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عفونت کرونــا ویــروس )COVID-19 (در بارداری، 
اطالعــات مربوط بــه پرســنل کادر درمان

RCOG نسخه 4.1: منتشر شده 26 مارس 2020 راهنمای

مترجمین:
دکتــر مریــم احمــدی، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ن ا تهر
دکتــر ترانــه اربــاب زاده، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم 

ــران ــکی ته پزش
ــن  ــط بی ــئول رواب ــت، مس ــان پریناتالوژیس ــان و زایم ــص زن ــری، متخص ــولماز پی ــر س دکت

ــران ــی ای ــان و مامای ــن زن ــن متخصصی ــل انجم المل
دکتــر زهــره ســاالری، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ن ا تهر
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1. مقدمه
ــا  ــرای کادر درمــان بریتانی ــوان منبعــی ب ــه عن ــر ب توصیه هــای زی
برپایــه ترکیبــی از شــواهد موجــود، کارکــرد مناســب و توصیــه 
متخصصیــن ارائــه شــده اســت. اولویت هــا، کاهــش انتقــال 
COVID-19بــه زنــان بــاردار و ارائــه مراقبــت ایمــن بــه 
 COVID-19 ــده ــد ش ــکوک / تایی ــاری مش ــان دارای بیم زن
ــرعت در  ــت بس ــه وضعی ــید ک ــته باش ــه داش ــاً توج ــت. لطف اس
ــه  ــت ک ــا اس ــند پوی ــک س ــا ی ــن راهنم ــت و ای ــر اس ــال تغیی ح
ــد در دســترس  ــی کــه اطالعــات جدی ممکــن اســت در صورت
قرارگیــرد بروزرســانی شــود. بنابرایــن پیشــنهاد می کنیــم بــرای 
ــد. ــد کنی ــه بازدی ــن صفح ــب از ای ــور مرت ــه ط ــانی ها ب بروزرس

در تاریــخ 20 مــارچ 2020 سیســتم مراقبــت مامایــی بریتانیــا 

یــک سیســتم رجیســتری بــرای زنــان بــاردار مبتــال بــه عفونــت 
COVID-19کــه در بیمارســتان بســتری میشــوند ایجــاد کرد. 
ــم  ــی منظ ــت بررس ــا تح ــن راهنم ــد، ای ــواهد جدی ــور ش ــا ظه ب
ــه پیشــنهاد مطالــب بیشــتر  قــرار خواهــد گرفــت. اگــر تمایــل ب
بــرای پوشــش دادن در ایــن راهنمــا، هرگونــه توضیــح الزم 
COVID-19@ ــه ــاً ب ــد لطف ــد داری ــت مدارکــی جدی ــا ثب ی

ــا  ــا توجــه داشــته باشــید، م ــد. لطف ــل بزنی rcog.org.uk ایمی

نمی توانیــم توصیه هــای بالینــی خــاص فــردی یــا اطالعــات 
ــق ایــن آدرس  ــه نیازهــای خــاص ســازمانی را از طری ــوط ب مرب

ــم. ــه دهی ــل ارائ ایمی

1.1 ویروس
از  نوعــی   )SARS-COV-2( جدیــد  ویــروس  کرونــا 
 COVID-19 ــث ــه باع ــت ک ــکل اس ــی ش ــهای تاج ویروس
ــد.  ــایی ش ــن شناس ــان چی ــهر ووه ــار در ش ــن ب ــود، اولی می ش
ــرماخوردگی  ــامل س ــروس ش ــا وی ــای کورون ــایر عفونت ه س
ســندرم   ،)HKU1 و   HCoV 229E، NL63 ، OC43(
شــدید  ســندرم  و   )MERS-CoV( خاورمیانــه  تنفســی 

می باشــد.  )SARS-CoV( حــاد  تنفســی 

1.2  اپیدمیولوژی
بــه نظــر می رســد ویــروس در اواخــر ســال 2019 از اســتان 
ــور  ــان کش ــت. از آن زم ــه اس ــمه گرفت ــن سرچش ــی در چی هوب
ــده  ــی مان ــوده باق ــراد آل ــداد اف ــترین تع ــا بیش ــان ب ــن همچن چی
ــا کشــوری اســت کــه در حــال حاضــر  ــا، ایتالی اســت. در اروپ
بیشــترین مبتــال را دارد. ایــن وضعیــت بــه طــور طبیعــی بــه 
ــا  ــن توصیه ه ــرای به روزتری ــت و ب ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح س
ــا مرکــز بهداشــت محــل زندگــی خــود مشــاوره کنیــد.  لطفــا ب
محفاظــت بهداشــتی یــک موضــوع جداگانــه اســت و لینکهایــی 
بــا راهنماهــای محلــی بــرای انگلیــس، ولــز، اســکاتلند و ایرلنــد 
 )PHE( شــمالی در دســترس اســت. بهداشــت عمومی انگلیس
و محافظــت از ســالمت اســکاتلند )HPS( در ایــن ســند مــورد 

اســتناد قــرار گرفتــه انــد؛ راهنماهــای مخصــوص مناطــق دیگــر 
انگلســتان بــه محــض تهیــه به روزرســانی خواهنــد شــد. در زمــان 
نوشــتن ایــن مطلــب،  ســازمان بهداشــت عمومــی ولــز بــه همــراه 
ــس در حــال یکســان کــردن  ــی انگلی ســازمان بهداشــت عموم
تعریــف، ارزیابــی، پیشــگیری از عفونــت و کنتــرل و آزمایــش 
ــا را  ــن راهنم ــز ای ــا نی ــد، م ــر کن ــوارد تغیی ــن م ــر ای ــتند. اگ هس

ــه روز رســانی خواهیــم کــرد. ب
بــه نظــر نمی رســد زنــان بــاردار بیشــتر مســتعد پیامدهــای 
عفونــت بــا COVID-19 نســبت بــه جمعیــت عمومــی باشــند. 
داده هــا محــدود هســتند امــا در مــورد زنــان بــاردار بایــد توجــه 
ویــژه ای بــه بیماریهــای همزمــان شــود کــه می تواننــد عفونــت بــا 
ــا وقتــی کــه شــواهد شــفاف تر فراهــم  COVID-19 باشــد ت
ــاردار  ــان ب ــری در زن ــرگ و می ــچ م شــود. در حــال حاضــر هی

گــزارش نشــده اســت.
1.3  انتقال

بیشــتر مــوارد COVID-19 در ســطح جهــان شــواهدی از 
ــور از ترشــحات  ــه وف ــروس ب ــه انســان دارد. وی ــال انســان ب انتق
تنفســی، فومیــت )fomite( یــا مدفــوع قابــل جــدا کــردن 
اســت. بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی توصیــه می شــود 
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 )IPC( کــه اقدامــات ســختگیرانه پیشــگیری و کنتــرل عفونــت
دســتورالعمل های  در  مربوطــه  راهنمــای  دهنــد؛  انجــام  را 

ــت. ــترس اس ــی در دس ــت محل ــز بهداش ــت مرک محفاظ
بنظــر نمیرســد کــه زنــان بــاردار در معــرض ابتــالی بیشــتری بــه 
ایــن عفونــت نســبت بــه کل جمعیــت باشــند. بطــور کلــی خــود 
بــارداری سیســتم ایمنــی بــدن و و پاســخ بــه عفونتهای ویروســی 
را تغییــر میدهــد کــه گاهــی میتوانــد منجــر بــه عالیــم شــدیدتر 
شــود و ایــن امــر در مــورد COVID-19 هــم صــادق اســت.

ــا  ــل ی ــن قب ــه جنی ــاد رب ــال از م ــودی )انتق ــال عم ــورد انتق در م
حیــن تولــد( گزارشــات مــوردی از چیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه شــواهدی بنفــع ایــن امــر وجــود نــدارد.)6-1( اجمــاع 
ــن  ــرار گرفت ــر اســت کــه احتمــال ق ــن ام ــر ای ــن ب نظــر متبحری

جنیــن در طــی بــارداری در معــرض عفونــت انــدک اســت.در 
یــک case series منتشــر شــده توســط Chen و همــکاران، 
ــواب های  ــاف، س ــون بندن ــک، خ ــع آمنیوتی ــای مای ــه ه نمون
 COVID-19 حلــق نــوزادی و شــیرمادر را از مــادران آلــوده
آزمایــش کردنــد و همــه نمونه هــا از نظــر ویــروس منفــی 
بودند.)1(عــالوه بــر ایــن، در مقالــه دیگــری توســط Chen و 
همــکاران، ســه جفــت از مــادران آلــوده را نمونه بــرداری کــرده 
ــی  ــک بررس ــد.)7( در ی ــی ش ــروس منف ــرای وی ــش ب و آزمای
ــادران  ــده از م ــد ش ــوزاد متول ــه ن ــم س ــان تی ــط هم ــورد توس م

عالمتــدار از نظــر کوروناویــروس بررســی شــدند و هیچکــدام 
ــی در  ــچ مدرک ــر هی ــال حاض ــتند.)2 (درح ــت نداش ــت مثب تس
ــروس در ترشــحات دســتگاه تناســلی وجــود  ــورد وجــود وی م

ــدارد.)6( ن

تأثیر بر مادر/عالئم
ــدون  ــراد ب ــی اف ــه گروه ــود دارد ک ــی وج ــواهد روزافزون ش
عالمــت یــا دارای عالیــم بســیار خفیــف میتواننــد در میــان 
جمعیــت کلــی وجــود داشــته باشــند و ناقــل ویــروس باشــند هــر 
ــان  چنــد میــزان شــیوع ایــن امــر مشــخص نیســت. اکثریــت زن

فقــط عالئــم ســرماخوردگی و آنفوالنــزا خفیــف یــا متوســط را 
ــه می کننــد. ســرفه، تــب و کوتــاه شــدن تنفــس از دیگــر  تجرب

ــط اســت.  ــم مرتب عالئ
ــاردار  ــان ب ــه زن ــت در حالیک ــده اس ــن ش ــه روش ــت ک مدتهاس
ــی  ــاری ویروس ــه بیم ــال ب ــتر ابت ــر بیش ــرض خط ــا در مع لزوم
قــرار ندارنــد، تغییــرات سیســتم ایمنــی میتوانــد منجــر بــه عالیــم 
شــدیدتر بیمــاری شــود. ایــن امــر بخصــوص در اواخــر بــارداری 
ــی  ــی و هیپوکس ــل پنومون ــدیدتر مث ــم ش ــت. عالی ــادق اس ص
شــدید در مــوارد بســیاری در بیمــاری COVID-19 در افــراد 
مســن، دارای ضعــف اینمنــی و بیماریهــای مزمــن مثــل دیابــت، 
ــن  ــت.)8( ای ــده اس ــر ش ــه ذک ــن ری ــای مزم ــر و بیماریه کنس
عالیــم ممکــن اســت در زنــان حاملــه هــم رخ بدهــد و بنابرایــن 

ــال  ــا اینح ــردد. ب ــان گ ــده  درم ــخیص داده ش ــت تش ــد بدق بای
خطــر مطلــق پاییــن اســت.

