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نکات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد :
1 - خانــم هــای بــاردار مبتــا بــه عفونــت کوویــد 19  قطعــی، 
بایســتی در بیمارســتانهای ســطح ســه تعییــن شــده تحــت مراقبت 
قــرار گیرنــد وبــه ایشــان در مــورد خطــر عواقــب نامطلــوب ایــن 

بیمــاری در بــارداری اطاعــات الزم داده شــود.
2 - اتاقهــای ایزولــه بــا فشــار منفــی ، بایــد بــرای لیبــر و زایمــان 

و مراقبــت از نــوزاد موجــود باشــد.
 3 - در دوران اپیدمــی کوویــد19، از تمامــی خانــم هــای 
روتیــن  مراقبــت  درمانگاههــای  بــه  کننــده  باردارمراجعــه 
میبایســت تاریخچــه ی ســفرهای اخیــر، شــغل،  ســابقه تمــاس 
ــا افــراد مبتــا و  فیزیکــی مشــخص در محــل کار یــا زندگــی ب
ــردد. ــع آوری گ ــب  جم ــورت مرت ــه ص ــی  ب ــرات بالین تظاه

ــی اســکن،  ــرداری قفســه ســینه بخصــوص ســی ت  4 - تصویرب
ــکوک ،  ــاری مش ــا بیم ــارداری ب ــای ب ــد در ورکاپ خانمه بای

ــد19، انجــام شــود. ــا قطعــی  کووی ــی ی احتمال
ــه  ــد در شــرایط قرنطین ــی ، بای ــا احتمال 5 - مــوارد مشــکوک ی
و مــوارد قطعــی در اتــاق ایزولــه مجهــز بــه فشــار منفــی تحــت 
مراقبــت قــرار بگیرنــد. زنــان بــاردار بدحــال بــا عفونــت قطعــی 
بایــد در اتــاق ایزولــه بــا فشــار منفــی د ربخــش مراقبتهــای ویــژه 

بســتری شــوند..
6 - معاینــات خانمهــای بــاردار وزایمــان آنهــا در مریــض هــای 
ــار  ــه فش ــز ب ــه مجه ــاق ایزول ــد در ات ــد 19، بای ــه کووی ــا ب مبت
منفــی انجــام بگیــرد. تجمــع افــراد دراطــراف ایــن اتــاق حیــن 

ــه حداقــل برســد. حضــور بیمــار مبتــا در آن بایــد ب
7 -تمامــی کادر پزشــکی مســیول  مراقبــت از زن بــاردار مبتــا 
بایســتی همیشــه از پوشــش محافظتــی شــخصی کامــل اســتفاده 

)PPE( .کننــد
8 - مدیریــت بیمــار مبتــا بــه بیمــاری کوویــد 19بایــد توســط 
ــان و  ــص زن ــامل متخص ــتانی ش ــوره ی بیمارس ــد منظ ــم چن تی
ــژه،  ــای وی ــن مراقبته ــا، متخصصی ــت ه ــان، پریناتالوژیس زایم
متخصصیــن بیهوشــی مــادران بــاردار، ماماهــا، ویروس شناســان، 

میکروبیولوژیســت هــا، متخصصیــن نــوزادان و متخصصیــن 
ــی انجــام شــود . عفون

ــردی   ــورت ف ــه ص ــد ب ــان بای ــان و روش زایم ــورد زم 9 -در م
ــارداری و  ــا در نظــر گرفتــن شــرایط ســامت مریــض، ســن ب ب

ــم گیــری شــود. وضعیــت جنیــن تصمی
10 - بــا  توجــه بــه وضعیــت ســامت بیمــار و پــس از مشــاوره 
ــا  ــاردار،  بیحســی موضعــی ی ــادران ب ــا متخصــص بیهوشــی م ب

عمومــی هــردو میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
11 - در حــال حاضــر، بــا توجــه بــه اطاعــات محــدود موجــود، 
ــن  ــه جنی ــادر ب ــروس از م ــودی وی ــال عم ــع انتق ــواهدی بنف ش

وجــود نــدارد.
ــیر  ــی ش ــورد ایمن ــی در م ــواهد کاف ــر، ش ــال حاض 12 - در ح

ــوزاد  ــادر از ن ــردن م ــدا ک ــه ج ــن نیازب ــم چنی ــادر و ه دادن م
وجــود نــدارد. در صــورت وجــود بیمــاری شــدید یــا بدحالــی 
مــادر، جداســازی مــادر از نــوزاد بهتریــن راه حل موجود اســت. 
در ایــن صــورت دوشــیدن پســتان بــرای ادامــه تولیــد شــیرالزم 
اســت. در بیمــار بــدون عامــت یــا دارای عایــم خفیــف 
شــیردهی و هــم اتاقــی مــادر و نــوزاد میتوانــد در تصمیــم گیــری 

توســط مــادر و تیــم مراقبتــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
13 -تمامــی دســت اندر کاران بهداشــتی که در مراقبــت مادران 
ــای  ــونوگرافی خانم ه ــه س ــانی ک ــد و کس ــش دارن ــاردار نق ب

بــاردار را انجــام میدهنــد، بایــد آموزشــها و دوره هــای الزم برای 
اســتفاده از رســپیراتورمحافظ شــخصی یــا PAPR را دیده باشــند.    
احتمالــی،  بــاردار  بیمــار  ســونوگرافی  صــورت  در   -  14
ــطوح   ــی س ــد تمام ــد 19، بای ــه کووی ــا ب ــا مبت ــکوک، ی مش
پــروب دســتگاه ســونوگرافی بــا مراجعــه بــه توصیــه هــای 
ــوب  ــان مرط ــت “زم ــا رعای ــتگاه و ب ــده دس ــرکت تولیدکنن ش

ــوند . ــز ش ــی تمی ــد عفون ــع ض ــا مای ــطوح، ب ــدن”  س مان


