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  COVID-19 وقتــی کــه خانــم بــاردار مشــکوک یــا مبتــا بــه
بــرای زایمــان بســتری میشــود ، بایــد بــه متخصــص زنــان، 
ــانی  ــاع رس ــی اط ــم بیهوش ــواده و تی ــک خان ــا پزش ــوزادان ی ن

ــاران تســهیل شــود. ــه بیم ــا کمــک رســانی ب شــود ت

- آیا زمان زایمان تحت تاثیر COVID -19  قرار میگیرد؟
ــرار  ــاری ق ــر بیم ــت تاثی ــوارد تح ــب م ــان در اغل ــان زایم زم

ــارداری مشــکوک یــا مبتــا بــه  نمیگیــرد. زنانیکــه در ابتــدای ب
ــد ، اندیکاســیونی  ــه ان ــود یافت ــد و بهب ــوده ان COVID -19  ب
ــا  ــا ی ــان مبت ــدارد. در زن ــود ن ــان وج ــان زایم ــر زم ــرای تغیی ب
ــا  ــوم مبت ــه س ــه ماه ــه در س ــه COVID -19  ک ــکوک ب مش
شــده و بهبــود یافتــه انــد ، منطقــی اســت که تــاش کنیــم زایمان 
ــری  ــکی دیگ ــیون پزش ــر اندیکاس ــم ) اگ ــر بیاندازی ــه تاخی را ب
ــا  ــی شــده ی ــادر منف ــا نتیجــه تســت م وجــود نداشــته باشــد ( ت
دوران قرنطینــه بــه پایــان برســد تــا از انتقــال عفونــت بــه نــوزاد 
جلوگیــری شــود. در مجمــوع عفونــت COVID -19   بتنهایی 

ــرای زایمــان نمیباشــد. اندیکاســیونی ب

ــا مشــکوک   ــا ی ــان مبت ــت COVID -19  در زن ــا  عفون - آی
ــرای ســزارین میباشــد ؟ ــه آن ، اندیکاســونی ب ب

ــه  ــدودی ک ــی مح ــات خیل ــاس اطاع ــر اس ــر ب ــال حاض در ح
در ســزارین هــای انجــام شــده وجــود دارد ، بنظــر نمــی رســد 
خطــری درانتقــال ورتیــکال بــه جنیــن در مقابــل انتقــال ترانــس 
پاســنتا وجــود داشــته باشــد. اضافــه بــر ایــن ، بــر اســاس 
ــاردار و  ــراد ب ــاری در اف ــی بیم ــش اگه ــدود ، پی ــات مح طاع
ــر اســاس  ــاردار شــبیه میباشــد. بنابرایــن ســزارین بایســتی ب غیرب

ــت  ــرد و عفون ــام گی ــی انج ــادری و جنین ــای م ــیون ه اندیکاس
COVID -19  بتنهایــی علــت ســزارین نمــی توانــد باشــد. در 
صورتــی کــه مــادری بعلــت نگرانــی از COVID -19  تمایــل 
ــای  ــکل ه ــد از پروت ــکان بای ــد ، پزش ــته باش ــزارین داش ــه س ب

ــد. ــروی کنن ACOG  پی

- چگونــه میتــوان هنــگام  القــا لیبــر یــا ســزارین، بــرای حداکثــر 

اســتفاده از پرســنل و منابــع برنامــه ریــزی کنیــم؟
القــا لیبــر یــا ســزارین بایــد بــر اســاس اندیکاســیون انجــام گیــرد. 
تصمیــم گیــری در مــورد چگونگــی برنامــه ریــزی ایــن روشــها 
در زمــان پاندمــی COVID -19  ، به بهترین شــکل در ســطوح 
محلــی و سیســتمیک و بــر اســاس در دســترس بــودن متخصصان 
مراقبــت هــای زنــان ، پرســنل مراقبت هــای بهداشــتی، جغرافیای 

محــل ، دسترســی اســان بــه منابــع محلــی انجــام میشــود.

- آیــا زایمــان ابــزاری در زنانیکــه مشــکوک یــا مبتــا بــه 

دارد؟ اندیکاســیون  هســتند،   COVID -19
نــه ، عفونــت COVID -19   بتنهایــی نمیتوانــد اندیکاســیونی 
بــرای زایمــان ابــزاری باشــد ، و اندیکاســیون مامایــی و جنینــی 

بایــد مــد نطــر قــرار گیــرد.

