
 
 
 
 
 
 
 

 ای زنده موجود مثل دقيقا زناشويی زندگی ازدواج، از بعد
 زمانی از تولدش .کندمی  رشد و شود می متولد که است
 ازدواج گيرندمی  تصميم آقايی و خانم که شود می آغاز

  متولد بچه اين نوعی به تصميم، اين اجرای از پس .کنند
 که نطوراهم شود؛ مراقبت آن از خوبی به بايد و شود می
 مهارت، با بايد واقع، در .دارد نياز مراقبت به آدميزاد بچه

 را مشترک زندگی رشد مختلف مراحل دانايی، و آگاهی
 خواهد متعددی مشکلهای دچار صورت، اين غير در .گذراند

 حل قابل برخی و هستند حل قابل برخی که مشکلهايی شد؛
 حيطه وارد تخصصی طور به برخی ميان، اين در .نيستند

 کنند می مراجعه مشاور به ای عده و شوند می مشکالت حل
 قابل و است اصولی و درست ها مشاوره همه آيا اما

 برای  ، شود یم  پيشنهاد که شهايی رو همه آيا اطمينان؟
 ؟ اجراست قابل ما جامعه اجتماعی فرهنگی زمينه در و ما

 ، شده باب است مدتی که ناکارآمدی های مشاوره از يکی
 ، اند شده مشکل دچار که شوهرهايی و زن به که است اين

 در آنچه ! کنند زندگی هم از جدا مدتی شودی م پيشنهاد
 بافت با ناسازگار های مشاوره نقد ضمن آيد، می ادامه

 خانواده مشاوره اصول به نگاهی جامعه، اجتماعی فرهنگی
 .اندازد می

 های اختالف ميزان بيشترين علت دهد می نشان آمارها
 زندگی اول سال ۵ در که است اين ، ها ق طال و خانوادگی
 در تواند می که است زياد همسران بين ف اختال ، مشترک

 پس .شود آن تزلزل و خانواده کانون به آسيب باعث نهايت
 اين به ، باشيم داشته ها طالق آمار از تحليلی بخواهيم اگر

 اتفاق طالق ميزان بيشترين ، اول سال که رسيم می نتيجه
 و کمتر چهارم کمتر، سوم، کمتر، کمی ، دوم سال افتد، می

 رسد می ثبات به زندگی آن از بعد و قبل سال از کمتر پنجم
 دوره تا يابد می کاهش زناشويی های اختالف و طالق آمار و

 سال ۴۵ باالی سنين و ميانسالی سنين در که دوم بلوغ

 
 
 
 
 
 
 

 تنش دچار زندگی است ممکن دوباره سن، اين از بعد  .است
  نزول بعد و رود می باال کمی طالق و اختالف آمار ، شود
 که زمانی يعنی ؛ است خالی آشيانه ، بعد مرحله . کند می
      ترک ديگری دليل هر يا ازدواج از پس را خانه ها بچه
 هم زمان اين در . مانند می تنها دوباره مرد و زن و کنند می

 اتفاق مشترکشان زندگی در تالطمی دوباره دارد امکان
 . است دوره اين به مربوط هم طالق آمار از ميزانی و بيفتد

 هايی مشاوره و ها توصيه ، مشترک زندگی مراحل تمام در
 يتوانم  را ها مشاوره .دارد اهميت بسيار ، گيرند می زوج که
 و وعالمانه تخصصی های مشاوره ؛ کرد تقسيم گروه ۲ به

 . غيرتخصصی های هرمشاو
 از دم که دهند یم انجام کسانی را غيرتخصصی های مشاوره
 و است تخصصی کامال مشاوره علم اما زنندمی  آگاهی
 به فرد تا خواهد می مستمر تحصيل سال ۱۰ به نزديک
 خانواده مشاوره اي کند درمانی ج زو بتواند که برسد سطحی

