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یاد بگیرید زمان تان را به درســتی مدیریت کنید؛
به نحــوی که بتوانید هم از عهده وظایف کاری تان
برآیید و هم برای وقت گذراندن با فرزند و همسرتان
زمان آزاد داشته باشید.
مــادر بودن یکی از بزرگترین هدایایی اســت که
یــک زن می تواند در طول زندگی اش دریافت دارد.
هر چند ،مادر شــاغل بودن یک چالش واقعی است.
هــر روز انبوهی از وظایف و کارهــای روزانه پیش
رویتــان قرار دارد و به نــدرت ،زمانی برای خودتان
پیــدا می کنید .همین امر موجب می شــود ایمان به
خودتــان و مهارت های حرفه ای تان را از دســت
بدهید .شــاید با قــرار گرفتن در ایــن موقعیت فکر
کنید مسیر شــغلی تان به انتهایش رسیده است .اما
باور کنید ،نه ،بســیاری از مادران شــاغل نسبت به
سایر کارمندان موفق ترند .آنها همسران فوق العاده،
مادران شگفت انگیز و کارمندان بی نقصی هستند.
اما رمز کارشان چیســت؟ آنها به سادگی بر این
مهارت های مهم زندگی تسلط می یابند که هر مادر
شــاغلی باید به منظور داشــتن زندگی شاد و موفق،
آنها را به کار ببرد.
مواظب خودتان باشید
با داشتن تمام آن کارهای روزانه خانه و پروژه های
بزرگ ،فراموش کردن خودتان راحت است .فرزندتان
اولویت شماست و برای درآمد داشتن هم نیاز به شغل
دارید .ممکن است فکر کنید در حال حاضر مراقبت از
خودتان خیلی مهم نیست.
هر چقدر هم که ســرتان شلوغ باشد ،الزم است
هــر روز ،زمانی را به خــود خودتان اختصاص دهید.
حتی اگر این زمان  ۵دقیقه هم باشــد ،شما به یک
وقفه نیاز دارید .به صــورت روزانه مواظب زیبایی و
سالمتی خودتان باشید .مطمئنا می خواهید شوهر و
فرزندتان به همسر و مادر زیبایشان ببالند .به همین
دلیل است که همیشه ســعی کنید بهترین نسخه از
خودتان باشید.
یاد بگیرید تیمی کار کنید
اگر از آن دســته افرادی هستید که دوست دارند
همه کارها را خودشــان به تنهایی انجام دهند ،پس
قطعا نیاز دارید مهارت کار کردن به صورت تیمی را
بیاموزید .شما مادری هســتید که زمان این را ندارد
همه کارها را به صورت مســتقل و خودمختار انجام
دهد .از همســرتان بخواهید در امور خانه کمک کند
و سعی کنید وظایف تان را با همکاران تقسیم کنید.
جدای از تمام وظایفی که بر دوش تان اســت ،به
خاطر داشته باشید شما فقط یک انسان هستید .باور
کــرم های ضد چروک مختلفی در داروخانه برای
انواع مختلف پوســت وجود دارد ،به همین دلیل شما
هم ممکن است هنگام خریدن کرم های ضد چروک
دچار سردرگمی شوید .با خواندن این مطلب خواهید
دانســت کدام کرم ضد چروک برای پوست تان بهتر
است.
یک کــرم ضد چــروک عالــی برای
پوست تان بخرید
این روزها در داروخانههــا ،آنقدر كرم با ماركها
و مدلهــای مختلف وجود دارد كــه اگر قصد خرید
داشته باشید ،حســابی گیج میشوید و شاید عاقبت
هم كرمی بخرید كه چندان برای شــما نتیجه خوبی
نداشته باشد .در این خرید ،بیشتر از برند محصوالت،
مواد بــه كار رفته در تولید آنهــا اهمیت دارد .برای
خرید حســاب شــده باید مواد موثر بــرای مبارزه با
چیــن و چروك را بشناســید .در ایــن مطلب دكتر
باریكبین ،متخصص پوســت و مو به شما میگوید
هر قسمت از پوست شما به چه موادی احتیاج دارد تا
با توجه به آن ،هنگام خرید بدانید كرم مناســب شما
باید حاوی چه مواد مغذی باشد.
