رّزٍداری،بارداریّشیردُی

ثب حلْل هبٍ هجبسک سهنبى ،ثغیبسی اص خبًنُبی ثبسداس ّ ؽیشدٍ ثَ ایي عْال فکش هیکٌٌذ کَ آیب آًِب ُن قبدسًذ سّصٍ ثگیشًذ ّ
ایي ًخْسدى ّ ًیبؽبهیذى دس هْل سّص ثَ علت سّصٍداسی ،تبثیشی سّی ثبسداسی ّ ؽیشدُی آًبى داسد ّ آیب ثَ خٌیي آًِب آعیجی هی
سعذ؟ آیب ًْصادؽبى سؽذ هٌبعجی خْاُذ داؽت؟
ثبفشك تْلذ حذّد یک هیلیْى ًْصاد دس عبل ّ ایي کَ ثیؼ اص  ۷۵%اص ثبسداسیُب هقبدف ثبهبٍ سهنبىاعت ،هیتْاى ًتیدَ گشفت کَ
عبلیبًَ حذّد ُ ۷۵۰ضاس صى ثبسداسایشاىیجب ایي عْال ُب هْاخَ اًذ.
دس ایي هْسد ثبیذ اص افشاه ّ تفشیو پشُیض ًوْد .ثعنی اص خبًن ُبی حبهلَ ثَ علت احغبط خطش ،اص سّصٍ گشفتي اختٌبة هی کٌٌذ ّ
ثعنی دیگش ثب ثشخْسد تعقت آهیض حتی دس ؽشایو هبقت فشعبی اّاخش حبهلگی سّصٍ خْد سا ثَ خبی هی آّسًذ  .ثب هشّسی ثش سّایبت
اعالهی ّ ثشسعی ّمعیت فیضیْلْژی حبهلگی هی تْاى ثَ آگبُی ُبیی سعیذ کَ تقوین گیشی فحیح سا آعبى هی کٌذ .
چٌبًچَ دس سّایتی اص اهبم حغیي(ع) حذ هشیل ّ سّصٍ داسی ثَ ایي فْست ثیبى ؽذٍ اعت :ایي ثش خْد اّعت کَ ثش ًفظ خْد آگبٍ
اعت.
ُوچٌیي اص اهبم ثبقش (ع) ًقل ؽذٍ اعت  :صى حبهلَ ًضدیک صایوبى ّ هبدساًی کَ ؽیشؽبى کن اعت ،هی تْاًٌذ سّصٍ هبٍ سهنبى سا
ثؾکٌٌذ چْى هبقت سّصٍ داسی ًذاسًذ ّ ثش آًِب اعت فذقَ دادى ّ ثَ خبی آّسدى قنبی سّصٍ.
اص آًدبیی کَ اص ثشکبت هبٍ هجبسک سهنبى فْایذ ّ تبثیشات هعٌْی آى اعت ،خبًن ثبسداس ثشای ثشخْسداسی اص ایي عفشٍ گغتشدٍ فیل
الِی ،ثِتش اعت کَ ثب اًدبم ّاخجبت ّ هغتحجبت ایي هبٍ ،خْد ّ فشصًذػ سا دس ایي فنبی هعٌْی قشاس دُذ ّ سّصٍداسی سا ثَ
سّصُبی خبؿ ّ ایبم قذس هحذّد کٌذ ّ ععی کٌذ ُش چَ ثیؾتش اص ثشکبت هعٌْی ایي هبٍ ثشخْسداس ؽْد.