 پدر از خيلی متاسفانه که ناآگاهانه های ه مشاور . دهد انجام
 و مراکز برخی گاهی و دهند می اطرافيان ديگر و مادرها و

 تخصصی و کنندمی  فرض خود های رسالت جزو نهادها
 بسيار مشترک زندگيهای برای توانندی م ، شوند نمی انجام

 غيرتخصصی که رفتارهايی و ها تکنيک اين .باشند زايب آس
 نتايج و نيستند عالمانه شوند، می تجويز ها زوج برای

  . ندارد وجود آنها برای علمی پشتوانه و تحقيقات
  نيست دارو دوری
 از برخی امروزه که هايی تکنيک زاترينب آسي از يکی

 وقتی که است اين ، کنند یم توصيه غيرمتخصص مشاوران
 دچار ارتباطی تهای مهار نداشتن دليل به شوهر و زن

       تجويز را دوستی و دوری آنها برای ، شوند می اختالف
 شوند باعث ، همسران کردن دور با خواهند می و کنند می
  !کنند پيدا گرايش هم به دوباره آنها

   بود جوابگو روش اين ، قديم در و گذشته نسلهای در شايد
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  اشدب  زا آسيب بسيار بسيار تواند یم  امروزی زندگی در اما
 زندگی که فرزندی و بيندازد خطر ابه ر زناشويی زندگی و

 بيرونی های محرک امروزه زيرا کند نابود ، دارد نام مشترک
 از بعضی در حضور ، رنگارنگ دوستان ، مجازی دنيای مثل

 اگر کار محيط در حتی .دارد وجود ...و ها مکان ، ها مهمانی
 و تعامل ، شوند همسرش از فردی دوری متوجه افرادی

 دورمانده، همسرش از که فردی و آنها بين هايی دايناميک
 اين در چون بزند آسيب او به تواند می که افتد می اتفاق
 هايی نگرانی دل و است اضطراب يا افسردگی دچار دوران
 کنند می فراهم دنشرک پذيرتر آسيب برای را زمينه که دارد

  بيشتر ، بدهد دست از را مشترکش زندگی اينکه امکان و
  . شود می

 برای وجه هيچ به تکنيک اين ، علمی نظر از کنم می تاکيد
   زتجوي خاص موارد در فقط و نيست شده پذيرفته عموم

 شديدی بسيار ضهای تعار همسر دو که زمانی مثل شود می
 در تعارض آن به خانواده روانشناسان که نوعی از دارند،
 توصيه شوهر و زن به صورت اين در .گويند می چهارم سطح

 و کاکحاصط از اينکه برای کوتاه بسيار مدت به شود می
 فاصله شده ايجاد شان زناشويی زندگی در که ای گرفتگی
 اگر مخصوصا ، ببرند سر به آرامش در مدتی و بگيرند

 هم به اينکه برای نباشند بلد را خشم کنترل تکنيکهای
 با هم آن بگيرند فاصله هم از ، نرسانند جسمی آسيب
 به و باشند متخصص نظر تحت دو هر يعنی خاص؛ شرايط

 و هم با چه و نشود قطع متخصص با آنها ارتباط وجه هيچ
 دو هر است بهتر که چند هر .کنند مراجعه او به جداگانه چه

 رجوع و رفع زودتر و بهتر مشکالتشان تا کنند مراجعه هم با
  و کوتاه بايد جدايی اين زمان مدت اين، بر عالوه . شود

  
 
 

خيلی وقت ها خانم های باردار با درد شديد به مراکز دندان 
در بيشتر اين موارد، دندان ها به  .پزشکی مراجعه می کنند

 نياز دارند ولی به دليل ديدگاه) عصب کشی(درمان ريشه 

 
 
 
 

۳ -۲  حداکثر  اگر چون نرسد ماه يک به و باشد هفته  
 . است زياد ، شوند آسيب دچار اينکه احتمال ، شود بيشتر
 نادری بسيار موارد رایب ، گفتم که نطور هما باشد يادمان