یک کرم عالی برای از بین بردن لک های
پیری روی پوست
هیچچیــزی بدتر از لكهای پیری روی پوســت
نمیتواند یــك خانم را آزار دهد .شــما میتوانید با
استفاده از یك كرم حاوی هیدروكینون تا حدی این
لكهــا را كم كنید .هیدروكینون مادهای شــیمیایی
از هیدروكســی فنلی اســت كه با بــازداری آنزیم
تیروزیناز ،سرعت تشكیل مالنین را كاهش میدهد.
هیدروكینــون در ظرف چند هفته ،اثر درمانی خود را
نشان میدهد .بهتر است غلظت هیدروكینون باالی
دو درصد باشد.
معمــوال پزشــكان میــزان هیدروكینــون را
تربیت فرزنــد در هر برهــه ای از زمان دارای
مشــکالت و دغدغــه های خاص خود اســت ،اما
والدیــن این روزهــا ،چالش ها و اســترس های
پیچیده تر و بیشتری را تجربه می کنند.
والدین دیروز ســاعات حضور و غیاب فرزندان
خود را کام ً
ال متوجه می شــدند ،چرا که دوستی ها
صرفــ ًا از جنــس واقعی بــود اما با ظهــور دنیای
جدید مجازی ،دوســتی ها و ارتباطات مجازی هم
گسترشــی فراگیر یافته و فرزندان در حالیکه نیازی
به خروج از خانه ندارند ،می توانند با طیف وســیعی
از افراد و همســاالن و همجنسان و حتی با افرادی
نامتجانس دوســتی و رابطه عمیق برقرار کنند .این
عــدم احاطه والدین بر دامنه روابط فرزندان اســت
کــه آنها را با نگرانی ها و چالش های جدی مواجه
ساخته است.
حال با وجــودی که تلفن همــراه اضطراب ها
و نگرانی هــای جدی در خانواده هــا ایجاد کرده
است ،آیا داشتن تلفن همراه برای فرزندان خانواده
ضرورت دارد؟ اص ً
ال چه سنی برای تهیه تلفن همراه
برای فرزندان توصیه می شود؟ چه زمانی؟
برخــی از والدین به این بهانــه که می خواهند،
فرزندشان همواره در دسترس شان باشد خیلی زود
تلفن همراه را جزء وســایل شخصی فرزندان خود
قرار می دهنــد ،اما برای برخی دیگر از والدین این
ســوال جدی همواره در ذهن وجود دارد که نهایت ًا
چــه زمانی برای خرید تلفن همــراه برای فرزندان
مناسب تر اســت؟ آیا باید به اصرارهای آنها تن داد
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مهارت های زندگی
برای مادران شاغل

کنید شــما هیچ قدرت خارق العاده ای ندارید و قادر
نیستید به تنهایی از پس همه کارها بربیایید.
خودتان را ببخشید
فارغ از اینکه امروز چه روزی اســت ،شما همیشه
سرتان شلوغ است .مادران شاغل به دلیل برنامه های
کاری فوق العاده شــلوغی که دارنــد غالبا کمتر از
ســایر مادران به فرزندان شــان توجه می کنند .اگر
نمی توانیــد تمام وقت تان را با خانواده تان بگذرانید،
احساس گناه نکنید .شما کمک خرج و بعضا نان آور
خانه هستید پس اگر نمی توانید انجام هم زمان همه
کارها را مدیریت کنید به این معنی نیســت که مادر
بدی هستید .به جای اینکه خودتان را سرزنش کنید،
به کسی که هستید افتخار کنید.
بین کار و زندگی شخصی تعادل برقرار
کنید
مادر شــاغل بودن به معنی انجــام ده ها وظیفه
روزانه و مستمر است .پس سعی کنید روش مناسبی
بــرای ایجــاد توازن و تعــادل میــان کار و زندگی
شــخصی تان پیدا کنید .یاد بگیریــد زمان تان را به
درســتی مدیریت کنید به نحوی کــه بتوانید هم از

عهــده وظایــف کاری تان برآیید و هــم برای وقت
گذراندن با فرزند و همسرتان زمان آزاد داشته باشید.
