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 روایت ناباروری و درمانهای تخصصی ناباروری

 *1نرگس باقری لنکرانی

پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه -1

 اپیدمیولوژی و سالمت باروری، تهران، ایران

 

زوجین با مرکز درمانی توسط زن صورت می گیرد. هدف از این مطالعه کشف تجربیات زوج نابارور از اولین تماس  مقدمه:

 درمانهای ناباروری در روایت آنان است. 

نفر با عامل زنانه و مردانه اطالعات جمع اوری شد.  1نفر با علت مردانه و  5مرد که  2زن و 4از طریق گفتگوی عمیق با  روش کار:

 تماتیک مبتنی بر پژوهش کیفی برای کشف تم های پر معنا استفاده شد.سپس از روش 

نتایج نشان دادند که داستان مواجهه زوج های نابارور با درمان به دو نکته اشاره داشت: در مرحله اول مواجهه با ناباروری یافته ها: 

اروری است و این تنها نقش زنانگی است. در مرحله زن تحت آزمایش قرار می گیرد چرا که به صورت فرهنگی نازایی مساوی با ناب

دوم بعد از تشخیص ناباروری مرد و محرز شدن علت مردانه فضا همراه با سکوت بوده و زن نقش حمایت گرانه یا بی تفاوت نسبت 

ومرد به صورت تبدیل می شود و این مورد بین زن  "خواست خدا "به ادامه درمان را به خود می گیرد و از این پس مشکل به 

 محرمانه تلقی شده و درمان پی گیری می گردد. 

بحــث و نتیجــه گیــری: اولــین مراجعــه توســط زوج نابــارور بــه طــور کــامال ناآگــاه بــه متخصــص زنــان انجــام مــی                

گیـــرد. ســـپس ابتـــدا زن تحـــت تهاجمـــات دارویـــی و معاینـــات فیزیکـــی قـــرار مـــی گیـــرد در انتهـــا پـــس از ایـــن کـــه  

نابــاروری مشــخص  نشــد ســپس مــرد تحــت معاینــه قــرار گرفتــه و پــس از ســپری کــردن            نتیجــه مثبتــی دال بــر   

یـــک دوره طـــوالنی مـــرد راضـــی بـــه  مراجـــه بـــه مراکـــز نابـــاروری مـــی شـــود. در صـــورت داشـــتن دانـــش اســـتفاده از 

تکنولـــوژی روز یعنـــی اینترنـــت بـــه اطالعـــات بســـیاری دســـت پیـــدا مـــی کنـــد و عـــده ای نیـــز بـــا ایـــن تکنولـــوژی   

ــنایی ندا ــتفاده از      آشـ ــردرگمی در اسـ ــار سـ ــات دچـ ــود اطالعـ ــا کمبـ ــادی یـ ــبب زیـ ــه سـ ــردو بـ ــت هـ ــا در نهایـ ــد امـ رنـ

ــداده و             ــبی ن ــاهی مناس ــرد آگ ــه ف ــات ب ــب اوق ــز اغل ــز نی ــن مراک ــین در ای ــوند. متخصص ــی ش ــود م ــع خ ــه نف ــات ب اطالع

 به این صورت افراد درمسیر آگاهانه ای حرکت نمی کنند.

 باروری، سردرگمی در درمان، تحقیق کیفیناباروری، درمان نا واژه های کلیدی:
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