درچَهرحلَایازبارداریهادرباردارهیتْاًذرّزٍبگیرد؟
عالهت خٌیي ٌُگبم سّصٍداسی هبدس اص دّ خٌجَ تغزیَ ّ تغییشات دس عْخت ّ عبص ثذى هبدس قبثل ثشسعی اعت .تغزیَ هٌبعت هبدس
 ۱۲-۹کیلْگشم دس هْل ثبسداسی اعت .دس هْل حبهلگی ّ
ثَ هْس هعوْل ثب افضایؼ ّصى ّی کٌتشل هیؽْد کَ ثَ هْس هتْعو
ؽیشدُی افضایؼ ًیبص ثَ کبلشی ،سّصاًَ حذّد ۳۰۰کیلْ کبلشیوی ثبؽذ .ثشای تبهیي سؽذ خفت  ،خٌیي ّ ًیبصُبی هبدس دس هْل
ؽؼ هبٍ آخش حبهلگی ،حذّد یک کیلْ گشم پشّتئیي هْسد ًیبص اعت کَ ثَ هْس هتْعو سّصاًَ  ۶-۵گشم امبفَ ثش ًیبص پشّتئیي پبیَ صى
غیش حبهلَ اعت  .اگش کبلشی دسیبفتی کبفی ًجبؽذ  ،پشّتئیي ُب ثَ خبی ایٌکَ خِت ًقؼ حیبتی سؽذ ّ تکبهل رخیشٍ ؽًْذ ثَ
عٌْاى هٌجع اًشژی هْسد اعتفبدٍ قشاس هی گیشًذ .
صى ثبسداس دس عَ هبٍ اّل ثبسداسی ثَ ّیژٍ ُؾت ُفتَ اّل ثَ دلیل تؾکیل علْلُبی هغضی خٌیي ًجبیذ سّصٍ ثگیشد .کوجْد قٌذ دس
عَ هبٍ اّل ثبسداسی ثَ ؽذت سّی سؽذ عوْهی خٌیي هْثش اعت ّ ایي اهش ثَ ّیژٍ دس فقْلی کَ هذت سّصٍداسی هْالًیتش اعت،
اص حغبعیت ثیؾتشی ثشخْسداس اعتُ .وچٌیي دس هبٍ ُبی اّل ثبسداسی عذٍای اص صًبى دچبس تِْع ّ اعتفشاغ هیؽًْذ ّ دس حبلت
عبدی ُن اهکبى هقشف ّعذٍُبی غزایی سا ًذاسًذ .سّصٍداسی ایي هؾکل سا تؾذیذ هیکٌذ ّ هْخت کبُؼ عشیع قٌذخْى
هیؽْد.
ثٌبثشایي صًبى ثبسداس دس عَ هبٍ اّل ثبسداسی ثَ علت ثشّص عْاسك گْاسؽی،کبُؼ هیل ثَ غزا ،لضّم خْسدى غزا ثب فبفلَ کوتش،
حبلت تِْع ؽذیذ ،اعتفشاغ ،عْصػ عش دل ،افت فؾبس ّ کبُؼ قٌذ خْى ًجبیذ سّصٍ ثگیشًذ.
سّصٍداسی دس عَ هبَُ دّم تبثیشات عْیی ثش خٌیي ًذاسد .دس هبٍ ُبی آخش حبهلگی ثَ علت تغییشات فیضیْلْژیک ،سّصٍ ثشای هبدس
هبقت فشعب خْاُذ ثْد  .ثیؾتشیي سؽذ خٌیي دس عَ هبَُ آخش هی ثبؽذ ّ ّصى خٌیي دس دّ هبٍ آخش تقشیجب دّ ثشاثش هی ؽْد .دس
عَ هبٍ عْم  ۵۰تب  ۷۰دسفذ اًشژی خٌیي اص گلْکض هبدس تبهیي هیؽْد .چٌبًچَ صى ثبسداسی حذّد ُؾت عبعت ًبؽتب ثبقی
ثوبًذ ،قٌذخْى اّ ًغجت ثَ حذ هجیعی کوتش هی ؽْد.عْخت ّ عبص هبدس اص تدضیَ گلْکض (قٌذ افلیوْسد هقشف ثذى) ثَ تدضیَ
چشثی ّ ایدبد اخغبم کتًْی تغییش هی یبثذ.کتْى ُب ٌُگبهگش عٌگی اص تدضیَ چشثی دس ثذى تْلیذ هیؽًْذ ّ ثَ خبی گلْکض
ثشایتْلیذ اًشژی دس ثذى ثَ کبس هیسًّذ .صهبًی کَ گشعٌگی ّ تؾٌگی حیٌجبسداسی دس خبًن حبهلَ هْالًی ؽْد ،ایي تغییشات ؽذیذ
تش
هی ؽْد .تشکیجبت کتًْی اص هشیق خفت ّاسد گشدػ خْى خٌیي ؽذٍ ّ هیتْاًذ تبثیشات ًبهٌبعجی ثش سؽذ عقجی ّ سفتبسی کْدک
ثگزاسد.