اگر می خواهید ســالم بمانید و مــادر خارق العاده ای
باشــید ،پس ایجاد تعــادل و موازنه میــان زندگی
شخصی و کارتان بسیار حیاتی است.
بسیار مشتاق و پر انرژی باشید
زندگی شما آســان نیست .این بدین معناست که
گاهی اوقات بهتر است به جای گریه کردن بخندید.
افکار مثبت به شما کمک می کند با وجود فشارهای
ســخت و طاقت فرسا همچنان به مســیرتان ادامه
دهید .خوشبین باشید و بر جنبه روشن زندگی که به
شما قدرت حرکت رو به جلو را می دهد تمرکز کنید.
هر زمان احســاس می کنید قــادر به کنترل زندگی
شلوغ تان نیستید به کودک تان فکر کنید .شما قوی،
باهوش و شجاع هستید .امیدتان را از دست ندهید و
به آینده روشن تان مطمئن باشید.
با فرزندتان بازی و کار کنید
زمانــی که از محل کارتان بــه خانه برمی گردید
اما هنوز مجبور هســتید برخی وظایف کاری تان را
در خانه انجام دهید ،ســعی می کنید هر چه سریع تر

کدام کرم ضد چروک برای پوست
بهتر است؟
چهــار درصد تجویــز میكنند .كرمی كــه تركیب
هیدروكینون و رتینوئید در آن به كار رفته باشــد هم
انتخاب مناسبی برای حذف لكهای پوست است.
یک کرم عالی برای از بین بردن چروک
دست ها
اگر میخواهید چروكهای روی دســتهایتان
را كاهش دهید یا مانع به وجود آمدنشــان شــوید،
میتوانیــد از یك كرم یا ماســك آلفاهیدروكســی
اســید ( )AHAبــرای الیهبرداری خفیف پوســت
روی دستها اســتفاده كنید .این نوع كرم یا ماسك
ســلولهای مرده روی پوســت را از بین میبرد و به
سلولهای جوان و سالم كمك میكند كه خود را به
سطح پوست برسانند بنابراین پوست صافتر به نظر
میرسد و چروكها كمتر دیده میشود.
یک کرم عالی برای از بین بردن خشکی
لب ها
لب معموال نخســتین عضو صورت شماست كه
شــما را پیر نشــان میدهد .اغلب وقتی میخندید،
غذا میخورید یا حرف میزنید ،چروكهای عمودی
اطراف لبها ایجاد میشــود كه میتوانید با كارهای
بســیار ســادهای این چروكها را كاهش دهید؛ اول
اینكــه ضدآفتــاب را فراموش نكنیــد و دوم اینكه
یك كرم تقویتكننــده كالژن یا ضدچروك اطراف
دهانتان به كار ببرید .استفاده از یك محصول حاوی
اسید هیالورونیك هم میتواند بسیار مفید باشد.
همچنیــن بایــد بدانیــد وقتــی لبهای شــما

پوستهپوسته و خشك باشــند ،نازكتر و پرچروكتر
بهنظر میرسند بنابراین باید سعی كنید به آنها میزان
رطوبت الزم را برســانید .راز داشتن لبهایی صاف،
زیبا و برجســته مرطوب نگه داشــتن آنهاست .بهتر
اســت بهطور مرتب از یك ترمیمكننده لب كه كمی
رنگ داشته باشد ،استفاده كنید.
منافذ پوستی را كوچك كنید
حتما از مزیتهای الیهبرداری پوســت شنیدهاید
ولی باید بدانیــد الیهبرداری بیــش از حد میتواند
به پوســتتان آســیب بزند .بســیاری از كرمهای
ضدچروك دارای آلفاهیدروكســی اسید هستند و اگر
شما همزمان از چند كرم اسیدی استفاده كنید -مثال
یك مرطوبكننده اســیدی صبحها بزنید و شبها از
ضدچروك اســتفاده كنید -احتمال دارد پوســتتان
ملتهب شود.