- آیــا کامــپ تاخیــری بندنــاف در زنــان مشــکوک یــا مبتــا به 
COVID -19   مناســب اســت ؟

ــه  ــز توصی ــاران نی ــن بیم ــاف در ای ــری بندن ــپ تاخی ــه ، کام بل
ــی  ــه های ــن توصی ــوز بعضــی از متخصصی میشــود ، گــر چــه هن
بــر علیــه کامــپ تاخیــری بنــد نــاف داده انــد. یــک گــزارش 

توصیه های ACOG در رابطه با مراقبت های 
اینتراپارتوم و پست پارتوم در پاندمی کووید-19

دکتر نرگس بهرامی 1



80

مبنــی بــر شــواهد اعــام کــرد کــه انتقــال COVID -19   بــه 
ــل  ــوزاد منتق ــه ن ــان ب ــم زایم ــراد تی ــد از اف ــاد میتوان احتمــال زی
ــواهدی  ــه ش ــا زمانیک ــد ت ــتورالعملهای ACOG بای ــود. دس ش

ــد. ــه یاب ــد ادام ــر ان ظاهرشــود، بای ــر تغیی دال ب

ــی  ــاف در دوران پاندم ــد ن ــون بن ــازی خ ــره س ــرایط ذخی - ش
COVID -19  چگونــه اســت ؟

ــق ســلولهای انســانی  بیماریهــای تنفســی بطــور معمــول از طری
انتقــال  از  مــواردی  حاضــر  حــال  در  یابــد.  نمــی  انتقــال 
COVID-19   از طریــق فــراورده هــای خونــی گــزارش 
ــق  ــاف طب ــون بندن ــازی خ ــره س ــن ذخی ــت ، بنابرای ــده اس نش
پروتکلهــای قبلــی اذامــه یابــد. در مراحلــی ممکنســت شــرایط 

ــاف  ــد ن ــع جمــع اوری خــون بن مختلفــی ایجــاد شــود کــه مان
شــود.جمع اوری حــون بنــد داف نبایــد مراقبتهــای معمــول زنان 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــوزادان را تح ــان و ن و زایم

- چگونــه دوالهــا میتواننــد در پاندمــی COVID -19  در 
ــد؟ ــک کنن ــوزاد کم ــادر و ن ــت از م مراقب

بــه ســوال حضــوردوال هــا ، بایــد در چهارچــوب سیاســت هــای 
محلــی پاســخ داده شــود. اگــر دوال هــا از نظــر تســهیات بعنوان 
پرســنل بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــوند، انهــا بایــد بتواننــد بــه 
توصیــه هــای پیشــگیری و کنتــرل عفونــت ، از جملــه اســتفاده 

صحیــح و مــداوم از تجهیــزات محافــظ شــخصی عمــل کننــد.

- آیــا در پاندمــی COVID -19  ، بایســتی ترخیــص بیمــاران 
زودتــر انجــام گیــرد؟

ــن  ــرار گرفت ــرای محــدود کــردن خطــر ، در معــرض ق ــه ، ب بل
ناخواســته در برابــر عفونــت COVID -19 ، در صورتیکه مادر 
ــرد.  ــر صــورت گی ــوزاد ســالم باشــند ، ترخیــص انهــا زودت و ن
بعنــوان مثــال در خانــم هایــی کــه زایمــان طبیعــی بــدون عارضــه 
داشــته انــد 1 روز بعــد و در مادرانیکــه ســزارین بــدون عارضــه 

ــص  ــرد. ترخی ــام میگی ــص انج ــد ، ترخی ــد 2 روز بع ــته ان داش
ــوزادان دارد  ــت از ن ــم مراقب ــا تی ــی ب ــه هماهنگ ــاز ب زودرس نی
و تســهیات بایــد جهــت ویزیــت telehealth  بــرای مــادر و 

نــوزاد مهیــا باشــد.

ــام  ــوم انج ــت پارت ــد در دوره پس ــی بای ــات اضاف ــا اقدام - آی
ــرد ؟ گی

بله ، ممکنست الزم باشد :
درخواســت منابــع اضافــی از سرویســهای درمانــی و اجتماعــی، 
مــورد  در  زیــادی  اضطــراب  کســانیکه  بــرای  بخصــوص 
معــرض  در  افرادیکــه  و همچنیــن  دارنــد    COVID -19

خشــونت خانگــی هســتند ، توصیــه میشــود.