در حــال حاضرتنهــا یــک گــزارش مــوردی منتشــر شــده از یک 
زن مبتــال بــهCOVID-19  وجــود دارد در ســن حاملگــی 34 
هفتــه در بیمارســتان بســتری شــد و بــه علــت جنیــن مــرده تحــت 
ســزارین اورژانســی  قــرار گرفــت و بــا نارســایی مولتــی ارگان و 
ســندرم دیســترس تنفســی حــاد در ICU بســتری شــد و نیــاز بــه 
اکسیژناســیون غشــایی خــارج بدنــی )ECMO( پیدا کــرد.)9( 

تــا کنــون هیــچ مرگــی در زنــان بــاردار گــزارش نشــده اســت.

ــف و  ــان مختل ــی در زن ــت ویروس ــه عفون ــراد ب ــخهای اف پاس
ــال  ــا اینح ــت. ب ــاوت اس ــف، متف ــهای مختل ــه ویروس ــبت ب نس
ــارداری یــک مثــال خــوب بــرای مقایســه اســت:  ــزا در ب انفلوان
ــدید در  ــاری ش ــزان بیم ــه می ــد ک ــان میده ــترالیا نش ــای اس دیت
اواخــر بــارداری نســبت بــه اوایــل آن بیشــتر اســت.)9( در ســایر 
انــواع عفونــت ویروســی )SARS. MERS(، بنظــر میرســد 
کــه خطــرات مــادری در ســه ماهــه آخــر افزایــش مــی یابــد. در 
حداقــل یــک مطالعــه افزایــش خطــر زایمــان زودرس بدالیــل 
بیمــاری طبــی مــادر بعــد از 28 هفتــه بــارداری وجــود داشــت.

)11(
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1.4   اثرات جنینی
خطــر  افزایــش  از  حاکــی  داده ای  هیــچ  حاضــر  حــال  در 
ســقط جنیــن یــا از بیــن رفتــن زودرس بــارداری در رابطــه 
بــا COVID-19 وجــود نــدارد. گزارش هــای مــوردی از 
مطالعــات اوایــل بــارداری بــا SARS و MERS ارتبــاط 
قانــع کننــد ه ای بیــن عفونــت و افزایــش خطــر ســقط جنیــن یــا 
از دســت دادن ســه ماهــه دوم جنیــن را نشــان نمــی دهــد.)12(

از آنجــا کــه هیــچ مدرکــی در مــورد عفونــت داخــل رحمــی 
جنیــن بــا COVID-19 وجــود نــدارد، بنابرایــن در حــال 
حاضــر اثــرات مــادرزادی ویــروس بــر رشــد جنیــن غیرمحتمــل 
از  شــواهدی  حاضــر  حــال  در  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در 

ــدارد. ــود ن ــروس وج ــودن وی ــک ب تراتوژنی
گزارش هایــی در مــورد زایمــان زودرس در زنــان مبتــال بــه 
COVID-19 وجــود دارد، امــا مشــخص نیســت کــه زایمــان 
زودرس همیشــه ایاتروژنیــک یــا بعضــا خودبخــودی بــوده 
ــادری  ــیون م ــا اندیکاس ــتر ب ــک بیش ــان ایاتروژنی ــت. زایم اس
ــک  ــل در ی ــه حداق ــود، اگرچ ــی ب ــت ویروس ــا عفون ــط ب مرتب
گــزارش شــواهدی از مخاطــره جنینــی و پارگــی زودرس قبــل 

از زایمــان کیســه آب )PPROM( وجــود دارد.)1(

ــرای  ــتی ب ــنل بهداش ــرای پرس ــی ب 2.  توصیه های
ــه ــان حامل ــا زن ــتراک گذاری ب اش

2.1 مشاوره عمومی
ــما  ــه ش ــر اینک ــی ب ــر مبن ــن خب ــاردار، ای ــک زن ب ــوان ی ــه عن ب
ــارس در  ــنبه 16 م ــا دوش ــکی بریتانی ــد پزش ــر ارش ــط مدی توس
“گــروه آســیب پذیــر” قــرار گرفتــه ایــد، ممکــن اســت باعــث 

ــی شــما شــود. نگران
مــا می خواهیــم مجــدداً تأکیــد کنیــم کــه طبــق شــواهدی 
ــد  ــن را ندارن ــال ای ــاردار احتم ــان ب ــته ایم زن ــون داش ــه تاکن ک
ــا  ــد. آنچــه م ــت را بیشــتر از جمعیــت عمومــی بگیرن کــه عفون
ــارداری  ــان، ب ــی از زن ــبت کم ــه در نس ــت ک ــن اس ــم ای می دانی

ــا عفونت هــای شــدید ویروســی  ــدن ب ــه ب ــد نحــوه مقابل می توان
ــن  ــا و متخصصی ــه ماماه ــت ک ــزی اس ــن چی ــد. ای ــر ده را تغیی
ــد  ــادت دارن ــند و ع ــت آن را می شناس ــان سالهاس ــان و زایم زن

ــد. ــه کنن ــا آن مقابل کــه ب
آنچــه منجــر بــه تصمیمــات مســئوالن شــده اســت لــزوم محدود 
ــه  ــت ب ــداد عفون ــر تع ــرا اگ ــت زی ــاری اس ــار بیم ــردن انتش ک
ســرعت افزایــش یابــد تعــداد عفونت هــای شــدید زنــان افزایــش 
می یابــد و ممکــن اســت جــان برخــی از زنــان بــاردار در معــرض 

خطــر قــرار گیــرد.
توصیه کلی ما این است که:

اگــر بــه COVID-19 مبتــال شــده باشــید، و هیــچ   •
عالمتــی نداریــد یــا بیمــاری خفیــف داریــد بــه احتمــال بیشــتر 

بهبــودی کامــل پیــدا خواهیــد کــرد.
اگــر بــروز عالئــم شــدیدتر شــده باشــد یــا بهبــودی   •
شــما بــه تأخیــر افتــاده اســت، ایــن ممکــن اســت نشــانه ایجــاد 
یــک عفونــت مهم تــر در قفســه ســینه باشــد کــه نیــاز بــه مراقبــت 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای ــا همچن ــای م ــتر دارد، و توصیه ه بیش
احســاس می کنیــد عالئــم شــما رو بــه وخامــت اســت یــا بهتــر 
ــی  ــل زندگ ــادران در مح ــت م ــم مراقب ــا تی ــوراً ب ــد ف ــده بای نش
خــود ،و یــا شــماره تلفــن NHS 111 بــرای کســب اطالعــات 

ــد. ــاس بگیری ــاوره تم ــتر و مش بیش

2.2 توصیــه در مــورد رعایــت فاصلــه در اجتمــاع و 
جداســازی شــخصی

ــدود  ــات مح ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــکی بریتانی ــد پزش ــر ارش مدی
مــا درحــال حاضــر در مــورد اثــر  COVID-19بــر بــارداری 
ــه رعایــت فاصلــه در  ــاردار ب ــان ب تصمیــم گرفتــه اســت کــه زن

ــا خطــر ابتــال را کاهــش دهنــد. ــد ت اجتمــاع توجــه کنن
کلیــه زنــان بــاردار صرفنظــر از ســن بــارداری بایــد راهنماهــای 
رعایــت فاصلــه در اجتمــاع موجــود در ســایت دولــت بریتانیــا را 

مطالعــه کننــد.
1) For all vulnerable people including pregnant women (13)



13

2) For individuals and households of individuals with symp-

toms of new continuous cough or fever (14)

 COVID-19 شــما بایــد بخصوص از تمــاس با افــراد مبتال بــه
یــا افــراد عالمتــدار احتمالی اجتنــاب کنید.

زنــان بــاردار بــاالی 28 هفتــه بخصــوص بایــد بــه رعایــت فاصلــه 
در اجتمــاع و عــدم تمــاس بــا ســایرین توجــه ویــژه نشــان بدهند.

ــه  ــه هــای اختصاصــی در مــورد حاضــر شــدن ســر کار ب توصی
ــح داده شــده اســت. ــل در قســمت 6 توضی تفصی

ــا مراجعــات  2.3 توصیــه در مــورد وقتهــای قبلــی ی
فــوری شــما بــه درمانگاههــا و بیمارســتانها

ــی  اگــر در حــال حاضــر خــوب هســتید و در بارداری هــای قبل
خــود عارضــه ای نداشــته ایــد، توصیه هــای کاربــردی زیــر 

ــد باشــد: ممکــن اســت مفی
ــت  ــا ویزی ــونوگرافی ی ــده س ــای آین ــر در روزه اگ  •
ــرای مشــاوره و  ــا واحــد مــادران خــود ب روتیــن داریــد، لطفــاً ب
توافــق روی وقــت مراجعــه تمــاس بگیریــد. ممکــن اســت شــما 
هنــوز هــم نیــاز بــه مراجعــه حضــوری داشــته باشــید امــا زمــان 
مراجعــه ممکــن اســت بــه دلیــل جابجایــی پرســنل تغییــر کنــد.

اگــر در فاصلــه بیــن زمــان مراجعــات هســتید، لطفــاً   •
باشــید. بــاردار  مــادران  از  مراقبــت  تیــم  تمــاس  منتظــر 

اگــر بــه طــور مرتــب در جلســات بــارداری شــرکت می کنیــد، 
تیــم مــادران شــما بــا برنامه هایــی جهــت وقتهــای بعــدی، 

ــود. ــد ب ــاس خواه ــما در تم ــا ش ــت، ب ــه الزم اس هماطورک
ــر  ــر را در نظ ــوارد زی ــد م ــه باش ــر چ ــما ه ــردی ش ــرایط ف ش

بگیریــد:

اگــر هرگونــه نگرانــی داریــد، می توانید طبــق معمول   •
بــا تیــم مراقبــت از مــادران خــود تمــاس بگیریــد امــا لطفــاً توجــه 
داشــته باشــید ممکــن اســت بیــش از حــد معمــول طــول بکشــد 

ــد. ــه شــما پاســخ دهن ــا ب ت
ــارداری  ــا ب ــه ب ــوری در رابط ــکل ف ــک مش ــر ی اگ  •
خــود داریــد امــا بــه کرونــا ویــروس مربــوط نیســت، بــا شــماره 

تمــاس اضطــراری قبلــی تمــاس بگیریــد. لطفــا فقــط در صورت 
ــد. ــاس بگیری ــماره تم ــن ش ــا ای ــوری ب ــکل ف مش

ــا  ــد، ب ــروس را داری ــا وی ــاری کرون ــم بیم ــر عالئ اگ  •
ــرای  ــا ب ــد و آنه ــاس بگیری ــود تم ــادران خ ــت از م ــم مراقب تی
ــد: شــما  ــن میکنن ــان مناســبی را تعیی ــکان و زم ــت شــما م ویزی

نبایــد در یــک کلینیــک روتیــن حضــور پیــدا کنیــد.
ــه  از شــما خواســته می شــود تعــداد افــراد همــراه را ب  •
ــودکان  ــاوردن ک ــامل نی ــت ش ــن درخواس ــانید. ای ــل برس حداق

بــود. نیــز خواهــد  بــارداری  خــود در مالقات هــای 
ــای  ــداد ویزیته ــش تع ــه کاه ــاز ب ــت نی ــن اس ممک  •
شــما  قبــل از زایمــان باشــد. در ایــن بــاره بــا شــما تمــاس گرفتــه 
خواهــد شــد.  بــدون تاییــد تیــم مراقبــت از  مــادران خــود تعــداد 

ویزیت هــای خــود را کاهــش ندهیــد.
در ایــن زمــان، بســیار مهــم اســت کــه به تیــم مراقبــت از مــادران 
خــود کمــک کنیــد تــا از شــما مراقبــت کنــد. اگــر قبــاًل قــرار 
ــاده داشــته اید و از تمــاس  ــه تعویــق افت ــا ب مالقــات لغــو شــده ی
بعــدی خــود بــا تیــم زایمــان مطمئــن نیســتید، لطفــاً بــا اســتفاده 
ــع  ــان را مطل ــت ایش ــگام رزرو وق ــاس در هن ــماره های تم از ش

ســازید.

