ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻮزادان ﻣﻌﺘﺎد
ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺑﯽﻗﺮاری ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ،اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آزار و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻌﺎرفوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮارض اﻋﺘﯿﺎد در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
اداﻣﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮزادان آﻧﻬﺎ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯽﻗﺮاری ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻮزاد و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮردن ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ،
ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،درﻣﺎن ﻧﻮزادان ﻣﻌﺘﺎد را اﻣﺮی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد در دوره ﺑﺎرداری و ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﻣﻮاردی ﻣﺎدر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﺮ
ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎرف وﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮه و ﯾﺎ دود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﻗﺮاری ﻧﻮزاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت
رﺷﺪی و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد ﺷﻮد.
وی ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد را ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻮزاد اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﻧﻮاع آزارﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮدک
آزاری ﺟﺴﻤﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل“ ﻏﻔﻠﺖ ”ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎرفوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم درﻣﺎن ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮزاد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﻮزاد دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻮزاد و ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
از او از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮزادان اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزاد و ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ وی ،ﻣﺎدر ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ در دوران ﺑﺎرداری و ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸﺎورهای
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز ،ﻧﻮزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
زاﯾﻤﺎن ﻣﺎدر ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﻧﻮزاد ﺑﻪ اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﻋﻮارض آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ
دﺷﻮاریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻻزم اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت را ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻧﺎن ﻋﻮارض
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎرفوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮد از ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺎن

در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺲ از درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﯾﮏ زن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻮد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :اﻏﻠﺐ روشﻫﺎی درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎرف وﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻮع ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
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