
يادداشت مهمان

دوره بارداری یک دوره پر استرس برای خانم هاست و این استرس ها زمانی کاهش پیدا می کند 
که خانم های باردار از سالمت جنینشان مطمئن شوند. یکی از کارهایی که می توان به کمک آن 
از وضعیت جنین در رحم مادر مطلع شد، سونوگرافی است که پیش از این برای تایید جنسیت 
جنین کاربرد داشت ولی چند سالی است که سالمت جنین نیز از راه سونوگرافی در 3 ماهه اول 
تعیین می شود... )صفحه 11(

دانستنی های سونوگرافی در گفت وگو با دکتر جالل 
جالل شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران 
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بارداری و زايمان

زندگی با معلولیت

زمانی که کودکی با نقص ژنتیکی در یک خانواده 
متولد می شود، همه افراد خانواده اعم از والدین و 
برادر و خواهرها درگیر بیماری کودک می شوند. 
موضوع مهم اصلی معطوف شدن توجه والدین 
به کودک بیمار است. توجه بیش از حد به یک 
کودک باعث محروم شدن فرزندان دیگر از روابط 
عاطفی والد-فرزندی است. شاید این حس در 
فرزندان ایجاد شود که سالم بودن آنها بهایی است 
که باید برای سالمتشان بپردازند و از یک حق 
عادی که ارتباط ساده بین فرزند و والدین است، 
بگذرند. این وضعیت چند احساس نامتناقض 
در برادر و خواهرهای کودک مشکل دار ایجاد 
می کند. احساس خشم از اینکه کودک مانع ارتباط 
عاطفی آنها با والدین شده و از سویی، احساس 
گناه ناشی از سالم بودن خودشان. فرزندان سالم 
ممکن است پرخاشگر شوند و در دل آرزوی 
نبودن چنین برادر یا خواهری را داشته باشند. گاهی 
هم احساس دلسوزی و شرمندگی از اینکه حس 
بدی به کودک داشته  یا با او بدرفتاری کرده اند، 
ایجاد می شود که برای کم کردن از این حس منفی 
ممکن است بیشتر به کودک محبت کنند. در این 
شرایط کودکان سالم روند روانی طبیعی را طی 
نمی کنند و درگیری ذهنی عمیق و منفی ای دارند. 
اگر وضعیت مالی خانواده در این شرایط خوب 
نباشد، مشکالت شکل دیگری به خود می گیرد 
و درست زمانی که نوجوان یا جوان به پیشرفت 
نیاز دارد و خانواده باید بخشی از سرمایه خود را 
به رشد و پرورش آنها اختصاص دهند، والدین 
باید هزینه زیادی برای کاردرمانی و درمان های 
پزشکی و دارو و... صرف کنند. بنابراین اقتصاد 
خانواده آسیب جدی می بیند و فرزندان دیگر تحت 
فشار قرار می گیرند. در این وضعیت، والدین باید 
از گروه های حمایتی کمک بگیرند و در وهله اول، 
باید بدانند که تنها آنها چنین فرزندی ندارند و 
خانواده های دیگری هم هستند که توانسته اند با 
وجود چنین فرزندانی تعادل را در خانواده حفظ 
کنند. گروه های حمایتی گاهی می توانند منبع مالی 
برای خانواده ایجاد کنند؛ مثال احساس توانمندی 
در مادر خانواده به وجود آورند تا ساعاتی از روز 
در خانه کاری انجام دهد تا منبع درآمدی باشد.
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