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کاربرد هیپنوتیزم بالیني در مامایي و بیماریهای زنان
2

مهشید عبد شهشهانی ،1باب حمید ر
 .1مهشید عبد شهشهانی کارشنا ی ارشد ماماییه ،مربی ،دانشکده پر تار و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 . 2باب حمید ر پزش عمومیه ،هیدنوتراپیتا بالینی ،مو ته علمی تح ی اتی راه م ،اصفهان ،ایران.

مقدمه :هیدنوتیزم بالینی با بهرهگیر اد ی

تمرکز ت ویا شده همراه با کاهن آگاهی اد محرکها محیطی و تعلیق نتبی

اضاوت ن ادانه به ان ام میر د و با ارائه پیشنهادات ک می به ی

نتی ه درمانی برنامهریز شده من ر میگردد .امروده

هیدنوتیزم به طور و یعی در مرااباها دایمانی ،به ویژه در کاهن درد دایمان ا تفاده میشود .هد اد این مطالعه ،مرور
بر کاربردها هیدنوتیزم در مامایی و بیماریها دنان ا ا.
روش کار :این مطالعه مرور با جتا و جو در متون منتشرشده و پایگاه ها اینترنتی  ISI, ELSEVIER, Pubmebو
google scholarبا کلمات کلید هیدنوتیزم ،مامایی ،باردار  ،بیماریها دنان و دایمان اد ا ها  2000تا  2015ان ام
گر ا .تعداد  22م اله یا ته شد که با برر ی آنها نتای دیر به د ا آمد.
نتایج :کاربرد هیدنوتیزم در مامایی در شن حیطه دیر طب هبند میشود .1 :بارور  :در ر و ا ترس و کنتر متائل
روانی عاطفی موثر بر بارور  ،در ناداییها با دلیل نامشخر ،ا زاین میزان نه گزینی و باردار در  .2 ،IVFباردار  :برا
درمان تهو و ا تفرا باردار  ،پیشگیر

اد دایمان دودرس ،شارمون حاملگی،کم

به کاهن ا ترس و اضطراب و

نگرنها منفی بیمار .3 .دایمان :تأثیر بر کنتر درد و کاهن اضطراب ،کاهن نیاد به دارو درمانی و بیهوشی شیمیایی ،
کاهن میانگین مدت دایمان برا دو تا دهار اعا ،کاهن زارینها غیرضرور  .4 .پس اد دایمان :تتریو روند بهبود
مادر و شیردهی ،کاهن ا تردگی پس اد دایمان ،ارتباط بهتر بین مادر و نوداد :5.بهبود عملکرد گروه مامایی :کاهن ا ترس
شغلی .همچنین  :6در درمان بیماریها مختلف دنان مانند دیتمنوره ،آمنوره ،ع ئم منوپود و دیتدارونیا کاربرد دارد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به واید متعدد و هولا اجرا این رون ،راگیر روشها علمی هیدنوتیزم و ا تفاده اد آنها
تو ط ماماها توصیه می گردد و دم ا ا شرایط بکارگیر آن برا ماماها مهیا شود.
کلمات کلیدی :طب مکمل ،هیدنوتیزم ،مامایی ،باردار و بیماریها دنان
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