   دليل  .خاص شرايط تحت و شود می انجام تجويز اين
 روانیت اختالال به افراد بعضی که است اين هم اش علمی
 و کند فراهم را آنها آسيب هنزمي تواند می که هستند مبتال
 برای گزافی های هزينه که را مشترکشان زندگی شود باعث

   .بدهند دست از ، اند ه کرد پرداخت آن
 خواهد هم به نيز يشان فرد زندگی تعادل ترصو دراين
 ، وابسته شخصيت اختالل که کسی برای تجويز اين. ريخت

 وجه هيچ به ، دارد افسردگی و اجتنابی شخصيت اختالل
 شخصيت اختالل به مبتال فرد مثال چون شود نمی انجام

 نادرست جايگزين کردن پيدا سمت به است ممکن اجتنابی
 به روش اين اگر يا شود جدی های آسيب دچار و برود

 شود پيشنهاد ، دارد آسيب از پس استرس اختالل که فردی
 دوباره اينکه از ، است قوی او شخصيت اجتنابی قسمت که
 می ترجيح و کرد خواهد پرهيز ، گردد بر قبلی زندگی به

 به دارد امکان نهايت در و يابد ادامه همسرش از دوری دهد
م ه از اش زناشويی زندگی و برود جايگزين کردن پيدا دنبال

 زوجی ۱۰۰ بين از ، شد گفته آنچه به توجه با . پاشد می
 با زوج يک دهيم تشخيص فقط شايد ، کنند می مراجعه که

 با کوتاه بسيار زمان مدت دارند نياز کامال خاص شرايط
 مشاور با مستمر ارتباط حذف غيرقابل و اساسی شرط

 هم کنار بايد آن از بعد و بگيرند فاصله هم از ، خانواده
 و مديريت را ضها تعار و فها اختال و بمانند هم با و برگردند

 .د کنن حل
 فرحناز اسالمی مشاور : تهيه و تدوين                            

 
 
 

اشتباهی که بيماران دارند و دندان پزشکان هم متاسفانه 
 مجبور به تن دادن به آن شده اند، بسياری از مراکز از عرضه

 ماهه اول و سوم ۳خدمات به خانم های باردار مخصوصا در 
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حقيقت اين است که درمان عصب . خودداری می کنند
کشی برای خانم باردار در تمام دوران بارداری قابل انجام 

 ۳البته ترجيح داده می شود اين درمان ها بيشتر در . است
درد يک پديده آزاردهنده است که . ماهه دوم انجام شوند

تمام جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی انسان ها را مختل 
خانم های باردار دچار درد هايی با منشاء دندانی، . ی کندم

احتماال به دليل تاثيرات درد بر فعاليت های روزمره حتی 
 .ممکن است به جنين خود صدمه بزنند
 اقدام های اوليه برای خانم های باردار

دندان پزشک براساس رويه ای که بيشتر جنبه حقوقی دارد 
ردار تحت نظارت او قرار دارد، تا علمی، از پزشکی که خانم با

در اين نامه . يک نامه مشاوره مکتوب درخواست می کند
معموال در مورد اجازه انجام درمان دندان پزشکی، زمان 
مناسب، طول درمان مناسب، ماده بی حسی و انجام 

دندان . راديوگرافی با اشعه ايکس توضيح هايی داده می شود
ردار در دانشکده ها آموزش پزشکان برای درمان خانم های با

ديده اند و نحوه درمان را می دانند اما همان طور که گفته 
درجه اول تحت در چون خانم باردار (شد، به داليل حقوقی

و به دليل اينکه شايد مورد ) نظر يک پزشک ديگر است
خاصی در پرونده پزشکی بيمار باشد که مداخله خاصی را 

لج مجوز مکتوب انجام درمان ايجاب کند، حتما از پزشک معا
البته از نظر حقوقی برای بيماری که با  .درخواست می شود