3.  توصیــه در مــورد کلیــه خدمــات مامایــی و 

زایمانــی در مراقبــت از زنــان بــاردار
ــری  ــت و بازنگ ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــی ب ــاع فعل اوض
ــر  ــال حاض ــت. درح ــروری اس ــاالً ض ــات احتم ــدد اطالع مج

مــوارد زیــر را توصیــه می کنیــم:
مراقبــت از زنــان بــاردار و پــس از زایمــان یــک   •
خدمــت اساســی اســت و بایــد در کنــار ســایر خدمــات ضروری 

شــود. برنامه ریــزی 
بــه خانمهــا توصیــه می شــود کــه مراقبت هــای روتیــن   •
قبــل از زایمــان را انجــام دهنــد، مگــر اینکــه آنهــا یــا ســایر افــراد 
خانــواده بــا عالئــم ســرفه جدیــد مــداوم یــا تــب روبــرو شــوند 
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کــه در ایــن صــورت واجــد شــرایط جداســازی شــخصی طبــق 
ــود.)14( ــد ب ــه خواهن ــای مربوط راهنم

ــال اتخــاذ قابلیــت  ــه دنب ــه ســرعت ب ــد ب واحدهــا بای  •
ارتبــاط تلفنــی و ویدئــو کنفرانــس باشــند و در نظــر بگیرنــد کــه 
کــدام ویزیتهــا را از راه دور می تواننــد انجــام دهنــد. امیدواریــم 
ــم.  ــر کنی ــاره منتش ــن ب ــتری را در ای ــای بیش ــه زودی راهنماه ب
ــرای  NHS در مــورد تســهیل مقــررات مدیریــت اطالعــات ب

ــت. ــرده اس ــر ک ــی منتش ــی راهنمای ــه ویدیوی مکالم
ضبط کردن مکالمات بسیار مهم است.  •

بایــد  اطالعــات  الکترونیکــی  ثبــت  سیســتم های   •
ــی از  ــه دسترس ــرایطی ک ــد و در ش ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــن کار  ــد، ای ــر باش ــاران امکانپذی ــا بیم ــتار ی ــرای پرس راه دور ب

بایــد تســریع شــود. در حیــن ویزیــت زنــان بــه صــورت چهــره 
بــه چهــره نیــز  مســتند ســازی همزمــان الکترونیکــی، مشــاوره از 

راه دور را در آینــده تســهیل می کنــد. 
بــرای  را  پزشــکان  از  گروهــی  بایــد  واحدهــا   •
ــه  ــیون ب ــل ایزوالس ــه دلی ــه ب ــی ک ــت از زنان ــی مراقب هماهنگ
تعییــن  از دســت می دهنــد،  اجبــار مالقات هــای خــود  را 
ــق شــماره هایی کــه در حــال حاضــر  ــد از طری ــان بای ــد. زن کنن
ــود  ــیون  خ ــت را از ایزوالس ــد مراقب ــت واح ــترس اس در دس
ــا  مطلــع کننــد. ویزیتهــا  بایــد از نظــر فوریــت بررســی شــود ت

ــا  ــود، ی ــل ش ــای از راه دور تبدی ــه ویزیته ــکان ب ــورت ام درص
توصیــه هــای الزم در مــورد مراجعــه ی مناســب صــورت گیــرد 

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــا ب و ی
بــرای زنــان عالمتــدار، ویزیــت هــا بمــدت 7 روز  از   o
شــروع عالیــم بــه تاخیــر انداختــه می شــود مگــر اینکــه عالیــم 

ــد. ــی بمان ــان باق ــداوم همچن ــرفه م ــتثنای س ــه اس ب
بــرای زنانیکــه جداســازی شــخصی را بدلیــل عالیــم   o
ــواده  ــی COVID-19 در یکــی دگــر از اعضــای خان احتمال
انجــام میدهنــد، زمــان ویزیــت بایــد دو هفتــه بــه تعویــق بیفتــد.

واحدهــا بایــد سیســتمی را بــرای ردیابــی خانمهایــی   •

ــد، داشــته باشــند  کــه قرارهــای منظــم شــان را از دســت داده ان
ــت  ــن اس ــه ممک ــک ک ــدان کوچ ــا فرزن ــی ب ــه خانمهای خاص
ــای  ــه ویزیته ــی ک ــر زن ــا ه ــد ب ــند و بای ــوش باش ــررا ناخ مک
ــاس  ــده تم ــاده ش ــر افت ــه تأخی ــه ب ــش از 3 هفت ــول اش بی معم

ــود. ــه ش گرفت
برنامه هــای اختصاصــی بــرای زنانــی کــه نیــاز بــه بررســی مکــرر 

دارند ممکن است ضروری باشد. 

ــان  ــی از زن ــات مراقبت ــورد خدم ــه در م 4.  توصی
COVID-19 ــده ــد ش ــا تأیی ــکوک ی مش

ــان در ســه  ــه مراقبــت از زن ــوط ب ــر بیشــتر مرب ــه هــای زی توصی
ــه  ــان در س ــت.مراقبت از زن ــارداری اس ــوم ب ــا س ــه دوم ی ماه

ماهــه اول بایــد  بــر اســاس توصیــه هــای پیشــگیری از عفونــت 
ــا و تســت هــای تشــخیصی مشــابه باشــد. وبررســی ه

ــرای خدمــات مراقبتــی  4.1 توصیه هــای عمومــی ب
در زنــان بــاردار

اســت  شــده  توصیــه  بــاردار  زنــان  بــه  دولــت  ســوی  از 
تئوریــکال  خطــر  براســاس  را  اجتماعــی  تماس هــای  کــه 
ــل از  ــت قب ــد. مراقب ــم کنن ــارداری ک ــن ب COVID-19 حی
ــت  ــد جه ــود بای ــواهد موج ــاس ش ــد براس ــد از تول ــد و بع تول
تامیــن ایمنــی مــادران و نــوزادان طــی حاملگــی و زایمان باشــد. 

بخــش عمــده ای از مراقبــت قبــل از تولــد و بعــد از تولــد بایــد 
مراقبتهــای اساســی تلقــی شــود و زنــان بایــد تشــویق شــوند تــا 
ــا دیگــران را بــه حداقــل می رســانند بــرای  درحالیکــه تمــاس ب

ــد. ــکاری کنن ــور هم ــن منظ ای
مــا توصیــه می کنیــم اگــر امــکان عملــی وجــود داشــته باشــد در 
مــواردی کــه ویزیــت مــادر کفایــت می کنــد و انجــام آزمایــش 
ضــرورت نــدارد، اینــکار بــا  برقــراری ارتبــاط تلفنــی یا اســتفاده 

از ویدیــو کنفرانــس صــورت گیرد.
4.2  توصیه هــای عومــی در مــورد تامیــن خدمــات 
ــد شــده  ــا تایی ــان مشــکوک ی ــه مراقبــت از زن ارائ
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ــتان  ــا در بیمارس ــور آن ه ــه حض COVID-19 ک
ضــروری اســت

توصیــه هــای زیــر برای کلیــه بیمارانی اســت کــه نیاز بــه حضور 
  COVID-19در بیمارســتان/ کلینیک داشــته  و مشــکوک یــا

تأییــد شــده دارند:
صــورت  در  کــه  می شــود  توصیــه  خانم هــا  بــه   •
امــکان از طریــق حمــل و نقــل خصوصــی حضــور پیــدا کننــد 
ــا شــماره 111/ 999  ــا جهــت دریافــت توصیه هــای مناســب ب ی
تمــاس بگیرنــد. در صــورت نیــاز بــه آمبوالنــس باید بــه تلفنچی 
اطــالع داده شــود کــه ایشــان مشــکوک بــه COVID-19  و 

ــت. ــخصی اس ــازی ش ــت جداس تح
ــت را  ــان ویزی ــه زم ــود ک ــته می ش ــا خواس از خانم ه  •

بــه یکــی از کارکنــان واحــد مراقبــت اطــالع دهنــد امــا قبــل از 
ورود بــه بیمارســتان ایــن کار انجــام شــود. 