همچنین باید بدانید اســتفاده زیاد از الیهبردارها
به هیچوجه منافذ پوســتی شــما را كوچك نمیكند
اما ممكن اســت باعث شــود این منافذ كمتر خود را
نشان دهند .اگر منافذ پوستی بزرگی دارید ،میتوانید
با یك سرم یا الیهبردار حاوی اسیدسالیسیلیك ،اسید
الكتیك پوستتان را تمیز كنید .سالیسیلیك بهخوبی
آلودگیها را از پوست شما پاك میكند و به بازسازی
سلولی كمك میكند .اسید الكتیك سلولهای مرده
را از روی پوســت پاك میكند تا پوست نرم و صاف
شود.
یک کــرم عالی بــرای از بیــن بردن

همراه غیر ضروری برای کودک
و تسلیم شد؟ یا اینکه خیلی جدی مقاومت کرد؟
مث ً
ال بتوانند به تنهایی از مدرسه تا خانه بیایند یا در
کالس های فوق برنامه به تنهایی حضور پیدا کنند.
حال ممکن است به یک بچه این اجازه در  9سالگی
داده شود و در یک بچه دیگر در  15سالگی.
اقدام غیر مقعوالنه
اما موقعیت شناسی والدین هم بسیار مهم است،
چرا که قطع ًا ارائه یک گوشــی همراه هوشمند ،به
یک کودک  9ســاله به هیچ عنوان اقدام منطقی و
معقوالنه ای نیست.
کودک با این دست تلفن ها به راحتی می تواند
در فضاهای مجازی مختلف رفت و آمد داشته و هر
محتوای مثبت و منفی را دریافت کند .لذا برای ارائه
گوشی همراه به فرزندان (کودک و نوجوان) خانواده
بایــد مقرراتی را تعیین کرد و ســپس این امکانات
را در اختیــار آنها قــرار داد .در ادامه پاره ای از این
مقررات ارائه می گردد:
 فرزنــدان خانــواده تا زمانی کــه رفت و آمدمستقالنه به مدرسه و سایر موقعیت ها ندارند نیازی
به داشتن تلفن همراه نیست.
برای کودکان دبستانی یا حتی دوره راهنماییکــه ضرورت داشــتن تلفن همراه توســط والدین
تشــخیص داده می شود الزم است که تلفن همراه

بــه صورت پاره وقت و موقتــی در اختیار آنها قرار
گیرد .مثــ ً
ا فرزند می تواند تنهــا در روزهایی که
خودش به تنهایی به کالس ورزشی می رود ،تلفن
همراه مادر یا برادر بزرگتر را به همراه داشته باشد.
دو فایده مقررات
 - 1فرزنــد متوجه می شــود کــه تلفن همراه
وســیله ای اســت که صرف ًا در مواقع ضروری باید
استفاده شود.
 - 2در نحــوه اســتفاده خود در تلفــن همراه
مراقبت الزم را می کند .هــر یک از ما وقتی آگاه
باشیم وســیله ای که در اختیار داریم ،موقتی است
و باید به صورت شــراکتی مورد استفاده قرار گیرد،
قطع ًا مراقبت و دقت بیشــتری به عمل می آوریم.
همچنین امکان بروز رفتارهای حساب نشده کاهش
مــی یابد ،حتی اگــر این مراقبت و توجه توســط
فرزندان صورت نگیرد چون وسیله بصورت مشترک
استفاده می شود .والدین می توانند کنترل الزم را بر
روی نحوه استفاده فرزند خود داشته باشند.
لحاظ کردن برخی از مقررات مانند استفاده پاره
وقت از تلفن همراه یا اســتفاده شراکتی و( ...توسط
والدین) تا برهه ای از زمان امکان پذیر است .هر چه
فرزندان بزرگتر می شوند ،قطع ًا به این مقررات تن
نداده و شرایط تنش در خانواده مهیا می شود.
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آنها را به اتمام برسانید اما کودک شما به این صورت
فکر نمــی کند .فرزندتان توجه شــما را می طلبد و
نمی توانید از همســرتان بخواهید همیشه با او بازی
کند و ســرگرم نگهش دارد .پس بــه فرزندتان چند
کار دهید و از او بخواهید وظایف خودش و شما را با
یکدیگر انجام دهد.