درد شديد مراجعه کرده است، آغاز درمان اورژانس حتی با 
يا بدون مشاوره و دريافت ) شفاهی(مشاوره تلفنی با پزشک

 .مجوز از او هم قابل انجام است
 اشعه ايکسمطالعه ها ثابت کرده زيان های : راديوگرافی

به طوری که حتی اشعه . دندان پزشکی بسيار ناچيز است
آفتاب در زمان طوالنی تر قدرت جهش زايی بيشتری برای 
. هر فرد نسبت به اشعه راديوگرافی دندان پزشکی دارد

مخصوصا با تکنولوژی های جديد و فناوری های ديجيتال 
راديوگرافی، دوز استفاده شده برای بيماران خيلی کمتر هم 

ست اما در نهايت اين اشعه ها مضر هستند و اصول شده ا
 درمان ايجاب می کند که هر بيمار را تا زمانی که واقعا نياز 

 
 
 
 

در . ، در معرض اين اشعه قرار ندهيم مبرمی وجود ندارد
خانم های باردار، به دليل وجود جنين در حال تکامل، اين 

عنی نيست حساسيت ها به مراتب بيشتر است، اما به اين م
قا نمی توان راديوگرافی که از دندان خانم های باردار مطل

مثال (نياز اساسی وجود داشته باشد كه صورتی در تهيه کردو
، تهيه راديوگرافی در مراحل مختلف )قبل از عصب کشی
هر قدر بيشتر از ابتدای دوران بارداری . بارداری ممکن است

. نين کمتر استبگذرد، خطرهای اشعه راديوگرافی برای ج
برخی هم استفاده از پوشش سربی را توصيه می کنند ولی 
در واقع جهت تابش اشعه در بسياری موارد به سمت جنين 

البته والدين حق . نيست بنابراين خطر واقعا بسيارکم است
دارند در مورد سالمت فرزند خود نگران باشند و اين نگرانی 

ج انجام می شود و در جريان مشاوره ای که با پزشک معال
در . آگاهی هايی که دندان پزشک می دهد، برطرف می شود

صورتی که والدين مايل به انجام راديوگرافی نباشند، درمان 
 .اورژانس بدون انجام راديوگرافی هم می تواند انجام شود

بی حسی موضعی معمول دندان پزشکی : بی حسی موضعی
هيچ زيان شناخته برای خانم های باردار سالم و جنينشان 

گاهی در مراحل پايانی بارداری که ممکن . شده ای ندارد
است خانم ها مشکل فشارخون پيدا کنند، نوع بی حسی 

 .تغيير می کند
دارويی که دندان پزشکان به عنوان ضددرد برای  :داروها

خانم های باردار توصيه می کنند، بيشتر استامينوفن است 
، ايبوپروفن هم به  )و نه سوم( ماهه اول و دوم ۳اما در 

در . عنوان داروی ضد درد و التهاب قابل استفاده است
صورتی که آسپيرين و داروهای ترکيبی حاوی آن در هيچ 

گاهی آموکسی . کدام از مراحل بارداری نبايد مصرف شوند
سيلين و ساير داروهای خانواده پنی سيلين هم برای خانم 

چند که جای انجام درمان هر. های باردار تجويز می شود
مترونيدازول هم برای مصارف . دندان پزشکی را نمی گيرد

الزم . دندان پزشکی در خانم های باردار منع مصرف دارد
 است يادآوری کنم مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای

 بدون نسخه و حتی ويتامين ها و مکمل ها در دوران 
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 .بايد با مشورت پزشک معالج باشدبارداری 
 توصيه به خانم های بارداری که دندان درد دارند ٤
ممکن است . از عصب کشی در دوران بارداری نترسيد. ۱

که (برخی دندان پزشکان به دليل محافظه کاری بيش از حد 
، از درمان شما )دليل آن هم باورهای غلط بيماران است