ــاره تعدیــل مشــاوره هــای دوران پســت پارتــوم و  پیشــنهاد درب
اطــاع رســانی بــه بیمــار دربــاره :

*    هــر گونــه تغییراحتمالی در طول مدت بســتری دربیمارســتان 
و مراقبــت های پــس از زایمان

*    چگونگــی برقــراری ارتبــاط بــا تیــم مراقبــت از زایمــان ، بــه 
خصــوص در مــوارد اضطــراری

ــس از  ــای پ ــت ه ــک مراقب ــا پزش ــه ب ــع و چگون ــه موق *   چ
ــد ــاس بگیرن ــان تم زایم

*   هر نوع ماحظات خاص در مورد شیردهی نوزادان
*   در مــورد مراجعــه بــه پزشــک نــوزادان یــا پزشــک خانــواده 

و ویزیــت هــای نــوزادان ، ممکنســت تغییراتــی رخ دهــد
ــح داده  ــد توضی ــارداری بای ــگیری از ب ــهای پیش ــه روش *   هم
شــود و چگونگــی تغییــر در ایــن روشــها ، در محــدوده کاهــش 
ــث  ــورد بح ــوم م ــت پارت ــوری در دوره پس ــای  حض بازدیده

قــرار گیرنــد.
*   هــر گونــه تغییــر احتمالــی در تیــم مراقبــت پــس از زایمــان و 

سیســتم هــای حمایتی
ــی در  ــتم حمایت ــی در سیس ــاران تغییرات ــتر بیم ــاال بیش *   احتم
ــر  ــه دیگ ــی ک ــواده های ــرد ) خان ــد ک ــه خواهن ــزل را تجرب من
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نمیتواننــد ســفر کننــد ، مراقبیــن از کــودک کــه دیگــر در 
دســترس نیســتند ( ، و بیمــاران تــا حــد امــکان بیمــاران بایــد بــه 

ــوند.  ــل ش ــه متص ــتیبانی جامع ــع پش مناب
    

- آیــا اصــاح و تغییرروشــهای مراقبــت در دوره پســت پارتــوم 
ــب  ــا COVID -19   مناس ــه ب ــر مواجه ــش خط ــرای کاه ، ب

اســت ؟
ــرای  ــال ب ــره نات ــای پ ــت مراقبته ــه الزم اس ــور ک ــه ، ) همانط بل
ــال  ــد ( . بهرح ــدا کنن ــر پی ــر COVID -19  تغیی ــش خط کاه
ــا کاهــش مراقبتهــا فقــط در ایــن جهــت اســت کــه در  ــر ی تغیی
ایــن دوران احتمــال اینکــه دهنــده و گیرنــده خدمــت غفلتــا در 
معــرض بیمــاری قــرار بگیرنــد ، بیشــتر اســت ، وقتــی ایــن خطــر 
فروکــش کــرد ، برنامــه مراقبــت هــای طبیعــی بایــد از ســر گرفته 

شــود.
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــده بای ــاح ش ــت اص ــای مراقب ــه ه برنام
جمعیــت بیمــار و منابــع موجــود ، در ســطح محلــی انجــام شــود.

ــه از رویکردهــای اصــاح شــده در مراقبــت پــس از  چنــد نمون
ــر اورده میشــود : زایمــان در زی

ارزیابــی اولیــه طــی ســه هفتــه یــا زودتــر انجــام میشــود، بررســی 
  telehealth visit ــا ــن ی ــق تلف ــون از طری ــار خ ــم و فش زخ

کنتــرل میشــود.
ویزیــت کامــل پســت پارتــوم را تــا هفتــه 12 بــه تاخیــر بیاندازیم، 
ــا  ــت ه ــن ویزی ــد ، ای ــاز دارن ــه اینکــه در افرادیکــه نی باتوجــه ب
ــا telehealth visit  در  ــه شــکل ماقــات حضــوری ی ــد ب بای
ــد توجــه داشــت کــه  ــه بای ــرد. البت ــری صــورت گی ــان زودت زم
ــود را از  ــی خ ــه درمان ــه بیم ــل از 12 هفت ــاران قب ــی از بیم برخ
دســت مــی دهنــد ، در اینصــورت ویزیــت بعــد از زایمــان بایــد 
در اولویــت قــرار بگیــرد و برنامــه ریــزی شــود قبــل از اتمــام بیمه 

ویزیــت انجــام شــود.
    