اص هشفی ثب تْخَ ثَ گٌدبیؼ کن هعذٍ ّ کبُؼ تحول خْسدى غزای صیبد ،الصم اعت غزای کن ثب فْافل صهبًی هیل کٌذ .لزا سّصٍ
گشفتي ثشای هبدس هؾکل ّ هب قت فشعب اعت .عالٍّ ثش ایٌکَ افضایؼ عطؼ ثَ علت افضایؼ ثبس هْاد دفعی ّ افضایؼ دفع ادساس ًیض
اهکبى سّصٍ داسی سا خْاُذ گشفت .ثٌبثشایي دس ایي دّسٍ ،سّصٍ تْفیَ ًویؽْد.
صى ثبسداس صهبًی هیتْاًذ فشینَ سّصٍ سا ثَ خب آّسد کَ فعبلیت سّصاًَ کوی داؽتَ ثبؽذ ّ آصهبیؼُبی خْى ّ ادساس اّ ًیض هجیعی
ثبؽذ.
ُوچٌیي ثبیذ هقذاس کبلشی هْسد ًیبص ّی ثش اعبط قذّ ،صى ّ عي حبهلگی ثَ ّعیلَ پضؽک هحبعجَ ؽْد .اگش هقذاس کبلشی ثب
ّعذٍُبی عحشی ،افطبسی ّ ؽبم ّ هیبى ّعذٍ ُب هٌبعت ثْد ّ ثیوبسی خبفی ًذاؽتَ ثبؽذ  ،هیتْاًذ ثب هؾْست پضؽک سّصٍ
ثگیشد تب اّ ثش اعبط ؽشایو خغوبًی  ،عبثقَ ثبسداسی ّ ّمعیت خٌیي تْفیَُبی الصم سا ثٌوبیذ.

حبهلگیُبی پشخطش هبًٌذ هجتالیبى ثَ دیبثت ثبسداسی ،چٌذقلْیی ،کنخًْی ،عبثقَ حبهلگیُبی ًبهْفق قجلیّ ،صى اّلیَ صیش
کیلْگشم هبدس ً ،بهٌبعت ثْدى سؽذ خٌیي دس داخل سحن ،کبُؼ هبیعبت آهیٌْتیک اهشاف خٌیي ،افضایؼ فؾبسخْى دس دّساى
حبهلگی ّ  ...اص هْاسدی اعت کَ صًبى ثبسداس دس فْست ثشّص ًجبیذ ثش سّصٍ گشفتي افشاس داؽتَ ثبؽٌذ.

۵۰

آیارّزٍداریبربِرٍُْشیّرشذجٌیيتاثیردارد؟
ثشسعی ُبی اًدبم ؽذٍ ًؾبى دادٍ اًذ کَ سّصٍ تبثیش ًبهطلْثی ثش ثِشٍ ُْؽی کْدکبى ًذاسدً .تبیدتحقیق دیگشی ًیض ًؾبى دادکَ
عی سّص سّصٍداسی هبدساى ثبسداس دس هبٍ سهنبى ،دس صهبًی کَ هْل سّص ثطْس هتْعو ۱۲عبعت ثْد ،تبثیش ًبهطلْثی ثش ثِشٍ ُْؽی
کْدکبى ًویگزاسدُ .وچٌیي سّصٍداسی ثیؼ اص  ۱۵سّص هوکي اعت ،هْخت کبُؼ ّصىگیشی هبدس ؽْد،اهب سّی سؽذ خٌیي تبثیش
چٌذاًی ًذاسد.