یک مادر شاغل حتی اگر بسیار پرمشغله است باید
قادر باشد فرزندانش را سرگرم کند.
فقط بگویید «نه»
مادر شاغل کامال حق دارد زمانی که الزم است،
بگوید «نه» .دوســتانتان هم مطمئنــا این موضوع
را درک مــی کننــد که حتی اگــر بخواهید به جمع
آنها ملحق شــوید و با آنها به تفریح بروید ،ســبک
زندگی تان هم اکنون متفاوت اســت و نمی توانید هر
زمان که بخواهید با آنها به تفریح بروید.
میهمانی ها و مســافرت های دوســتانه به اندازه
خانواده و شغل تان مهم نیستند و فکر می کنید «نه»
گفتن به آنها بسیار سخت است .همچنین باید «نه»
گفتن در محل کارتان را نیز یاد بگیرید.
خودتان را برای ســختی ها و مشکالت
آماده کنید
زندگــی مــادران شــاغل مملو از ســختی ها و
مشکالت متعدد است .همانطور که الزم است کارمند
فوق العاده ،مســئولیت پذیر و سختکوشــی باشید،
همچنین باید در عین حال همســر دوست داشتنی و
زیبا ،مادر دلسوز و دختر قدرشناسی باشید.
شما همیشــه سرتان شلوغ اســت .حتی اگر کار
ســختی باشد ،ســعی کنید بدون آه و ناله و گریه و
زاری هر کدام از مســائل زندگی تــان را حل کنید.
بله ،شاید االن احساس استرس و فشار زیادی داشته
باشید اما زندگی تان به اندازه ای که فکر می کنید بد
نیست .شما یک مادر هستید.
اگر شغل تان را دوست ندارید می توانید تغییرش
دهید امــا فرزندتان را هرگز تــرک نمی کنید ،پس
مطمئن باشید صرف نظر از اینکه چقدر سرتان شلوغ
باشد یا موفق باشید ،خانواده تان اولویت شما است.
داشــتن چندین و چند وظیفه ،خصوصا زمانی که
بچه دارید ،کار سختی است .برای زندگی هر روزتان
برنامه ریزی داشــته باشید و مســائل منفی را خیلی
جدی نگیرید .به خاطر داشــته باشــید ،افراد زیادی
هســتند که نمی توانند بچه دار شــوند و بسیاری از
مردم هم نمی توانند یک شــغل برای خودشان پیدا
کنند .قدر زندگی تان را بدانید و جلوی رشــد و ترقی
خودتان را نگیرید.
چروكهای دور چشم
شــما میتوانید تا حدی روند چروك شدن پوست
اطراف چشــمتان را با اســتفاده از كرمها كند كنید.
بهترین ماده برای جلوگیری از چروكهای دور چشم
رتینول اســت .رتینول یكی از مشــتقات ویتامین A
است كه به پوســت كمك میكند كالژن بسازد؛ در
نتیجه خطوط روی پوست را صاف میكند.
ماده دومی كه میتواند از چروكها جلوگیری كند
آنتیاكسیدانهاست که در چای سبز و هر ماده حاوی
ویتامیــن  Cوجود دارد و به پوســت كمك میكند
كالژن به دست بیاورد .اگر پوست شما حساس است
به جای اســتفاده از ویتامین  Aمحصوالتی كه پپتید
دارند بخریــد .وجود پپتید روی پوســت ،قرمزی یا
التهاب ایجاد نمیكند.
جوانی روی صورت
اگــر میخواهید برای چروكها و خطوط به وجود
آمده روی صورتتان كرم بخرید باید كرمی انتخاب
كنید كه دارای رتینوئید باشــد اما باید بدانید این ماده
عوارض جانبی چون قرمزی و پوستهپوســته شــدن
پوســت هم دارد که معموال پوســت ،این عوارض را
بین شــش تا  12هفته بعد ترمیم میكند .رتین آ از
بهترین موادی اســت كه برای از بین بردن چروك
قدرت زیاد و عوارض جانبی كمتری دارد.