محافــظ  تجهیــزات  از  بایــد  مراقبــت  کارکنــان   •
کار  کــه  محلــی  راهنمــای  بــا  مطابــق   )PPE(شــخصی
از  حفاظــت  انگلیــس)15(/  عمومــی  بهداشــت  می کننــد/ 

اسکاتلند16اســتفاده کنند. ســالمت 
کارکنــان بــا پوشــش مناســبPPE  بایــد در ورودی   •
ــک  ــا ماس ــه آنه ــد و ب ــده را ببینن ــه کنن ــان مراجع ــگاه  زن زایش

جراحــی )نــه ماســک یــا N99/FFP3( بدهنــد.
خانم هــا بایــد فــوراً تــا اتــاق ایزولــه همراهــی شــوند،   •
اتاقــی کــه در طــول ویزیت هــای بیمارســتان یــا جهــت اقامــت 

آنهــا بــرای اکثــر مراقبت هــای الزم  مناســب باشــد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــتری بای ــت بس ــه جه ــای ایزول اتاق ه  o
ایــده آل دارای اتــاق مناســب قبــل از اتــاق اصلــی برای پوشــیدن 
باشــد و ســرویس  PPE کارکنــان  و درآوردن تجهیــزات 

ــد. ــته باش ــاق داش ــا ات ــط ب ــتی مرتب بهداش
ــای  ــت در اتاقه ــورد مراقب ــتر در م ــای بیش ــه ه توصی  o
ایزولــه در مقایســه بــا محــل مراقبــت گروهــی از بیمــاران 
انگلســتان  عمومــی  بهداشــت  ســایت  در    COVID-19

اســت. موجــود 
فقــط کارکنــان اصلــی بایــد وارد اتــاق شــوند و   •

برســد. حداقــل  بــه  بایــد  بازدیدکننــدگان 
ــک/  ــاوره ازکلینی ــل از مش ــروری را قب ــوازم غیرض ل  •

کنیــد. خــارج  ســونوگرافی  اتــاق 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــام نواح ــد تم ــتفاده، بای ــد از اس بع  •
درکلینیــک براســاس راهنمــای منطقــه ای و بهداشــت عمومــی 
انگلســتان 15 و حفاظــت از ســالمت اســکاتلند)16( تمیــز شــود. 
ــد  ــا تأیی ــی کــه COVID-19  در آنه 4.3  خانم های
نشــده امــا دارای عالئمــی هســتند کــه مطرح کننــده 

عفونــت احتمالی اســت
بخش هــای زایمــان بــا ورودی مســتقیم بــرای بیمــاران و عمــوم 

ــوارد  ــایی م ــه شناس ــد ک ــاد کنن ــتمی را ایج ــد سیس ــردم بای م
احتمالــی در اســرع وقــت بــرای جلوگیــری از انتقــال احتمالــی 
ــد  ــن محــل بای ــدان انجــام شــود. ای ــه بیمــاران دیگــر و کارمن ب
اولیــن نقطــه ورود شــخص )در نزدیکــی ورودی یــا در ورودی( 
ــت باشــد.  ــرل عفون ــان از شناســایی زودرس و کنت ــرای اطمین ب
ــش  ــار بخ ــالن انتظ ــار در س ــه بیم ــل از اینک ــد قب ــن کار بای ای

ــی بنشــیند، انجــام شــود. ــت  روی صندل مراقب
مــورد  در  موجــود  راهنمایی هــای  از  بایــد  ارایــه خدمــات 
ــرض  ــده در مع ــه کنن ــرد مراجع ــا ف ــه آی ــون اینک NHS پیرام

خطــر COVID-19 اســت یــا خیــر پیــروی کننــد. اگــر 
 PHE وطبــق COVID-19 فــردی معیارهــای مطرح کننــده
اندیکاســیون آزمایــش داشــته، بایــد آزمایــش شــود. راهنمــای 
در یــک   PHE یــا انگلیــس8  کامــل بهداشــت عمومــی 
فلوچــارت بــرای ایــن راهنمــا خالصــه شــده اســت. )پیوســت1(

)17(
زنــان بــاردار ممکــن اســت بــه دالیــل بــارداری در ایــن 
بیمارســتان حضــور داشــته باشــند و عالئم تصادفی داشــته باشــند 
کــه منطبــق بــر تعریــف مــوارد COVID-19 باشــد. مــواردی 
 COVID-19 وجــود دارد کــه بیــن عالئــم بــارداری و عالیــم
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ــردرگمی  ــث س ــت باع ــن اس ــود دارد و ممک ــانی وج همپوش
ــه آب(.در  ــی کیس ــر پارگ ــب در اث ــال ت ــوان مث ــه عن ــود )ب ش
ــان اضطــراری  ــا درم ــای الزم ی ــان توصیه ه ــوارد عــدم اطمین م
بــه عنــوان مشــکوک COVID-19 را انجــام دهیــد تــا زمانــی 
کــه  بتــوان از مشــاوره ی یــک همــکار متبحــر اســتفاده کــرد.

ــی و  ــس مامای ــل اورژان ــه بدلی ــم حامل درصــورت مراجعــه خان
COVID-19 مشــکوک یــا تأییــد شــده، کارکنــان زایشــگاه 
ابتــدا بایــد از راهنمــای IPC پیــروی کننــد کــه شــامل انتقــال 
ــن  ــه PPE مناســب اســت کــه ای ــه و تهی ــاق ایزول ــه یــک ات ب
ــر و  ــان وقت گی ــاران و کادر درم ــرای بیم ــد ب ــوع می توان موض
اســترس زا باشــد. پــس از اقدامــات IPC، بایــد مــوارد اورژانس 
ــرد. انجــام  ــرار گی ــورد بررســی ق ــت م ــی براســاس اولوی مامای

ــش COVID-19، را  ــی جهــت انجــام آزمای ــات مامای اقدام
بــه تعویــق نیاندازیــد.

ــه  ــال ب ــابه زن مبت ــای مش ــد مراقبت ه ــوارد بای ــن م ــه ای در هم
ــه  ــه نتیج ــر اینک ــد، مگ ــه یاب ــده ادام ــد ش COVID-19 تایی

ــود.  ــی ش ــش منف آزمای
4.4   ویزیــت  روتیــن در زنــان مشــکوک یــا تاییــد 

COVD-19 شــده
یــا  مشــکوک  خانم هــای  بــرای  معمــول  ویزیــت  هــای 
 ،OGTT،رشــد )بررســی   COVID-19 شــده  تأییــد 

ــات  ــرار مالق ــا ق ــد ی ــل از تول ــای قب ــت مراقبت ه ــت جه ویزی
جهــت مراقبت هــای ثانویــه( بایــد تــا بعــد از زمــان دوره 
ــور  ــرای حض ــه ب ــد توصی ــر بیفت ــه تأخی ــخصی ب ــازی ش جداس
در مالقات هــای فــوری تعییــن شــده )ویزیــت متخصــص طــب 
جنیــن و مراقبت هــای ثانویــه مــادران پــر خطــر( نیــاز بــه یــک 
ــی  ــای احتمال ــرات/ مزای ــی خط ــا بررس ــد ب ــرد ارش ــم ف تصمی

دارد. 
اکیــداً توصیــه می شــود مســیرهای ارتباطــی محلــی و محکــم را 
بــرای اعضــای ارشــد بخــش زنــان ترتیــب داده شــود قرارهــای 
مالقــات از دســت رفتــه بــه دلیــل COVID-19 مشــکوک یــا 

تأییــد شــده ارزیابــی و هماهنــگ شــود.
زایمــان  و  زنــان  مراقبت هــای  کــه  می شــود  تصــور  اگــر 
یــا مامایــی نمی توانــد تــا بعــد از دوره توصیــه شــده بــرای 
جداســازی بــه تأخیــر بیفتــد، اقدامــات پیشــگیری از عفونــت و 
کنتــرل بــه صــورت محلــی بــرای تســهیل مراقبــت انجــام شــود. 
ــد  ــه ویزیــت دارن ــاز ب ــه شــده اند کــه نی ــاردار کــه ایزول ــان ب زن
ــم  ــرای تنظی ــی ب ــت محل ــده مراقب ــک هماهنگ کنن ــا ی ــد ب بای
ــان  ــاً در پای ــوری، ترجیح ــونوگرافیهای ف ــا/ س ــرار مالقات ه ق

ــد. ــاس بگیرن روز کاری، تم
در صــورت اســتفاده از دســگاه ســونوگرافی بایــد مطابــق 

راهنمــای مربوطــه آنــرا گندزدایــی کــرد.
ــا  ــکوک ی ــت مش ــم عفون ــا عالی ــه ب ــی ک 4.5   زنان

قطعــی COVID-19 و بــدون وقــت قبلــی یــا 
ــان  ــل از زایم ــت قب ــرای مراقب ــوری ب ــل ف بدالی

ــد ــه میکنن مراجع
در صــورت امــکان واحدهــای مراقبــت از بــارداری هــای جدید 
و تریــاژ بایــد قابلیــت مشــاوره ی تلفنــی داشــته باشــند.اگر ایــن 
امــر نیازمنــد مشــورت بــا یــک فــرد متبحــر کادر درمــان باشــد 
کــه در آن لحظــه حضــور نداشــته باشــد ،بایــد واحــد مراقبــت 

مجــددا بــا خانــم بــاردار تمــاس بگیــرد.
زنــان  جداســازی  از  اطمینــان  بــرای  محلــی  پروتکلهــای 

مشــکوک یــا قطعــی مبتــال بــه COVID-19  در بــدو مراجعه 
ــاژ و  ــد و تری ــای جدی ــارداری ه ــت از ب ــای مراقب ــه واحده ب
ــمت 4.1 را  ــت) قس ــل الزم اس ــنل از PPE کام ــتفاده پرس اس

ــد(. ببینی
پــس از انجــام نــکات فــوق مراقبتهــای طبی،مامایــی و زایمانــی 

بایــد مطابــق معمــول صــورت گیــرد.
 COVID-19 4.6   زنانــی کــه  دچــار عالئم جدیــد
طــی بســتری میشــوند )قبــل از تولد،حیــن زایمــان 

یــا پــس از زایمــان(
ــن 5-6  ــون 14-0 روز )میانگی ــه دوره کم ــود ک ــرآورد می ش ب
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ــدون  ــوده ب ــک زن آل ــت ی ــن اس ــن ممک ــت. بنابرای روز( اس
عالئــم مراجعــه کنــد و عالئــم بعــدا در طــی بســتری بــروز کنــد. 

)18(
مراقبیــن  بهداشــتی بایــد از ایــن احتمــال آگاه باشــند ، بــه ویــژه 
افــرادی کــه مرتبــا عالئــم حیاتــی بیمــار را انــدازه گیــری مــی 
ــرای  ــی ب ــی مل ــد راهنمای ــاران(. بای ــال بهی ــوان مث ــه عن ــد )ب کنن
ارزیابــی بیشــتر بیمــار در صــورت بــروز عالئــم جدیــد تنفســی 
ــر از37.8 درجــه در  ــای باالت ــا دم ــه ی ــل توجی ــر قاب ــب غی ــا ت ی

دســترس باشــد.
ــای  ــرای مراقبت ه ــاردار ب ــان ب ــه زن 4.7   مراجع
ــکوک/  ــت COVID-19 مش ــا عفون ــوم ب اینتراپارت

ــف ــم خفی ــم/ عالئ ــدون عالئ ــی و ب قطع

4.7.1 حضور در لیبر
همــه مــادران بــاردار بایــد تشــویق شــوند کــه بــرای مشــاوره در 
ــا واحــد زایمــان تمــاس  ــه زایمــان ب ــم مراحــل اولی ــروز عالی ب
 COVID-19 بگیرنــد. مــادران بــاردار مبتال بــه عالئم خفیــف
ــق روال  ــه( طب ــاز نهفت ــان )ف ــه زایم ــل اولی ــد در مراح می توانن

اســتاندارد در خانــه بماننــد )جداســازی شــخصی شــوند(.
اگــر زایمــان در خانــه یــا در یــک واحــد تحــت نظــارت 
مامایــی برنامه ریــزی شــده باشــد، در مــورد احتمــال بالقــوه 

