیمارستان ها و آسایشگاه ها. اما این افراد 
نباید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؛ افرادی 
که به تخم مرغ حساسیت شدید دارند، 
کسانی که در گذشته واکنش حساسیتی 
شدید به واکسن آنفلوانزا نشان داده اند، 
افرادی که در گذشته سابقه بروز نشانگان 
گیلن باره را پس از ۶ هفته از دریافت 
واکسن آنفلوانزا داشته اند، کودکان زیر 
۶ ماه و بیماران تب دار )تا زمانی که تب 
و بیماری مربوط به آن فروکش کند(. 
البته با توجه به تنوع واکسن های آنفلوانزا 
ایمن  تزریق  برای  دارویی،  بازار  در 
فراورده، باید شرایط سنی و ویژگی های 
فردی، منطبق بر موارد مندرج در بروشور 

فراورده دارویی مدنظر قرار گیرد.

اقدامات موثر برای کاهش عالئم و بهبود بیماری آنفلوانزاراه های پیشگیری و بهبود آنفلوانزا

از اول مهرماه ۹۸ و با شیوع موج 
اول آنفلوانزا در کشور 4 هزار 
بیمار مبتال بستری شده اند و از 
این تعداد ۵۶ نفر که اغلب آنها 

دارای بیماری  زمینه ای بودند، 
فوت کرده اند

- کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت

»ف. الماز« پس از سفر به شوروی، 
روش زایمان بدون درد )یا زایمان 
با آماده سازی روانی – جسمانی( را 
وارد فرانسه کرد. البته این اصطالح 
چندان درست نیست زیرا درد در این نوع زایمان 
از بین نمی رود، بلکه به زن آموخته می شود درد را 
کنترل کرده و رنج را از آن حذف کند. این کار همیشه 
ممکن نیست. سهم الماز با این کار در آن بود که در 
برابر پزشکی شدن افراطی زایمان که در آن زمان به 
وجود آمده بود، راه تازه ای را باز کند، به صورتی که 
زن از ابتدا تا انتهای زایمان بدون تبعیت کورکورانه 

از گروه پزشکی، فعال و آگاه باقی بماند.
در این روش مشاهده می شود میزان درد بسیار متغیر 
است و این موضوع به شرایط بستگی دارد و صرفا با 
فیزیولوژی نمی توان آن را توضیح داد. میزان و شدت 
درد در واقع از داده های بسیار زیادی از جمله محیط 
تاثیر می پذیرد. الماز، روش های تنفس، دستیابی به 
آگاهی بیشتر از بدن خود برای زنان و گردآوردن و به 
مشارکت گذاشتن تجربه شان پیش از زایمان را مفید 
می داند. او می خواهد حواس زن را از درد منحرف 
کرده و برای این کار او را نسبت به حرکات بدنی اش 
آگاه تر کند و به خصوص شیوه تنفس کردن را به او 
می آموزد. در منطق کسانی که به زن در زایمان کمک 
می کنند، »طبیعی« تلقی کردن آن سبب می شود رنج 
کشیدن در زنان در حال زایمان نادیده گرفته شود. 
این موضوع را امروز هنوز نزد برخی زنان می بینیم که 
عقیده دارند این درد به مشکل فیزیولوژیک یا بیماری 
مربوط نمی شود بنابراین خودبه خود قابل تحمل است.
در زایمان بدون درد، آموزش مناسب زنان و آموختن 
روش های بدنی سبب می شود  رنج زایمان کاهش یابد یا 
از میان برود و به این ترتیب خود زن نیز فعال تر می شود 
و با آگاهی بیشتری در زایمان مشارکت خواهد کرد.
 کار روی بازنمایی ها همراه با آموزش روش های 
تنفس و تمرکز انجام می گیرد. برای طرفداران این 
روش ها، انفعال زن در برابر آنها، سرچشمه ای برای 
رنج او در زایمان است. چنانچه زن از منابع الزم برای 
این کار برخوردار نباشد، درمورد روش ها و گروه 
پزشکی زایمان هیچ شناختی نداشته باشد و افزون بر 
این ترس از رنج بردن وجودش را فرابگیرد، دردهای 
زایمان را در بدترین وضعیت حس خواهد کرد. زن 
باید در جایگاه اجتماعی و سیاسی خود با گرایش به 
انفعال مبارزه کند و به نوعی خودمختاری یا موقعیتی 
فعال در به دنیا آوردن فرزندش برسد. به این ترتیب 
تجربه ای که همه آن را دردناک توصیف می کنند، به 
یکی از مهم ترین حوادث زندگی او تبدیل خواهد شد.
از میان رفتن وحشت، امکان برخورداری از قالب های 
معنایی و یک گروه کامال آماده برای کمک به زایمان، 
سبب می شود زن درد کمتری احساس کرده و موقعیت 
او کامال تغییر کند. در گروه های آموزش خانم های 
با یکدیگر مالقات می کنند و تجارب  آنها  باردار، 
خود را به مشارکت می گذارند. به این ترتیب ترس 
از بیمارستان و کنشگران آن کاهش می یابد یا از میان 
می رود و زن می تواند نسبت به آن احساس اعتماد 
کند و بخشی از وحشت خود را از میان ببرد. هدف 
صرفا آن نیست که درد مهار شود، بلکه باید زایمان 
را به پدیده ای بدون وحشت تبدیل کرد، رویدادی 

خوب که با اعتماد تجربه می شود.
روشن است که زایمان بدون درد به نتایج متناقضی 
نیز می رسید. گاهی زنانی که کامال انگیزه داشتند و 
برای زایمان آماده بودند، تجربه ای بسیار سخت را از 
سر می گذراندند و برعکس زنان دیگری که چندان 
کاری نکرده بودند، زایمانی بسیار ساده داشتند اما 
بیشتر زنان، زایمان های آرام را تجربه می کردند که 
در آنها هرچند درد کامال از بین نمی رفت، به هیچ 

عنوان خاطره ای رنج آور باقی نمی گذاشت.
امروز به جای زایمان بدون درد از اصطالح رایج 
»آماده سازی برای زایمان« استفاده می شود. روش های 
کاهش درد امروزه بسیار رایج و با روش های دیگری 
هیپنوز،  یوگا،  آرامش بخش،  حرکات  مثل  بدن  در 
آوازهای پیش از زایمان و همچنین استفاده از استحمام 
در وان آب گرم، ماساژهای میان دوراه )پرینیوم( در 
منطقه تناسلی یا دهانه رحم و... همراه شده اند. در 
برخی  زایشگاه های آمریکا، یک خانم به این کار 
اختصاص دارد که پدر و مادر را با حضور فعال خود 
و ماساژ دادن مادر، همراهی کرده و ایشان را برای 
پذیرش بهتر این واقعه آماده کند. باید توجه داشت 
و  زایمان  کیفیت  و  درد  میان  ساده ای  معادله  هیچ 
آماده سازی برای آن وجود ندارد و یک زن واحد 
ممکن است از یک زایمان به زایمان دیگر شدت 

درد بسیار متفاوتی را تجربه کند.
منبع: مجموعه مقاالت درد و رنج

آموزش زنان و آموختن روش های 
بدنی رنج زایمان را کاهش می دهد

 علی اکبر 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از آخرین آمار ابتال به آنفلوانزا و روش های پیشگیری از آن

آژیر خطر شیوع آنفلوانزا به صدا درآمد
 برگردان: 

ناصر فکوهی، 
فاطمه سیارپور


