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: نکات کلیدی کھ باید مورد توجھ قرار گیرد  

 

قطعی، بایستی در بیمارستانھای سطح سھ تعیین شده تحت مراقبت قرار گیرند وبھ   19خانم ھای باردار مبتال بھ عفونت کووید-1
.نامطلوب این بیماری در بارداری اطالعات الزم داده شودایشان در مورد خطر عواقب   

.اتاقھای ایزولھ با فشار منفی ، باید برای لیبر و زایمان و مراقبت از نوزاد موجود باشد-2  

، از تمامی خانم ھای باردارمراجعھ کننده بھ درمانگاھھای مراقبت روتین میبایست تاریخچھ ی سفرھای 19در دوران اپیدمی کووید-3
اخیر، شغل،  سابقھ تماس فیزیکی مشخص در محل کار یا زندگی با افراد مبتال و تظاھرات بالینی  بھ صورت مرتب  جمع آوری 

.گردد  

اسکن، باید در ورکاپ خانمھای بارداری با بیماری مشکوک ، احتمالی یا قطعی  تصویربرداری قفسھ سینھ بخصوص سی تی  -4
.،انجام شود 19کووید  

وک یا احتمالی ، باید در شرایط قرنطینھ و موارد قطعی در اتاق ایزولھ مجھز بھ فشار منفی تحت مراقبت قرار بگیرند. موارد مشک-5
 .زنان باردار بدحال با عفونت قطعی باید در اتاق ایزولھ با فشار منفی د ربخش مراقبتھای ویژه بستری شوند.

، باید در اتاق ایزولھ مجھز بھ فشار منفی انجام بگیرد. 19ی مبتال بھ کووید معاینات خانمھای باردار وزایمان آنھا در مریض ھا-6
 تجمع افراد دراطراف این اتاق حین حضور بیمار مبتال در آن باید بھ حداقل برسد.

تمامی کادر پزشکی مسیول  مراقبت از زن باردار مبتال بایستی ھمیشھ از پوشش محافظتی شخصی کامل استفاده کنند.-7  

(PPE) 

باید توسط تیم چند منظوره ی بیمارستانی شامل متخصص زنان و زایمان، پریناتالوژیست 19مدیریت بیمار مبتال بھ بیماری کووید -8
، متخصصین مراقبتھای ویژه، متخصصین بیھوشی مادران باردار، ماماھا، ویروس شناسان، میکروبیولوژیست ھا، متخصصین ھا



 
 

شود .زادان و متخصصین عفونی انجام نو  

در مورد زمان و روش زایمان باید بھ صورت فردی  با در نظر گرفتن شرایط سالمت مریض، سن بارداری و وضعیت جنین -9
 تصمیم گیری شود.

با  توجھ بھ وضعیت سالمت بیمار و پس از مشاوره با متخصص بیھوشی مادران باردار،  بیحسی موضعی یا عمومی ھردو -10
رار بگیرند.میتوانند مورد استفاده ق  

.در حال حاضر،با توجھ بھ اطالعات محدود موجود، شواھدی بنفع انتقال عمودی ویروس از مادر بھ جنین وجود ندارد-11  

در حال حاضر، شواھد کافی در مورد ایمنی شیر دادن مادر و ھم چنین نیازبھ جدا کردن مادر از نوزاد وجود ندارد. در صورت -12
الی مادر، جداسازی مادر از نوزاد بھترین راه حل موجود است. در این صورت دوشیدن پستان برای ادامھ وجود بیماری شدید یا بدح

تولید شیرالزم است. در بیمار بدون عالمت یا دارای عالیم خفیف شیردھی و ھم اتاقی مادر و نوزاد میتواند در تصمیم گیری توسط 
 مادر و تیم مراقبتی مد نظر قرار گیرد.

دست اندر کاران بھداشتی کھ در مراقبت مادران باردار نقش دارند و کسانی کھ سونوگرافی خانم ھای باردار را انجام تمامی -13
 را دیده باشند.  PAPRیا  میدھند، باید آموزشھا و دوره ھای الزم برای استفاده از رسپیراتورمحافظ شخصی

، باید تمامی سطوح  پروب دستگاه سونوگرافی با 19مبتال بھ کووید  در صورت سونوگرافی بیمار باردار احتمالی، مشکوک ، یا-14
سطوح، با مایع ضد عفونی تمیز شوند .”  زمان مرطوب ماندن“مراجعھ بھ توصیھ ھای شرکت تولیدکننده دستگاه و با رعایت   

 