ــوده  ــاردار آل ــادران ب ــن در م ــادن جنی ــه مخاطــره افت ــش ب افزای
بــه COVID-19 بایــد بــا مــادر بــاردار بحــث و گفتگــو شــود. 
)بــا توجــه بــه مطالعــه ی منتشــر شــده در مــورد 9 مــادر بــاردار 
ــک بخــش  ــاردار، زایمــان در ی ــادران ب ــه م ــد ب ــی()1(. بای چین
زنــان و زایمــان توصیــه شــود، جایــی کــه میتــوان بــا اســتفاده از 
پایــش مــداوم الکترونیکــی قلــب جنیــن بــر جنیــن نظــارت کرد. 
ــواهد  ــه ش ــی ب ــا دسترس ــت ب ــن اس ــتورالعمل ها ممک ــن دس ای

بیشــتر تغییــر کنــد.
هنگامــی کــه یــک مــادرا بــاردار تصمیــم بــه مراجعــه بــه 
ــور در  ــورد حض ــی در م ــای کل ــرد، توصیه ه ــگاه می گی زایش

ــود. ــام ش ــد انج ــمت 4.1( بای ــتان )بقس بیمارس
ــادر و  ــی کامــل م ــد ارزیاب ــه، بای ــاق ایزول پــس از اقامــت در ات

جنیــن انجــام شــود کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
بایــد   COVID-19 عالئــم  شــدت  ارزیابــی   •
شــامل   MDT رشــته ای  چنــد  تیمــی  رویکــرد  براســاس 
متخصــص بیماری هــای عفونــی یــا پزشــکان متخصــص داخلــی 

بگیــرد. صــورت 
عالئــم مــادر از جملــه درجــه حــرارت ، تعــداد تنفس   •

و میــزان اشــباع اکســیژن پایــش شــود.
طبق مراقبت استاندارد، شروع زایمان تایید شود.  •

از  اســتفاده  بــا  جنیــن  الکترونیکــی  پایــش   •
شــود. انجــام   )CTG( کاردیوتوکوگرافــی 

در دو مطالعــه  بررســی بیمــاران بــاردار چینــی، شــامل   o
18 مــادر بــاردار آلــوده بــه COVID-19 و 19 نــوزاد )شــامل 
یــک دوقلــو(، 8 مــورد دیســترس جنینــی گــزارش شــد 1و4 بــا 
ــال  ــی، درح ــترس جنین ــاد دیس ــبتاً زی ــزان نس ــن می ــه ای ــه ب توج
حاضــر مانیتورینــگ الکترونیکــی قلــب جنیــن بصــورت مــداوم 
در تمــام مــادران بــاردار مبتــال بــه COVID-19 توصیــه 

می شــود.
اگــر مــادر عالئــم سپســیس دارد، بررســی و درمــان   •
ــارداری  طبــق دســتورالعمل RCOG در مــورد سپســیس در ب

ــک  ــوان  ی ــه عن ــز ب ــال را نی ــا COVID-19 فع ــد، ام می باش
ــن  ــد الی ــق گای ــد و طب ــر بگیری ــیس در نظ ــاد سپس ــت ایج عل

ــد. ــل آوری ــه عم ــی ب بررس
اگــر نگرانــی در مــورد وضعیــت مــادر یــا جنیــن وجــود نداشــته 
ــان  ــا زم ــود ت ــه می ش ــوالً توصی ــاردار معم ــادران ب ــه م ــد، ب باش
شــروع زایمــان بــه خانــه برگردنــد، الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
صــورت وجــود امــکان حمــل و نقــل مناســب، میتــوان ایــن کار 

را انجــام داد.
بــه خانم هــا توصیه هــای  بایــد  درمــورد عالئــم و نشــانه ها 
معمــول انجــام شــود، امــا عــالوه بــر ایــن، بایــد در مــورد 
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ــه  ــوط ب ــت مرب ــی از وخام ــت حاک ــن اس ــه ممک ــی ک عالئم
COVID-19 )بــه عنــوان مثــال مشــکل تنفســی( پــس از 

ــود. ــل نم ــکی، عم ــم پزش ــا تی ــورت ب مش
اگــر لیبــر تأییــد شــد، مراقبــت بــرای زایمــان و پــس   •
از زایمــان بایــد بــه طــور ایــده آل در همــان اتــاق ایزولــه ادامــه 

ــد. یاب
4.7.2 مراقبت حین زایمان

ــا  ــه خــودی ی ــا لیبــر خــود ب ــم هــا ب ــرای خان ــر ب مالحظــات زی
ــر القــاء شــده اعمــال مــی شــود : لیب

بــه  مبتــال  بــاردار  خانــم  یــک  کــه  هنگامــی   •
ــه  ــد ب COVID-19 در بخــش زایمــان بســتری می شــود، بای
اعضــای تیــم چنــد رشــته ایMDT    ذیــل اطــالع داده شــود: 

متخصــص زنــان و زایمــان، متخصــص بیهوشــی، مامــای عامــل 
ــم  ــوزاد و تی ــئول ن ــتار مس ــوزادان و پرس ــص ن ــان، متخص زایم

کنتــرل عفونــت.
بایــد در جهــت بــه حداقــل رســاندن تعــداد پرســنل   •
حاضــر در اتــاق، تــالش شــود و واحدهــا بایــد یــک خــط مشــی 
ــرای مــوارد اورژانــس  داخلــی تهیــه کننــد تــا پرســنل اصلــی ب

ــد. ــخص باش مش
شــواهدی از انباشــت عفونت هــا در محیــط یــک   •
دارد.)19(  وجــود  همــراه  عفونت هــای  وجــود  و  خانــواده 

همراهــان بــدون عالمــت بایــد بعنــوان آلودگــی احتمالــی 
درمــان شــوند و از آن هــا خواســته شــود تــا از ماســک اســتفاده 
کننــد و دســتان خــود را بصــورت مکــرر بشــویند اگــر همراهان 
عالمــت دار باشــند بایــد ایزولــه شــوند و نبایــد در بخــش 
حضــور داشــته باشــند. بایــد بــا خانمهــای بــاردار توصیــه شــود 
در صــورت نیــاز افــراد ســالم دیگــری را در نظــر داشــته باشــند 

ــد. ــی کن ــتان همراه ــا را در بیمارس ــه آنه ک
پایــش و ارزیابــی مــادر بایــد بصــورت مــداوم طبــق   •
روال اســتاندارد انجــام شــود، عــالوه بــر آن میــزان اشــباع 

بررســی شــود. هــر ســاعت  اکســیژن 

ــظ نگهداشــتن اشــباع اکســیژن< 94 ٪ ،  هــدف حف  o
شــود. انجــام  درمانــی  اکســیژن  تیتراســیون  آن  براســاس 

اگــر مــادر عالئــم سپســیس را دارد، بــه دســتورالعمل   •
ــارداری  ــیس در ب ــی سپس ــان و بررس ــورد درم RCOG در م

ــوان  ــه عن ــز ب ــال را نی ــا COVID-19 فع ــد، ام ــه کنی مراجع
یــک علــت ایجــاد سپســیس در نظــر بگیریــد و طبــق گایدالیــن 

ــد. ــل آوری ــه عم ــی ب بررس
بــر اســاس میــزان گــزارش شــده دیســترس جنینی در   •
مطالعــات چینی هــا)1و4(، درحــال حاضــر توصیــه فعلــی پایــش 
ــاردار  ــادران ب ــام م ــن در تم ــر روی جنی ــی ب ــداوم الکترونیک م
ــه  ــه COVID-19 در طــی لیبــر می باشــد. ایــن توصی مبتــال ب

ــد. ــر یاب ــه شــواهد بیشــتر تغیی ــا دسترســی ب ممکــن اســت ب

ــرای اینکــه یــک  ــچ شــواهدی ب درحــال حاضــر هی  •
ــدارد  ــت دارد وجــود ن ــر روش دیگــر ارجحی ــی ب روش زایمان
ــالت وی و  ــود، تمای ــو ش ــاردار گفتگ ــادر ب ــا م ــد ب ــس بای پ
اندیکاســیون های مامائــی بــرای مداخلــه در نظــر گرفتــه شــود. 
روش زایمــان نبایــد تحــت تأثیر ابتــال به COVID-19 باشــد، 
مگــر اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت تنفســی مــادر بــاردار نیــاز بــه 

ــد. ــوری باش ــان ف زایم
ــت ترشــحات  ــوردی از تســت مثب ــچ م ــون، هی تاکن  o
اســت.  نشــده  گــزارش   COVID-19 بــرای  واژینــال 

مــوارد  در  بیمارســتانها  در  آب  در  زایمــان  از   o
ــه  ــرا ارائ ــردد زی ــاب گ ــتی اجتن ــی بایس ــا قطع ــکوک و ی مش
ــن زایمــان در طــی  ــرای مراقبی ــی مناســب ب ــزات محافظت تجهی
زایمــان در آب مقــدور نیســت و خطــر انتقــال عفونــت از طریــق 

مدفــوع نیــز وجــود دارد.
هیــچ شــواهدی مبنــی بــر منــع مصــرف بــی دردی یــا   •
ــا  ــود کورون ــورت وج ــی در ص ــا نخاع ــدورال ی ــی اپی بی حس
ــد  ــدورال بای ــی دردی اپی ــن، ب ــدارد. بنابرای ویروس هــا وجــود ن
ــا  ــکوک ی ــای مش ــه خانم ه ــر ب ــه لیب ــل اولی ــا در مراح ــل ی قب
ــا در صــورت  ــه شــود ت ــه COVID-19 توصی ــد شــده ب تایی
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نیــاز بــه زایمــان فــوری، نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی بــه حداقــل 
ــد.  برس

شــواهدی دال بــر اینکــه اســتفاده از انتونوکــس یــک   •
نــدارد. وجــود  باشــد  ایروســل  آورنــده  بوجــود  روش 

ــک  ــر میکروبیولوژی ــک فیلت ــا ی ــد ب ــس بای انتونوک  •
مختــص هــر بیمــار اســتفاده شــود. این یــک موضــوع اســتاندارد 

می باشــد. بریتانیــا  کل  در  زایمانــی  واحدهــای  در 
در مــواردی کــه عالئــم مــادر بــاردار بدتــر می شــود،   •
بــه بخــش 4.8 بــرای مالحظــات بیشــتر مراجعــه کنیــد، ارزیابــی 
فــردی در مــورد خطــرات و مزایــای ادامــه لیبــر انجــام دهیــد، در 
صــورت لــزوم اگــر ســزارین اورژانــس بــه احیــاء مــادر کمــک 

ــد. ــام دهی ــزارین را انج ــد س می کن

ــی  ــال جراح ــایر اعم ــا س ــزارین ی ــه س ــی ک هنگام  •
ــل  ــش 4.7.4 عم ــتورالعمل بخ ــق دس ــت، طب ــده اس ــه ش توصی

کنیــد.
ــر  ــرای دســته 1 ســزارین، پوشــیدن PPE وقت گی ب  o
ــا  ــری ت ــه تصمیم گی ــر فاصل ــن عمــل ممکــن اســت ب اســت. ای
ــن  ــورد ای ــود. در م ــام ش ــد انج ــا بای ــذارد ام ــر بگ ــان تأثی زایم
تاخیــر احتمالــی بایــد بــا مــادران بــاردار و خانواده هایشــان 

ــود. ــو ش گفتگ
ــان  ــه دوم زایم ــول مرحل ــردن ط ــاه ک ــورد کوت در م  •

ــدون  ــاردار ب ــادر ب ــو در یــک م ــزاری الکتی ــا روش زایمــان اب ب
عالمــت کــه هیپوکســیک یــا خســته اســت بایــد تصمیــم فــردي 

ــود. ــه ش گرفت
ــه عــدم وجــود شــواهد متناقــض، تاخیــر  ــا توجــه ب ب  •
در کالمــپ بنــد نــاف هنــوز پــس از تولــد توصیــه می شــود بــه 
ــته  ــود نداش ــری وج ــیون دیگ ــچ کنترااندیکاس ــه هی ــرطی ک ش
ــوزاد  ــت ن ــل اس ــوز متص ــاف هن ــد ن ــه بن ــی ک ــد. در حال باش

می توانــد بــه طــور عــادی تمیــز و خشــک شــود.
4.7.3 توصیه های اختصاصی در مورد PPE در لیبر

توصیــه هــای کلــی را در مــورد PPE  میتــوان در ســایت 

PHE  مشــاهده نمــود.