آیاهادرشیردٍهیتْاًذرّزٍبگیرد؟
علی سغن اُویت ؽیش هبدس ثشای ؽیشخْاساى ثَ ّیژٍ ؽؼ هبٍ اّل صًذگی ،ثغیبسی اص هبدساى ؽیشدٍ کَ دس هبٍ سهنبى سّصٍ
هیگیشًذ ،ثَ علت ًگشاًی اص ایي اهش کَ سّصٍداسی آًبى هٌدش ثَ کبُؼ حدن ؽیش یب کوجْد هْاد هغزی هْخْد دس ؽیش ؽْد ،دس
ٌُگبم سّصٍداسی تعذاد دفعبت ؽیشدُی سا کن کشدٍ ّ یب اص غزای کوکی ثشای ؽیشخْاساى اعتفبدٍ هیکٌٌذ .ثَ علت ّاثغتگی
کْدک ثَ ؽیشهبدس  ،هبدساى دس ؽؼ هبَُ اّل ؽیشدُی ًجبیذ سّصٍ ثگیشًذ،صیشا گشعٌگی هْالًیهذت هبدس ثبعث کبُؼ ؽیش ّ
اختالل دس سؽذ کْدک هی ؽْد.
اص اهبم ُبدی(ع) دس ثبسٍ صى ؽیشدٍ ًقل ؽذٍ اعت  :اگش گشفتي دایَ ثشایؼ هوکي ثبؽذ ایي کبس سا ثکٌذ ّ سّصٍ اػ سا ثگیشد ّ اگش
ایي کبس ثشایؼ هوکي ًجبؽذ  ،افطبس کٌذ ّ ثچَ اػ سا ؽیش ثذُذ ّ دس فْست اهکبى ثعذا سّصٍ اػ سا قنب کٌذ .
صًبى ؽیشدٍ هیتْاًٌذ پظ اص ؽؼ هبُگی ّ صهبًی کَ کْدک اص تغزیَ کوکی اعتفبدٍ هیکٌذ دس فْست سعبیت ثشًبهَ غزایی
هٌبعت سّصٍ ثگیشًذ .سژین غزایی هبدساى ؽیشدٍ ثبیذ ؽبهل پشّتئیي ،کلغین  ،آُي ّ اًْاع ّیتبهیيُب ثبؽذ .دس غیش ایي فْست سؽذ
کْدک ّ عالهت هبدس ثَ خطش هیافتذ .الجتَ هبدساى ؽیشدٍ ثبیذ تْخَ کٌٌذ کَ کبُؼ ّعذٍُبی غزایی هی سّصٍداسی هْخت
کبُؼ حدن ؽیش هیگشدد کَ هتعبقت آى ؽیش هْسد ًیبص ًْصاد تبهیي ًویؽْد .ایي هبدساى ثبیذ دس ٌُگبم عحش اص ؽیش ّ هبیعبت
ثیؾتشی اعتفبدٍ کٌٌذ .چْى کوجْد هبیعبت عجت کبُؼ حدن ؽیش هیؽْد .عالٍّ ثش ایي اص اًدبم فعبلیتُبی عٌگیي ُن ثبیذ
اختٌبة کٌٌذ.
چٌذراُکاربرایرّزٍداریسالندربارداری:
سّصٍداسی هبدس ثبسداس ثش عالهت هبدس ّ ًْصاد اّ تبثیش داسد  ،اهب هیتْاى ثب ساُکبسُبیی ایي تبثیشات سا کبُؼ داد.
قجل اص اًتخبة سّصٍ اص عالهت خْد هطوئي ؽْیذ. ثب کٌتشلْصى خْد اص امبفَ ّصى الصهی کَ هیثبیغت دس هی حبهلگی کغت کٌیذ ،هطوئي ؽْیذ.اص کن آثی ثپشُیضیذ .هِن تشیي دلیل احغبط ثذحبلی دس هی سّصُذاسیکن آثی اعت .ثبیذ هقذاس صیبدی هبیعبت قجل اص اراى فجحثٌْؽیذ.
خْد سا دس هْل سّص خٌک ًگِذاسیذ.دس هعشك گشهبی ثیؼ اص حذ ثْدى  ،ؽوب سا عشیع تش کن آة هی کٌذ .اگش ُْا گشم اعت دس هْلعبعبت اّج گشهب دس هٌضل ثوبًیذ .
 اص کبس ّ فعبلیت ؽذیذ دّسی کٌیذ ّ ععی کٌیذ ثشای رخیشٍ اًشژی ّ هبیعبت دس هْل سّص اعتشاحت ًوبییذ.علت عشگیدَ خشیبى ًبکبفی خْى ّ اکغیژى ثَ هغض اعت .اگش احغبط معف ؽذیذ داسیذ دس ُش خبیی کَ ُغتیذ دساص ثکؾیذ ّهبیعبت ثٌْؽیذ تب ثِتش ؽْیذ .اگش ثب آة خْة ًؾذیذ  ،ؽوب ًیبص ثَ هْاد غزایی دیگشی هثل آة هیٍْ ّ غزا داسیذ.
