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 ســوال 1(  توصیــه پزشــکان بــه زنــان بــاردار شــاغل بــه جــز 
پرســنل بهداشــتی و درمانــی چیســت ؟

ــه مانــدن در  ــه ب  در بســیاری از مناطــق در حــال حاضــر توصی
ــد  ــاردار بای ــان ب ــه زن ــراد منجمل ــه اف ــت  و هم ــده اس ــه ش خان
ــا  ــد. ام ــز کنن ــد-۱۹ پرهی ــا کووی ــاس ب ــا از تم ــد ت ــعی کنن س
ــد در مــورد هــر  ــد بای ــان کار می کن ــاردار همچن ــم  ب اگــر خان

ــای  ــت ه ــود. عفون ــام ش ــک انج ــبه ریس ــاردار محاس ــم ب خان
تنفســی در زنــان بــاردار آنهــا را در معــرض خطــر موربیدیتــی 
ــدود در  ــات مح ــد. اطالع ــی دهن ــرار م ــی ق ــدی و مورتالیت ج
مــورد کوویــد-۱۹ نشــان نــداده اســت کــه زنــان بــاردار نســبت 
بــه افــراد عــادی در معــرض خطــر بیشــتری بــرای عفونــت یــا 
ــه ICU و مورتالیتــی( باشــند . ــاز ب ــاًل نی موربیدیتــی جــدی )مث

 زنــان بــاردار بــا موربیدیتــی همــراه در معــرض خطــر عفونــت 
جــدی هســتند. 

بــا  مرتبــط  مقــاالت  ارزیابــی  حــال  در  همچنــان   ACOG

اســت. بــاردار  زنــان  در  کوویــد-۱۹ 
 ســوال ۲(  آیــا تعدیــل مراقبــت پــره ناتــال جهــت کاهــش 
خطــر گســترش و تمــاس بــا کوویــد-۱۹ اقدام مناســبی اســت؟

 بلــه، مراقبــت پــره ناتــال تعدیــل شــده یــک اســتراتژی مناســب 
جهــت جلوگیــری از گســترش کوویــد-۱۹ در بیمــاران و 
پرســنل اســت امــا شــواهد در مــورد ایمنــی و اثربخشــی ایــن 
ــم جهــت مراقبــت  ــه تصمی روش هــا محــدود اســت و هرگون
پــره ناتــال تعدیــل شــده بایــد بــر اســاس شــرایط فــردی 

ــد. ــی باش ومحل
- متخصصیــن زنــان و زایمــان و کلینیــک هــا بایــد امــکان ادامه 

ــاوره ها و  ــال، مش ــره نات ــت پ ــت مراقب ــروری جه ــت ض مراقب
ارجــاع هــا را فراهــم نماینــد.

ــای  ــت ه ــر در مراقب ــد تغیی ــان بای ــان و زایم ــن زن - متخصصی
ــروس را  ــا وی ــاردار ب ــم ب ــاس خان ــر تم ــت خط ــه عل ــن ب روتی

ــد. ــح دهن ــاردار توضی ــان ب ــرای زن ب
- در مــورد تغییــر در مراقبــت پریناتــال در پاندمــی کوویــد-۱۹ 

ــده  ــرد و در پرون ــاردار صــورت بگی ــم ب ــا خان ــد مشــاوره ب بای
پزشــکی ثبــت شــود.

ویزیــت بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی : ممکــن   •
اســت پزشــک مراقبــت پریناتــال را در زنــان بــاردار کــه 
ــا رعایــت فاصلــه  بیمــاری ندارنــد طــوری ترتیــب دهــد کــه ب
اجتماعــی و حداقــل تعــداد بیمــار در مطــب باشــد. ویزیــت هــا 
در مــواردی کــه بــا تاخیــر انجــام مــی شــود نبایــد بــر ســالمت 

ــذارد. ــر بگ ــاردار اث ــم  ب ــی خان و ایمن
 مراقبت پره ناتال کاهش یافته یا آلترناتیو

تجمیــع مراقبــت )مثــاًل واکسیناســیون، تســت تحمــل گلوکــز( 
جهــت کاهــش تعــداد ویزیــت هــر خانــم بــاردار

ــرای  ــوان ب ــی ت ــین م ــه مدیس ــک تل ــا از تکنی ــوال 3(  آی س
ــت ؟ ــک گرف ــال کم ــره نات ــت پ مراقب