PPe مــورد نیــاز کادر درمــان دســت انــدر کار مراقبــت از زنان 

بــاردار در لیبــر بــا عفونــت COVID-19 مشــکوک/ قطعــی 
ــتکش،  ــامل دس ــزاری دارد ش ــا اب ــی ی ــان طبیع ــن زایم ــه پل ک
پیــش بنــد، گان، و ماســک جراحــی ضــد آب همــراه بــا شــیلد 

شــفاف صــورت اســت.
هنــگام تصمیــم گیــری در مــورد نــوع PPE بــرای کادر 
مراقبــت از زن بــاردار در حــال زایمــان بایــد ایــن مــوارد را مــد 

ــت: ــر داش نظ
ــی  ــدت طوالن ــا بم ــک مام ــا ی ــک ب ــاط نزدی ــامل ارتب ــر: ش لیب
ــه ایجــاد و  ــادر اســت و منجــر ب ــر شــامل زور زدن م اســت. لیب
پخــش بیشــتر دراپلــت میشــود. ولــی طبــق راهنمــای HPE این 

مــوارد منجــر بــه ایجــاد آیروســل نمیشــود: لیبــر، زور زدن مــادر، 
اســتفاده از انتونوکــس، زایمــان واژینــال یــا بیــدردی موضعــی. 
تنهــا پروســیجر مامایــی منجــر بــه تولیــد آیروســل انتوباســیون به 
قصــد بیهوشــی عمومــی مثــال بدلیــل یــک ســزارین کاتگــوری 
1  اســت. در نتیجــه PPE بــرای پیشــگیری از انتقــال دراپلــت 
الزمســت) گان، پیــش بنــد، ماســک جراحــی همــراه بــا شــیلد 
شــفاف صــورت بــرای محافظت چشــمها( ونیــازی بــه محافظت 

)N95 یــا FFP3 در برابــر آیروســل نیست)ماســک
ســزارین: نــوع PPE مــورد نیــاز کادر درمــان مشــغول مراقبــت 

 COVID-19 از زن بــاردار کاندیــد ســزارین و مبتــال بــه
بایــد بســته بــه احتمــال نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی تعییــن شــود. 
ــاد  ــیجر ایج ــک پروس ــی ی ــی عموم ــرای بیهوش ــیون ب انتوباس
ــروس  ــال کروناوی ــر خطــر انتق ــن ام ــده ایروســل اســت. ای کنن
ــی  ــد. بیحس ــش میده ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــنل بط ــه پرس را ب
ــاد  ــیجر ایج ــا CSE( پروس ــدورال ی ــپاینال، اپی ــی )اس موضع

ــت. ــل نیس ــده ایروس کنن
ــدا اندیکاســیون  ــرای گــروه کوچکــی از ســزارینها کــه از ابت ب
ــاق  ــنل ات ــام پرس ــت، تم ــده اس ــته ش ــی گذاش ــی عموم بیهوش
عمــل بایــد از PPE شــامل ماســک FFP3 یــا N95 اســتفاده 
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کننــد. تیــم اســکراب بایــد دســت شســتن و پوشــیدن PPE را 
ــد. قبــل از شــروع بیهوشــی انجــام دهن

بــرای ســزارین غیــر فــوری )کاتگــوری 4 و گاهــی کاتگــوری 
ــت،  ــده اس ــه ش ــی گرفت ــی موضع ــی حس ــه ب ــم ب ــه تصمی 3( ک
احتمــال نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی پاییــن اســت و زمــان کافــی 
هــم وجــود دارد. دریــن شــرایط پرســنل غیــر بیهوشــی بایــد در 
خــارج از اتــاق عمــل منتظــر بماننــد و پــس از انجــام بــی حســی 
موضعــی اقــدام بــه پوشــیدن PPE نماینــد. تمــام پرســنل اتــاق 
عمــل دریــن زمــان بایــد ماســک صــورت ضــد آب همــراه بــا 
شــیلد شــفاف محافــظ چشــمها داشــته باشــند)برای پیشــگیری از 

انتقــال ویــروس از طریــق دراپلــت یــا فومیــت(.
درتعدادکمــی از مــوارد کــه بــی حســی موضعــی موفقیــت آمیــز 

نیســت و نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی پیــدا میشــود، تیــم اســکراب 
بایــد وارد اتــاق عمــل شــود، و اســکراب و PPE کامــل شــامل 
ماســک FFP3 یــا N95 قبــل از شــروع بیهوشــی عمومــی 

انجــام دهنــد.
ــی  ــی عموم ــه بیهوش ــی ب ــی موضع ــی حس ــل ب ــال تبدی احتم
درطــول ســزارین انــدک اســت ولــی در صــورت فوریــت 
ــد. اگــر ریســک فاکتورهایــی وجــود  زایمــان افزایــش مــی یاب
ــرد،  ــاال بب ــل را ب ــن تبدی ــه ای ــاز ب ــال نی ــه احتم ــد ک ــته باش داش
ــر اســاس شــرایط فــردی  ــوع PPE بایــد ب تصمیــم در مــورد ن

ــه بیهوشــی  ــی حســیس موضعــی ب ــل ب ــه تبدی ــاز ب و احتمــال نی
عمومــی اتخــاذ شــود. اگــر احتمــال تبدیــل بــه بیهوشــی عمومی 
بــاال باشــد بایــد پرســنل اتــاق عمــل اســکراب و PPE کامــل 
ــر زن  ــن ام ــال ای ــد. مث ــام دهن ــیجر انج ــروع پروس ــل از ش را قب
ــاب  ــدورال س ــی اپی ــر بیحس ــول لیب ــه در ط ــت ک ــارداری اس ب
اپتیمــال داشــته و حــاال اندیکاســیون زایمــان اورژانــس هــم پیــدا 

کــرده اســت.
ــه بیهوشــی عمومــی کــم باشــد  ــه تبدیــل ب اگــر احتمــال نیــاز ب
پرســنل اتــاق عمــل اســکراب و PPE را بایــد بــا ماســک 
ــمها  ــظ چش ــفاف محاف ــیلد ش ــا ش ــراه ب ــد آب هم ــورت ض ص

ــی  ــک ب ــا ی ــر ب ــاردار در لیب ــر زن ب ــن ام ــال ای ــد. مث انجــام دهن
حســی اپیــدورال مناســب اســت کــه اندیکاســیون زایمــان 
ــی  ــت ب ــی تح ــه بتازگ ــی ک ــا خانم ــد ی ــدا میکن ــس پی اورژان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــریع ق ــق و س ــپاینال موف ــی اس حس
ایــن توصیــه هــا در صــورت در دســترس قــرار گرفتــن اطالعات 

جدیــد بروزرســانی خواهند شــد.
4.7.4 توصیه عمومی برای بخش مامائی

ــا  ــت عمل ه ــای لیس ــد در انته ــو بای ــای الکتی عمل ه  •
شــود. داده  قــرار 

ــد در  ــو بای ــای غیرالکتی ــود عمل ه ــورت وج در ص  •
اتــاق عمــل دیگــر مخصــوص زایمــان انجــام شــود، کــه زمــان 
کافــی بــرای تمیــز کــردن بخــش کامــال بعــد از عمــل بــر اســاس 

 Local/public Health England/Healthــای راهنم
شــود.)15و21( فراهــم   Protection Scotland

تعــداد کارکنــان بخــش اتــاق عمــل بایــد بــه حداقــل   •
بپوشــند. را  مناســب   PPE بایــد  آنهــا  همــه  کــه  برســند 

زایمــان،  )از جملــه بخش هــای:  کلیــه کارکنــان   •
ــوزش  ــد جهــت اســتفاده از PPE آم ــات( بای ــوزادان و خدم ن
دیــده باشــند تــا اتــاق عمــل اورژانــس بــرای اســتفاده 24 ســاعته 
آمــاده  باشــد و تاخیرهــاي احتمالــي کاهــش یابــد. بــرای 
 COVID-19 ــا ــت دار ی ــای عالم ــی خانم ه ــت بیهوش مدیری

https:// و anaesthetic guidance  قطعــی بایــد بــه
icmanaesthesiacovid-19.org/airway-man�

agement  بــرای اداره مامائــی و راه هــای هوائــی تنفســی 

ــود.  ــوع ش رج
شــده  شبیه ســازی  تمرین هــای  بایســتی  بخش هــا   •
تعییــن   و  بخشــی  اطمینــان  کارکنــان ،  آمادگــی  را جهــت 

باشــند.  داشــته  نظــر  در  را  نگران کننــده 
4.7.5 سزارین الکتیو

هنگامــی کــه زنــان عالمــت دار بــا بیمــاری COVID 19 وقت 
ــزارین  ــی و س ــل از جراح ــای قب ــور مراقبت ه ــه منظ ــت ب ویزی
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الکتیــو دارنــد بایــد بررســی دقیق فــردی بــرای هرکــدام صورت 
گیــرد و معلــوم شــود کــه آیــا بــه تعویــق انداختــن زمــان ویزیت 
قبــل از جراحــی بــرای کاهــش خطــر انتقــال بیمــاری بــه زنــان 
دیگــر کادر درمــان، پــس از زایمــان بــه نــوزاد خودشــان اقــدام 

بی خطــری اســت یــا خیــر.
در مــواردی کــه ســزارین الکتیــو را نمی تــوان بــه تاخیــر 
ــال  ــان مبت ــت از زن ــورد مراقب ــی در م ــای کل انداخــت، توصیه ه
یــا مشــکوک بــه COVID-19 بایــد اجرا شــود. )قســمت 1.3 

ــد( را ببینی
اداره مامایــی و زایمــان از طریــق ســزارین الکتیــو بایــد بــر طبــق 

اصــول معمــول مامایــی صــورت گیــرد.
4.7.6 اینداکشن زایمان برنامه ریزی شده

هماننــد ســزارین الکتیــو بایــد بررســی بیمــار بــه طــور دقیــق از 
نظــر تعییــن زمــان اینداکشــن برنامه ریــزی شــده بــرای زنــان بــا 
عالئــم خفیــف COVID-19 تاییــد شــده انجــام شــود. اگــر 
ــق انداخــت، توصیه هــای  ــه تعوی ــوان ب اینداکشــن زایمــان را نت
کلــی بــرای ســرویس های مراقبــت از زنــان بســتری شــده مبتــال 
ــد انجــام شــود. )قســمت  ــه COVID-19 بای ــا مشــکوک ب ی
ــتری  ــه بس ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــان بای ــن زن ــد( ای 1.4 را ببینی
شــوند و بــه طــور ایــده آل در تمــام مــدت اقامــت در بیمارســتان 

در همــان اتــاق، کارهایشــان انجــام شــود.