اگش دچبس اًقجبمبت ؽکوی ؽذُبیذ(احغبط عفتی ّ دسد دس ؽکن یب احغبط دسدُبی قبعذگی ) ثبیذ هبیعبت ثٌْؽیذ.کنهی تْاًذ ثبعث ؽشّع اًقجبمبت صّدسط ؽذٍ ّ هٌدش ثَ صایوبى صّدسط گشدد .اگش دسد ُبی ؽکوی ثب اعتشاحت ّ خْسدى
آثی
هبیعبت هتْقف ًؾذ ثب پضؽک یب هبهب توبط ثگیشیذ یب ثَ ثیوبسعتبى ثشّیذ.
 اص خْسدى غزاُبی حبّی ؽکش ثبال ّ ًْؽیذًی ُبی کبفئیي داس هثل قٍِْ ّ چبی دس هی سّصٍ داصی اختٌبة کٌیذ.سّصٍ خْد سا ثتذسیح ثب آة یب آة هیٍْ ُبی سقیق ؽذٍ افطبس ًوبییذ ّ عپظ یک ّعذٍ غزای عجک ثخْسیذ. سژین غزایی صًبى ثبسداس عبلن سّصٍداس ثبیذ حبّی پشّتئیي  ،عجضی ّ هیٍُْب ّ خْساکیُبی ؽیشیي هفیذ ّ هغزی هبًٌذ خشهب ثبؽذ.دس ّعذٍُبی افطبس اص هبیعبت ّ هْاد غزایی عجک اعتفبدٍ کٌٌذ ّ ثَ فبفلَ چٌذ عبعت ؽبم هیل کٌٌذ ّ ٌُگبم عحش اص هْاد
غزایی حبّی کشثُْیذسات ،گشدّ ،خؾکجبس ّ خشهب اعتفبدٍ کٌٌذ.
هطوئٌب ؽوب ًجبیذ دس هی ثبسداسی ثشای هذت هْالًی گشعٌَ ثوبًیذ.دس فْست عشدسد ،معف ،عشگیدَ ّ ثیحبلی  ،سّصٍ سا هتْقفکشدٍ ّ دس هْسد گشفتي سّصٍ ثب پضؽک خْد هؾْست ًوبییذ.
 پش اُویت تشیي هْمْع ایي اعت کَ ثَ فذای ثذًتبى گْػ دُیذ .ثذى ؽوب ثِتشیي ّعیلَ عٌدؼ ّمعیت خٌیي اعت .ؽوبثیؼ اص ُش کظ دیگشی حتی پضؽکتبى هیتْاًیذ اسصیبثی کٌیذ کَ سّصٍ ثشای ؽوب ّ فشصًذاًتبى هنش اعت یب ًَ؟ اگش ؽوب احغبط
ثذی داسیذ هغلوب خٌیي ؽوب ًیض دس ّمعیت هٌبعجی ًیغت.
ؽشع هقذط اعالم ایي تکلیف سا ثَ خْد ؽخـ ّاگزاس کشدٍ اعت کَ اگش ثشای اّ مشس داسد هیتْاًذ ثب اهبعت اص فشهبى الِی
هجٌی ثش اختٌبة اص هنشات ،سّصٍُبی قنب سا ثَ ؽشایو ثِتش خغوبًی هْکْل کٌذ ّ تالػ ًوبیذ دس ایبم هبٍ هجبسک ثب اًدبم ادعیَ ّ
هغتدجبت ّ ّاخجبت دیگش ّ اختٌبة اص هحشهبت یکی اص هخلـتشیي سّصٍداساى الِی ثبؽذ .
بخاطرداشتَباشیذشوابِتریيفردبرایگرفتيتصویندرستبرایخْدّکْدکتاىُستیذّهِنتریيسراًجام
ّپایاىهادرّکْدکسالناست.
هرینهٌتظری،شِالشِیذی
ّاحذسالهتهادراى
گرٍّسالهتجوعیتّخاًْادٍ