كرمهــای حاوی رتینوئید یا رتیــن آ را باید دو یا
سه شــب در میان ،هنگام خواب به اندازه یك نخود
بهصورتتان بمالید( .اگر در روز از این كرمها استفاده
كنید نور آفتاب اثرشان را كم میكند).
تا زمانی كه كرم اثر كنــد مصرف را ادامه دهید،
اگر احساس كردید پوستتان به دلیل استفاده از این
كرمها التهاب زیــادی پیدا كرده ،كرم خود را با یك
كرم مالیمتر عوض كنید كه میزان كمتری رتینوئید
یا رتین آ دارد.
تلفن همراه به مدرسه نمی رود
باید به فرزندان نوجوان توصیه شــود که از تلفن
همراه خود به عنوان وســیله ای برای جلب توجه،
نمایش و تشــخص خود اســتفاده نکند .در کالس
درس ،کالس های آموزشــی ،مراسم رسمی و ...
تلفن همراه باید خاموش باشــد چون حتی صدای
زنگ تلفن همراه هم باعث سلب تمرکز و توجه در
کالس درس می شود.
در محیط های عمومی مثل مترو ،اتوبوس ،مطب
دکتر و  ...از صبحت های زیاد و بلند باید خودداری
شود چون باعث سلب آرامش اطرافیان می شود .در
هنگام حضور در مهمانی ،صحبت با یک دوســت
یا آشــنا و  ...صحبت کردن با تلفــن همراه باید با
کسب اجازه از طرف مقابل و با حداقل زمان صورت
گیرد مث ً
ال« :از نظر شــما اشکالی ندارد که من یک
تلفن بزنم؟» از دوربیــن تلفن همراه برای ورود به
حریم های خصوصی افراد یــا مکان هایی که منع
قانونی دارد ،استفاده نکند.
آزمونی موقت
لذا با این اوصــاف باید به فرزنــد نوجوان تان
یادآوری کنید که خرید تلفن همراه برای وی صرف ًا
یــک آزمون موقت ،برای بررســی توانایی پذیرش
مســئولیت اجتماعی و بررســی تعهد او به مسائل
تحصیلی و شــخصی و توجه به بایدها و نبایدهای
خانواده اســت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف
از این مقررات ،قطع ًا امکان اســتفاده از تلفن همراه
از وی سلب می شود.
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یک روانشــناس گفت :کودکان امروز دچار یک بیپدر و مادری مدرن شدهاند ،زیرا والدین با توجه
به شرایط اقتصادی و اجتماعی صرفا به دنبال تامین مسائل رفاهی هستند و این در حالیست که فقط
 25درصد از نیازهای کودک مسائل رفاهی بوده و  75درصد نیازمند توجه ،آرامش و امنیت است.
مهدی بیاتی افزود :در حال حاضر به شدت نیازمند یک سازمان تخصصی برای کودکان هستیم تا
با سیاستگذاریهای صحیح برای آینده کودکان امروز و جوانان فردای کشور برنامه ریزی کند؛ زیرا
در حوزه کودک در کشور بسیار کم کار شده است.
وی افزود :در جامعه دچار خود فراموشی شدهایم؛ باید به خود احترام بگذاریم و از زندگی لذت ببریم،
اما متاســفانه در ایران برخی از مادرها معتقدند تنها لذت زندگیشــان 50 ،سال از خودگذشتگی بوده
اســت ،درحالیکه وقتی به سن 60سالگی میرسند با مراجعه به روانشناس مدعی میشوند برای اینکه
زندگیشان شیرین شود ،مجبور به تمکین از تمام حرفهای شوهرشان بودهاند.
این روان شناس با اشاره به تاثیر تکنولوژی بر تربیت کودکان گفت :خانواده ها باید بدانند کامپیوتر
یک وســیله شخصی نیســت و والدین با بیتوجهی و بدون نظارت برعملکرد فرزندانشان در فضای
اینترنت ،باعث بروز آسیبهای اجتماعی و گرایش آنها به انحراف میشوند و حتی دیده شده برخی از
والدین سواد استفاده از کامپیوتر را ندارند.