4.8  مالحظــات اضافــی بــرای زنــان مبتــال بــه 
COVID-19 و عالئــم متوســط تــا شــدید

ــدون  ــان ب ــرای زن ــی ب ــم مخصوص ــای مه ــر توصیه ه ــالوه ب ع
عالمــت یــا دارای عالئــم خفیــف بایــد مــوارد زیــر نیــز انجــام 

شــود:
بســتری  بــارداری  طــی  در  کــه  زنانــی   4.8.1

نیســتند( زایمــان  در  )و  می شــوند 
ــت قطعــی  ــم پیشــرونده عفون ــا عالئ ــاردار ب ــان ب ــی کــه زن زمان
ــا مشــکوک COVID 19 در بیمارســتان بســتری می شــوند  ی

بایــد توصیــه هــای زیــر را مــد نظــر قــرار داد:

ــی  ــد تخصص ــی چن ــه تیم ــد جلس ــر بای ــه زودت هرچ  •
)در  متخصــص عفونــی  )multi-disciplinary( شــامل 
ــان و زایمــان، مشــاور  ــودن(، جــراح زن صــورت در دســترس ب
ــار  ــتری بیم ــال بس ــه دنب ــیفت ب ــئول ش ــای مس ــی و مام بیهوش
تشــکیل شــود. نتیجــه همفکــری ایــن تیــم و تصمیــم آنهــا بایــد 
بــرای بیمــار توضیــح داده شــود. ایــن نــکات بایــد مطــرح گردد:

اولویت های مراقبت طبی بیمار  o
مناســب ترین محــل مراقبــت )مثــال بخــش مراقبتهــای   o
ویــژه، اتــاق ایزولــه و بخــش بیماری هــای عفونــی یــا یــک اتــاق 

ــار  ــئول بیم ــی مس ــص اصل ــر( و متخص ــب دیگ ــه مناس ایزول
تیــم مراقبــت در مــورد مالحظــات  نگرانی هــای   o
جنیــن وضعیــت  خصــوص  بــه  بــارداری  در  اختصاصــی 

اولویــت مراقبــت طبــی بایــد پایــدار کــردن وضعیــت   •
باشــد. اســتاندارد  نگهدارنــده  درمان هــای  بــا  بیمــار 

در زمــان انتشــار ایــن گایدالیــن، شــیوه نامه ای در   o
ــه  ــال ب ــاالن مبت ــی بزرگس ــت حمایت ــورد مراقب ــتان در م انگلس
ــط  ــدی توس ــه مفی ــی خالص ــدارد ول ــود ن COVID-19 وج

اســت.)22( شــده  منتشــر   WHO

ــد  ــاردار عبارتن ــان ب ــرای زن مالحظــات اختصاصــی ب  •
ز: ا

ــد  ــد همانن ــاردار بای ــان ب ــک زن ــی رادیوگرافی بررس  o

بزرگســال غیربــاردار انجــام شــود. ایــن امــر شــامل عکس قفســه 
ــر  ســینه CXR و ســی تی اســکن قفســه ســینه می باشــد. تصوی
ــار  ــی بیم ــرای ارزیاب ــوص CT  ب ــینه بخص ــه س ــرداری قفس ب
بدحــال مبتــال بــه COVID-19 ضــروری اســت و در صــورت 
اندیکاســیون حتمــا بایــد انجــام شــود و نبایــد بدالیــل نگرانــی 
بــرای جنیــن بــه تعویــق بیفتــد.)23.25( پوشــاندن شــکم با شــیلد 
طبــق پروتکل هــای رایــج حفاظــت جنیــن بایــد صــورت گیــرد.

تنــاوب و تناســب مانیتورینــگ قلــب جنیــن بایــد بــه   o
ــر بیمــار مشــخص شــود و ســن بیمــاری  ــرای ه ــردی ب طــور ف
و وضعیــت مــادر مدنظــر قــرار گیــرد. در صــورت اندیکاســیون 
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زایمــان فــوری بــه دالیــل جنینــی، بایــد تــا زمانــی کــه وضعیــت 
مــادر پایــدار اســت مطابــق معمــول از روش هــای تســریع زایمان 

اســتفاده کــرد.
اگــر قبــل از زایمــان نیــاز بــه پایــدار کــردن وضعیــت   o
مــادر وجــود داشــته باشــد، انجــام ایــن امــر هــم هماننــد ســایر 
اورژانس هــای مربــوط بــه مــادر مثــل پــره اکالمپســی در 

اولویــت قــرار دارد.
 MDT بررســی فــردی هــر بیمــار بایــد توســط تیــم  o
ــن  ــو جنی ــه اندیکاســیون زایمــان الکتی انجــام گــردد و راجــع ب
بــه دلیــل کمــک بــه احیــای مــادر یــا نگرانــی جــدی در مــورد 
ــار  ــردی بیم ــی ف ــود. بررس ــری ش ــن تصمیم گی ــت جنی وضعی
بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: وضعیــت مــادر، وضعیــت جنین، 
احتمــال بهبــود بــه دنبــال زایمــان الکتیــو و ســن بــارداری. 

ــد. ــادر باش ــالمت م ــه س ــد همیش ــت بای اولوی
ــا در  ــتروئید ه ــز اس ــدم تجوی ــع ع ــه نف ــواهدی ب ش  o
ــن  ــه جنی ــوغ ری ــور بل ــه منظ ــاری COVID-19 ب ــه بیم زمین
ــن در  ــدارد. بنابرای ــا اندیکاســیون های ســابق وجــود ن ــق ب مطاب
صــورت اندیکاســیون بایــد اســتروئیدها را تجویــز کــرد. ولــی 
ــه  ــتروئیدها ب ــز اس ــل تجوی ــه دلی ــان ب ــد زایم ــه نبای ــل همیش مث

ــد. ــق بیفت تعوی
4.8.2 زنان نیازمند مراقبت حین زایمان 

عــالوه بــر توصیه هــای آورده شــده در قســمت 4.8 و 4.9.1 
ــا شــدید کــه  ــه COVID-19 متوســط ت ــال ب ــان مبت ــرای زن ب
نیازمنــد مراقبــت حیــن زایمــان هســتند، مــوارد زیــر نیــز توصیــه 

می شــود:
تیــم نــوزادان بایــد هرچــه زودتــر و بــا فاصلــه زمانــی   •
هــر چــه بیشــتر تــا زایمــان در جریــان تصمیــم بــه زایمــان نــوزاد 
خانــم مبتــال بــه COVID-19 متوســط تــا شــدید قــرار گیــرد.

در مــورد روش زایمــان، بایــد بــرای هــر بیمــار   •
ــی  ــیونهای قطع ــود و کنتراندیکاس ــری ش ــه تصمیم گی جداگان
ــر  ــورد نظــر وجــود نداشــته باشــد )باالت ــرای روش م ــی ب مامای

ــیون های  ــاس اندیکاس ــر اس ــد ب ــزارین بای ــام س ــد(. انج را ببینی
مــادری و جنینــی مشــابه طبابــت روزمــره انجــام شــود.

بــا توجــه بــه ارتبــاط COVID-19 بــا ســندرم   •
ــدید  ــا ش ــط ت ــم متوس ــا عالئ ــان ب ــی،)26( زن ــر تنفس ــاد زج ح
COVID-19 بایــد چــارت ســاعتی مایعــات مصــرف شــده و 
ــا معلــوم شــود در طــول زایمــان در  دفــع شــده داشــته باشــند ت
over�  تعــادل طبیعــی مایــع بوده انــد. انجــام ایــن امــر از خطــر

می کاهــد. مایعــات   load

4.9  اداره پس از تولد

4.9.1 مراقبت از نوزاد
اطالعــات راهنمایــی کننــده در مــورد اداره پــس از تولــد 
ــه  ــت از نظــر COVID-19 در ســه ماه ــادران مثب ــوزادان م ن
ســوم بــارداری محــدود اســت. خوشــبختانه تاکنــون شــواهدی 
ــخ  ــا تاری ــاری ت ــد( بیم ــل از تول ــودی )قب ــال عم ــر انتق دال ب
17 مــارچ 2020 وجــود نــدارد. گزارشــات منتشــر شــده در 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــر اس ــن ام ــالف ای ــر خ ــی ب ــانه های جمع رس
ــاالت  ــد. مق ــت می باش ــار نادرس ــه اخب ــر پای ــا، ب ــات م اطالع
منتشــر شــده از چیــن توصیــه بــه جداســازی مــادر و نــوزاد بــه 
ــازی  ــرات جداس ــال مض ــن ح ــا ای ــد. ب ــدت 14 روز می کن م
ــوزاد ســالم را نبایــد ناچیــز تلقــی  روتیــن و احتیاطــی مــادر و ن
کــرد چــون می توانــد اثــرات بــد بالقــوه ای بــر تغذیــه و ارتبــاط 
ــواهد  ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــته باش ــوزاد داش ــادر و ن ــی م عاطف
محــدود، توصیــه مــا ایــن اســت کــه مــادران و نــوزادان ســالم و 

بــدون نیــاز بــه مراقبــت هــای نــوزادی، بالفاصلــه پــس از زایمان 
ــند.  ــر باش ــاورت یکدیگ در مج

بایــد راجــع بــه خطــرات و فوایــد ایــن امــر بــا متخصــص 
نــوزادان و خانــواده هــا صحبــت شــود و مراقبت هــای جداگانــه 
بــرای نــوزادان حســاس تــر توصیــه شــود. بایــد تاکیــد کنیــم که 
بــا بیشــتر شــدن علــم، در ایــن مــورد ایــن راهنمــا ممکــن اســت 

تغییــر کنــد.



23

 COVID-19 تمــام نــوزادان متولــد از مــادران مثبــت از نظــر
بایــد تحــت مراقبــت طبــق راهنمــای RCPUH قــرار گیرنــد.