ان و مراکز ديگری هستند خودداری کنند، اما دندان پزشک
 .که حتما درمان مورد نياز شما را انجام خواهند داد

هرگز با مصرف طوالنی مدت دارو های مختلف، سعی   .۲
 نکنيد درد را تحمل کنيد چون ممکن است داروها زيان های

 .بيشتری برای شما و فرزندتان داشته باشند
مراجعه به ماهه دوم بارداری بهترين زمان برای سه   .۳

دندان پزشک است ولی هر زمانی که درد داشتيد، با درمان 
 .های معمول دندان پزشکی قابل کنترل است

 قبل از مراجعه به دندان پزشک، می توانيد به پزشکی که . ۴
 
 
 

خيره نگاه كردن به صفحه نمايش تلفن همراه، تبلت يا رايانه 
شايعترين . باخطرات زيادى براى بينايى فردهمراه اســت

مشكل، خســتگی چشم اســت كه در زمان خيره نگاه 
كردن به صفحه نمايش و درنتيجه كاهش ميزان پلك زدن 

خستگى و افزايش فشار چشم ناشی ازنگاه . ايجاد ميشود
ايش، باعث خشكی چشمها و بروز كردن مداوم به صفحه نم

اين عالئم دائمی نيستند، اما احتمال .  شود می دردرســ
مزمن  د اين مشكل و تبديل شدن آن به يك بيمارىتشدي

كاهش خستگی و فشار  يكی ازبهترين راهها براى.  وجوددارد
-٢٠، افزايش ميزان پلك زدن است؛  محققــان روش  چشم

 را توصيه ميكنند كه شــامل نگاه كردن به جسمى ٢٠-٢٠
 ٢٠ثانيه هر  ٢٠به مدت ) شش مترى(فوتى  ٢٠درفاصله 
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مراجعه ) و زايمان زنانمثال متخصص (تحت نظر او هستيد 
کنيد و از او برای آغاز درمان دندان پزشکی، توضيحات 

عوامل بسياری وجود دارند که احتمال دارد . مکتوب بگيريد
باعث بروز مشکالت برای جنين، نقص جنين، سقط و بروز 

هيچ کدام از . مشکالت پزشکی برای خانم های باردار شود
استاندارد دندان اين عوامل از نظر علمی به درمان های 

مواردی بوده است که فرزند افرادی به . پزشکی ربط ندارند
با نقايصی ... دليل ازدواج فاميلی، مصرف داروهای شيميايی و

به دنيا آمده است و از سر ناآگاهی به دنبال شکايت از دندان 
هرگز به نتيجه  چنين شکايت هايی! پزشک خود رفته اند

ا برای درمان خانم های باردار پزشکان ر نرسيده اما دندان
برطرف کردن چنين ناآگاهی هايی در . محتاط تر کرده است

جامعه، با همکاری بيماران و دندان پزشکان امکان پذير 
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يكى ديگر ازنگرانی هاى جدى دراين . دقيقه يكباراســت
زمينه، قرارگرفتن درمعرض نورآبى اســت؛ اين نوع خــاص 
ازنور كه از صفحه نمايش تلفن همراه، تبلت،رايانه و 
تلويزيون ساطع ميشود، به يكی ازعميقترين بخشهاىچشم 

المپ كم مصرف . رسيده وميتواند به شبكيه آسيب بزند
(CFL) با نشستن . ز اين نورآبی مضر را ساطع ميكندني

دراتاقی با المپ كم مصرف و كاركردن با اين دستگاهها، 
. ميزان قرارگرفتن فرد درمعرض نورآبی چند برابر خواهد شد

برخى عينكها قادربه فيلتر كردن نورآبى هســتند؛عدم 
استفاده ازتلفن همراه، تبلت يا ساير دستگاههاى مشابه در 

اب نيز ميتواند به كاهش آسيبهاى وارده به چشم زمان خو
 دكتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين .             منجر شود
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