بیاتی با تاکید بر اینکه الگودهی در مسائل فرهنگی باید تغییرکند ،گفت :باید سازمانهای مردم نهاد
را تقویت کرد ،چرا که آنها دغدغه ذهنی دارند و همچون سازمانهای دولتی در پی رفع تکلیف نیستند.
این روانشناس در پایان با اشاره به اینکه یکی از مشکالت مسائل جامعه ما صدا و سیماست ،افزود:
صدا و ســیما هنوز با  20شبکه تلویزیونی نتوانسته با یک شبکه ماهوارهای رقابت کند؛ درحالیکه اگر
بخواهیم در مقابل این شبکهها بایستیم ،باید در صدا و سیما از شورای مشورتی استفاده کنیم.

مشکالت پوستی که زنان باردار با آن مواجه اند

ترک های پوســتی به دلیل افزایش حجم بدن خانــم در دوران بارداری بروز می کند و تحقیقات
علمی نشــان داده نمی توان از آن پیشــگیری کرد ،چون استعداد ژنتیکی در آن دخیل است .بهترین
توصیه برای پیشگیری ،مراقبت از افزایش بیش از اندازه وزن است.
دکتر تهرانچی ،متخصص پوســت معتقد است که خانم ها به دلیل تغییرهای هورمونی دچار برخی
تغییرهای پوستی در دوران بارداری می شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 پرمویی :در دوران بارداری ممکن اســت خانم دچار هیرسوتیسم یا پرمویی شود یا اگر قبال دچارآن بوده مشــکلش تشدید شود .این مســاله گاهی بعد از زایمان به حالت طبیعی برمی گردد و گاهی
باقی می ماند و روش درمان آن لیزر اســت که در دوران بارداری مقدور نیســت و باید آن را به بعد از
زایمان موکول کرد.
 افزایش طول زمان رشــد موها :در دوران بارداری ریزش موهای ســر کم می شود ،اما چهار ماهبعد از زایمان ناگهان ریزش مو شــدید شده تا جایی که ممکن است خانم  40درصد موهای خود را از
دست بدهد .جای نگرانی نیست و درمانی نیاز ندارد و در طی  3تا  4ماه مجددا موهای ریخته جایگزین
خواهند شد .برای این منظور کافی است در طول بارداری و بعد از زایمان ،از ترکیب های آهن و اسید
فولیک زیر نظر متخصص زنان استفاده کنید.
 افزایش تیرگی پوست :این موضوع به خصوص در نژاد ما که پوست نسبتا تیره ای داریم ،بیشتردیده می شــود .در دوران بارداری احتمال بروز لک صورت ،و خط روی شــکم بیشــتر می شود .این
تیرگی ها نیاز به پیشــگیری یــا درمان ندارند و بعد از زایمان از بین می روند .تنها ماســک بارداری
(مالسما) است که اگر بروز کند ،گاهی بعد از زایمان رفع می شود و گاهی تا مدت ها باقی می ماند.
برای پیشــگیری از این مساله می توان از ضدآفتاب اســتفاده کرد و از تماس طوالنی با نور خورشید
خودداری کرد .در استفاده از ضدلک ها باید بسیار مراقب بود ،زیرا استفاده از برخی ترکیب ها در دوران
بارداری مضر است .بهتر است هر نوع درمانی را به بعد از زایمان موکول کنید.
 آکنه :بســیاری از خانم ها در دوران بارداری از چربی پوســت و جوش و آکنه شکایت می کنند.برای درمان کافی اســت از صابون های مناســب برای شستشو اســتفاده کنید و تحت نظر پزشک
داروهای مجاز دریافت کنید.
 تشــدید یا تسکین برخی بیماری های پوستی :عالئم برخی بیماری های پوستی مانند لوپوس یاپسوریازیس در بارداری فروکش کرده و بعد از زایمان تشدید می شوند .برای این منظور حتما باید زیر
نظر متخصص باشید و او را از بارداری خود آگاه کنید.