ــه مــی  ــه تلــه مدیســین توصی ــه دسترســی ب ــه ACOG بســته ب بل
ــات جهــت ویزیــت اســتفاده شــود. کنــد کــه از ایــن امکان

ــات  ــل از ورود جهــت مالق ــد بیمــاران قب ــا بای ــوال 4( آی س
اســکرین شــوند ؟

ــراری  ــد امــکان برق ــاردار بای ــان ب ــت زن  کلینیــک هــای مراقب
ارتبــاط تلفنــی یــا تلــه مدیســین را بــرای مراقبــت روتیــن فراهم 

۱.جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ پریناتولــوژی، اســتادیار دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران

توصیه های ACOG در رابطه با مراقبت های 
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کننــد و اگــر بیمــار عالئــم کوویــد-۱۹ مثــل ســرفه، گلــودرد، 
تــب دارد قبــل از ورود بــه کلینیــک اطــالع دهــد و اگــر الزم 
شــد زمــان مالقــات عــوض شــود. در مکالمــه تلفنــی در مــورد 
ــا  ــاس ب ــر، تم ــافرت اخی ــودرد، مس ــرفه، گل ــب، س ــم ت عالئ
ــم  ــار عالئ ــه بیم ــود. در صورتیک ــوال ش ــد س ــال بای ــار مبت بیم
ــا فــرد مبتــال داشــته اســت  ــا تمــاس ب کوویــد-۱۹ را دارد و ی
ــرای  ــی ب ــان اختصاص ــک زم ــود و ی ــک  ش ــد وارد کلینی نبای

ویزیــت او مدنظــر قــرار گیــرد.
ــال و ســونوگرافی هــا  ــره نات ســوال 5(  کــدام مراقبتهــای پ

توصیــه مــی شــود کــه ادامــه پیــدا کننــد ؟
 تســت هــای ارزیابــی جنیــن و ســونوگرافی بــر اســاس 
ــی  ــد. ارزیاب ــد در صــورت امــکان ادامــه یاب شــرایط طبــی بای
ســونوگرافی الکتیــو نبایــد انجــام شــود و ســونوگرافی بایــد در 
جهــت پاســخ بــه یــک ســوال مهــم پزشــکی انجــام شــود بــه 

ــد. ــن کن ــار را تامی ــع بیم ــه مناف ــوی ک نح
ســوال 6( آیــا بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-۱۹ 

ــه انجــام تســت های ســالمت جنیــن دارنــد ؟ نیــاز ب
ــن  ــای جنی ــد-۱۹ اداره مراقبته ــاد کووی ــاری ح ــی بیم  در ط
مشــابه هــر بیمــاری حــاد دیگــری در زنــان بــاردار اســت. در 
ــت. در  ــترس اس ــی در دس ــات کم ــد-۱۹ اطالع ــورد کووی م
شــرایط عفونــت خفیــف برخــورد بــا خانــم حاملــه مثــل بیمــار 

ــزای بهبــود یافتــه منطقــی اســت. ــه آنفوالن مبتــال ب
در زنانــی کــه در ســه ماهــه اول مبتــال بــه کوویــد-۱۹ شــده اند 
انجــام  ســونوگرافی بررســی آناتومــی جنیــن در ســه ماهــه دوم 
ــد از ان رخ  ــد-۱۹ بع ــه کووی ــال ب ــه می شــود و اگــر ابت توصی
ــن در ســه ماهــه ســوم منطقــی  داده اســت بررســی رشــد جنی

اســت.
ــا  ــا دوز کــم ی ــا در مــورد مصــرف آســپرین ب ســوال 7( آی
ســایر NSAID هــا طــی حاملگــی یــا در دوره پســت پارتــوم در 
بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-۱۹ توصیــه خاصــی 

می شــود ؟

ســیر  شــدن  بدتــر  مــورد  در  گزارش هایــی  جدیــداً   
ــر شــده اســت .  کوویــد-۱۹ بــا مصــرف NSAID هــا منتش
ــه  ــا ب ــرف NSAID ه ــه مص ــده ک ــرح ش ــه Lancet مط در مجل
ویــژه بروفــن ســبب بدتــر شــدن عالئــم کوویــد-۱۹ مــی شــود 
ــه حاملگــی اشــاره ای نشــده اســت.  ــد کــه اختصاصــاً ب هرچن
ــه ادامــه مصــرف آســپرین  ــه ACOG ب در حــال حاضــر توصی
ــیون  ــود اندیکاس ــورت وج ــی در ص ــم در حاملگ ــا دوز ک ب
جهــت پیشــگیری از پــره اکالمپســی هســت. در زنــان بــاردار 
مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-۱۹ بایــد بــر حســب مــورد در 