 اســتریا یا ترک های پوســتی :به دلیل افزایش حجم بدن در دوران بارداری این ترک ها بروزمی کند و تحقیقات علمی نشان داده نمی توان از آن پیشگیری کرد ،چون استعداد ژنتیکی در آن دخیل
اســت .بهترین توصیه برای پیشــگیری ،مراقبت از افزایش بیش از اندازه وزن است .بعد از شیردهی
می توان به کمک لیزر و رادیوفرکوئسی این خطوط را تا حدی ترمیم کرد.
 خارش :یکی از گله های اصلی خانم های باردار خارش های شــدید است که می توان در مواردآزاردهنده به کمک داروهای آنتی هیســتامین آن را رفع کرد .در استفاده از استروئیدهای موضعی باید
مراقب بود ،زیرا در سطح وســیعی می تواند عوارضی مشابه استروئیدهای خوراکی روی جنین داشته
باشد.
بهترین راه مقابله با خارش ،چرب و مرطوب نگه داشــتن پوســت اســت .با سرد شدن هوا گرچه
دوش گرفتن با آب گرم لذت بخش اســت ،اما بهتر اســت خانم ها دمای آب را خیلی باال نبرند و با
آب ولرم دوش بگیرند ،زیرا این کار باعث از بین رفتن چربی طبیعی روی پوســت و خشکی و خارش
می شود .بهتر است خانم ها بعد از حمام و تا هنوز پوستشان نمناک است و رطوبت دارد ،از کرم های
مرطوب کننده و چرب کننده استفاده کنند.
دکتر میری ،متخصص پوســت نیز به خانم های باردار توصیه می کند که از چهار کار زیر پرهیز
کنند:
 - 1لیزر ،ممنوع! در دوران بارداری انجام لیزر برای از بین رفتن موهای زائد توصیه نمی شــود اما
می توان به روش های دیگر این کار را انجام داد .بهتر اســت با روش های دیگری مثل شیو کردن،
موهای زائد را از بین برد.
 - 2آرایش کمتر! خانم های باردار بهتر اســت تا جای ممکن از آرایش کردن یا اســتفاده همزمان
از محصوالت آرایشــی بهداشــتی متنوع خودداری کنند ،زیرا به اثبات رســیده کــه این مواد حاوی
ترکیب های شیمیایی مضر است.
 - 3دکلــره ممنوع! رنگ کردن مو ایرادی ندارد ،اما اســتفاده از مواد شــیمیایی قوی برای فر یا
صاف کردن مو و یا دکلره توصیه نمی شود.
 - 4مانیکور و پدیکور بااحتیاط! انجام مانیکور و پدیکور ایرادی ندارد ،اما باید با رعایت بهداشــت
انجام گیرد و از وسایل شخصی و استریل برای این منظور استفاده شود تا احتمال بروز عفونت کاهش
یابد.
دکترکاشــانیان ،متخصص زنان می گوید« :یکی از مســائلی که در خانم هــای باردار گاهی رخ
می دهد ،ادم گوده گذار یا مساله احتباس آب است .این خانم ها وقتی پوست و گوشتشان را با انگشت
به داخل فشــار دهند ،کمی طول می کشد تا به حالت نخست بازگردد .این موضوع به دلیل پرفشاری
خون یا افزایش ترشح آلبومین در ادرار است و نیاز به درمان دارد .اما در صورتی که فشار خون طبیعی
باشد و آزمایش ها مشکلی را نشان ندهند ،این مساله به تغییرهای هورمونی مربوط می شود و کامال
طبیعی است و بعد از زایمان رفع خواهد شد و جای نگرانی نیست.
به دلیل احتباس آبی که معموال خانم ها درگیر آن می شوند ،توصیه می کنیم لباس های صنعتی
و تنگ نپوشــند .پوشــیدن لباس تنگ ،جریان صحیح خون را دچار اختالل مــی کند و عامل ایجاد
مشکالت گوارشی ،ریفالکس ،نفخ و درد شکم هستند .عدم جریان هوا بین لباس و پوست نیز فضای
تنگ و مرطوبی ایجاد می کند که مناسب رشد باکتری هاست.