ــود. ــری ش ــم دوز تصمیم گی ــپرین ک ــرف آس ــورد مص م
در  ناتــال  آنتــه  مصــرف کورتیکواســتروئید   )8 ســوال 
بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-۱۹ توصیــه خاصــی 

ــود؟ ــی ش م
CDC در مــورد مصــرف کورتیکواســتروئیدها در جمعیــت 

عــادی توصیــه مــی کنــد کــه بهتــر اســت از تجویــز آن 
 replication خــودداری شــود زیــرا ســبب طوالنــی شــدن
ویــروس می شــود. در مــورد زنــان بــاردار ACOG توصیه هــای 

زیــر را پیشــنهاد می کنــد :
الــف : قبــل از هفتــه ۳۴ حاملگــی : بــه علــت اثــرات شــناخته 
و  مورتالیتــی  در  ناتــال  آنتــه  کورتیکواســتروئید  شــده 
ــال  ــه نات ــوزادان مصــرف کورتیکواســتروئید آنت ــی ن موربیدیت
در زنــان بــاردار w 2۴ تــا w+ 6 d ۳۳ در صــورت اندیکاســیون 
در زنــان مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-۱۹ کــه طــی 7 روز 
آینــده در معــرض خطــر زایمــان زودرس هســتند توصیــه 

می شــود.
ــر اســاس منافــع و مضــرات  هرچنــد کــه بایــد در هــر بیمــار ب

ــه صــورت مــوردی تصمیــم گیــری  شــود. ب
ب:  w ۳۴ تا Late(  ۳6 w +6 d پره ترم(

 اثــرات مفیــد کورتیکواســتروئیدها در ایــن دوره کمتــر ثابــت 
ــر  ــی مضــر آن بهت ــرات احتمال ــه اث ــا توجــه ب شــده اســت و ب
اســت در زنــان بــاردار w ۳۴ تــا  w +6 d ۳6 مبتــال بــه کوویــد از 
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مصــرف آن خــودداری شــود. هرچنــد کــه بایــد در هــر بیمــار 
بــر حســب منافــع و ضررهــا تصمیــم گیــری شــود.

اندیکاســیون  تــرم(  در صــورت  پــره   Late( ایــن دوره در 
زایمــان نبایــد بــه علــت تجویــز کورتیکواســتروئید زایمــان  بــه 

ــد. ــر بیفت تأخی
ســوال 9( توصیــه هــای اختصاصــی در مــورد نمونــه گیــری 

GBS چیســت ؟

ــان  ــه زن ــوان ب ــی ت ــاران م ــت بیم ــداد ویزی ــش تع ــت کاه جه
ــورت  ــا در ص ــوزش داد ت ــت را آم ــام تس ــوه انج ــاردار نح ب
ــام  ــان انج ــا W۳6 +d6   خودش ــن کار را در w۳۴  ت ــکان ای ام

ــد. دهن
ــد-۱۹  ــورد کووی ــی در م ــت نگران ــه عل ــا ب ــوال 10( آی س

ــود ؟ ــی ش ــزل م ــان در من ــه زایم ــه ب توصی
توصیــه بــه مراجعــه بــه بولتــن شــماره 6۹7 می شــود و در 
ــق  ــای مطل ــیون ه ــرات و کنترااندیکاس ــرات و مض ــورد خط م

ــود. ــاوره ش ــار مش ــا بیم ــد ب ــع بای و مناف
سوال 11( سایر توصیه های مراقبت پره ناتال چیست ؟

- در بیمــاران مضطــرب بــه علــت پاندمــی کوویــد-۱۹ یــا زنان 
در معــرض خطــر خشــونت خانوادگــی توصیــه بــه مراجعــه بــه 

روانپزشــک و خدمــات اجتماعــی کنیــد.
-  بــه بیمــاران عالئــم لیبــر و مــواردی کــه بایــد بــا پزشکشــان 

مطــرح کننــد را بــه دقــت آمــوزش دهیــد.
- در مــورد کنتراسپشــن در دوره پســت پارتــوم توصیــه هــا را 

بــا دقــت توضیــح دهیــد.