)27(
4.9.2 تغذیه شیرخوار 

خوشــبختانه در شــش مــورد بیمــار چینــی کــه تحــت آزمایــش 
ــود. قــرار گرفتنــد، شــیر مــادر از نظــر COVID-19 منفــی ب

ــش  ــوارد آزمای ــم م ــداد ک ــه تع ــه ب ــال باتوج ــن ح ــا ای )1( ب
شــده ایــن شــواهد بایــد بــا احتیــاط مدنظــر قــرار گیــرد. خطــر 
ــا مــادر اســت  ــوزاد تمــاس نزدیــک ب ــرای ن اصلــی شــیردهی ب
ــق  ــوده از طری ــای آل ــق دراپلته ــن طری ــال دارد از ای ــه احتم ک
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــد. ب ــال ده ــوزاد انتق ــه ن ــی ب ــای هوای راه ه
موجــود نظــر مــا ایــن اســت کــه فوایــد تغذیــه بــا شــیر مــادر بــر 

ــری  ــادر برت ــق شــیر م ــروس از طری ــال وی ــوه انتق خطــرات بالق
ــوزاد  ــن ن ــرار گرفت ــامل ق ــیردهی ش ــد ش ــرات و فوای دارد. خط
در تمــاس نزدیــک بــا مــادر بایــد بــرای وی توضیــح داده 
شــود. بــا کامــل تــر شــدن اطالعــات ایــن راهنمــا ممکــن اســت 
تغییــر کنــد. بــرای زنانــی کــه تمایــل بــه شــیردهی دارنــد بایــد 
اقدامــات احتیاطــی صــورت گیــرد تــا انتقــال ویــروس بــه نــوزاد 

محــدود شــود :
ــپ  ــوزاد، پم ــا ن ــاس ب ــل از تم ــت قب ــوی دس شستش  •

شــیر. شیشــه  پســتان 

ســعی شــود از ســرفه و عطســه روی ســطح بــدن   •
گــردد. اجتنــاب  شــیردهی  حیــن  نــوزاد 

ــیردهی از  ــن ش ــی حی ــکان و دسترس ــورت ام در ص  •
شــود. اســتفاده  صــورت  ماســک 

توصیه هــای الزم بــرای شستشــو و تمیــز نگــه داشــتن   •
پمــپ پــس از هــر بــار اســتفاده انجــام شــود.

درخواســت کمــک از یــک شــخص ماهــر در تغذیه   •
نــوزاد بــا شــیر دوشــیده شــده بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.

در زنانــی کــه قصــد تغذیــه نــوزاد بــا شــیر خشــک یــا دوشــیده 
ــق و  ــای دقی ــتفاده از روش ه ــه اس ــه ب ــد توصی ــد، بای ــده دارن ش

ســختگیرانه راهنمــای استریلیزاســیون نمــود.
4.9.3 ترخیص و بستری مجدد در بیمارستان

ــا قرنطینگــی  ــوزادی کــه در زمــان جداســازی ی ــا ن هــر مــادر ی
ــه COVID-19 نیازمنــد  ــه دلیــل ابتــال یــا شــک ب ــه ب در خان
بســتری مجــدد در بیمارســتان بــه علل مشــکالت پــس از زایمان 
یــا مراقبــت در بخــش نــوزادان باشــد، بایــد قبــل از مراجعــه بــه 
بیمارســتان نزدیــک محــل زندگــی خــود، تلفنــی تمــاس بگیــرد 
و پروتکل هــای نحــوه مراجعــه کــه در قســمت 4.1 توضیــح داده 
شــده اســت را رعایــت کنــد. محــل بســتری بــه ســطح مراقبــت 

مــورد نیــاز بــرای مــادر یــا نــوزاد بســتگی دارد.

5.   توصیه هــای الزم بــرای مراکــز مراقبــت از 

زنــان به دنبــال جداســازی به دلیــل عالئــم یــا 
COVID-19 دوران نقاهــت بیمــاری اثبــات شــده

ــا  ــاردار ب ــان ب ــارداری از زن ــن ب ــت حی 5.1 مراقب
 COVID-19 ــده ــات ش ــاری اثب بیم

ــه دلیــل  ــودن ب ــه ب ــا دوران ایزول ــارداری کــه ب ــن ب مراقبــت حی
بیمــاری هم پوشــانی داشــته باشــد بایــد تــا پــس از پایــان ایزولــه 
ــه تعویــق بیفتــد. آزمایــش بیشــتری توصیــه نمی شــود. بــودن ب

حتــی در صورتــی کــه آزمایــش قبــل یــک خانــم از نظــر 

 COVID-19 عالئــم بــا  و  باشــد  منفــی   COVID-19
ــود. ــی ش ــکوک تلق ــد مش ــد بای ــه کن مراجع

5.2 مراقبــت حیــن بــارداری بــرای زنــان بــاردار بدنبــال بیمــاری 
COVID-19 اثبــات شــده

ــام  ــس از اتم ــارداری پ ــن ب ــت حی ــت و مراقب ــرای ویزی ــد ب بای
دوره جداســازی شــخصی بدلیــل بیمــاری حــاد، برنامــه ریــزی 

کــرد.
ــن  ــرای بررســی رشــد جنی ــرای انجــام ســونوگرافی ب ارجــاع ب
ــوز  ــود. هن ــه می ش ــاد توصی ــاری  ح ــام بیم ــس از اتم 14 روز پ
شــواهدی وجــود نــدارد کــه COVID-19 خطــر محدودیــت 



24

رشــد جنیــن )FGR( را افزایــش می دهــد، ولــی دو ســوم 
 FGR دچــار SARS حاملگی هــای عارضــه دار شــده بــا
شــده اند و در یکــی از مــوارد MERS دکولمــان جفــت رخ 
داده اســت. بنابرایــن پیگیــری بــا ســونوگرافی عاقالنــه بــه نظــر 

.  )28و29( می رســد 
  

کارفرمایــان  بــرای  کار  طــب  توصیه هــای    .6
ــی  ــی پاندم ــان در ط ــاردارکادر درم ــنل ب و پرس

COVID-19
در بریتانیــا بــه تمــام افــراد توصیــه میشــود کــه بــه رعایــت فاصله 
در اجتمــاع بمنظــور کــم کــردن ارتباطــات افــراد توجــه کننــد 

تــا انتقــال کروناویــروس )COVID-19( کاهــش یابــد.

آخریــن راهنمــا توصیــه میکنــد کــه زنــان بــاردار زیــر 28 هفتــه 
ــه ای  ــاری زمین ــدون بیم ــارداری( ب ــه اول و دوم ب ــه ماه )در س
توصیــه هــای همیــن راهنمــا درمــورد رعایــت فاصلــه در 
ــان  ــد. زن ــش بگیرن ــه در پی ــراد جامع ــایر اف ــل س ــاع را مث اجتم
ــایر همکارانشــان  ــد س ــز همانن ــه نی ــر 28 هفت ــاردار شــاغل زی ب
بشــرط رعایــت فاصلــه در محیــط کار میتواننــد مطابــق معمــول 

ــد. ــر کار برون س
ولــی زنــان بــاردار از 28 هفتــه بــه بعــد یــا زنان بــاردار بــا بیماری 
زمینــه ای مثــل بیمــاری ریــوی یــا قلبــی ممکنســت در صــورت 

ــن  ــد و بنابرای ــان دهن ــدیدتری نش ــم ش ــروس عالی ــه وی ــال ب ابت
توصیــه میشــود کــه رویکــرد محتاطانــه تــری در پیــش بگیرنــد 

و قویــا از توصیــه رعایــت فاصلــه در اجتمــاع پیــروی کننــد.
ــاردار کادر  ــان ب ــه زن ــه چگون ــد ک ــن میکن ــا تعیی ــن راهنم ای
درمــان میتواننــد بــه توصیــه هــای رعایــت فاصلــه عمــل کننــد.

ــر  ــاغل در دیگ ــاردار ش ــان ب ــه زن ــا ب ــه ه ــن توصی ــی ازی بخش
ــود. ــوط میش ــز مرب ــا نی حرفه ه

6.2  پرسنل باردار کادر درمان قبل از 28 هفته
بیمــاران  ی  کلیــه  از  مراقبــت  از  اجتنــاب  اســت  ممکــن 
ــاغل  ــراد ش ــایر اف ــد س ــد. همانن ــدور نباش COVID-19 مق

ــر اســاس  ــن خطــر ب ــان اســتفاده از PPE  و تعیی در کادر درم
ــاردار در  ــاغل ب ــان ش ــت زن ــه حفاظ ــر ب ــی منج ــای فعل راهنم
برابــر عفونــت میگــردد.در دســترس قــرار گرفتــن تســت ســریع 
ــاد  ــک زی ــر کم ــای منظمت ــه مراقبته ــه ارای COVID-19 ب
ــا  ــن راهنم ــن تســتها ای ــه ای ــد و د رصــورت دسترســی ب یمیکن

ــد. ــد ش ــانی خواه ــروز رس ــب ب ــور مناس بط
برخــی محیطهــای کار)مثــل اتاقهــای عمــل، بخشــهای بیمــاران 
تنفســی، و بخشــهای مراقبتهــای ویــژه بــا بیمــاران بدحــال( خطر 
ــن در معــرض  ــرار گرفت ــاردار از نظــر ق ــان ب ــرای زن بیشــتری ب
ویــروس دارد چــون تعداد پروســیجرهای ایجاد کننده ایروســل 
بیشــتر اســت. ایــن پروســیجرها در راهنمــای پیشــگیری و کنترل 
عفونــت ذکــر شــده انــد. هنــگام مراقبــت از بیمــاران مشــکوک 

یــا مبتــال بــه COVID-19  تمــام پرســنل ایــن واحدهــا بایــد 
از PPEمناســب اســتفاده کننــد. در صــورت امــکان زنــان 
بــاردار بایــد از کار کــردن دریــن بخشــهای مراقبــت از بیمــاران 

مشــکوک یــا مبتــال بــه COVID-19  بپرهیزنــد.
ــاردار کادر درمــان بعــد از 28 هفتــه  6.3  پرســنل ب

یــا دارای بیمــاری زمینــه ای
ــا دارای  ــه ی ــد از 28 هفت ــان بع ــاردار کادر درم ــان ب ــرای زن ب
بیمــاری زمینــه ای مثــل بیمــاری قلبــی یــا ریــوی بایــد رویکــرد 
ــد  ــرایط بای ــن ش ــا ای ــان ب ــود. زن ــه ش ــری توصی ــه ت محتاطان

ــار  ــا بیم ــاس ب ــد، از تم ــه کار کنن ــکان از خان ــورت ام در ص
مشــکوک یــا مبتــال بــه COVID-19بپرهیزنــد و بطــور قابــل 
توجهــی تماســهای اجتماعــی غیــر ضــروری خــود را کاهــش 
ــرای بســیاری از کادر درمــان ایــن امــر یــک فرصــت  دهنــد. ب
ــرای انجــام  ــال ب ــاوت مث ــت متف ــر در ظرفی کاری انعطــاف پذی
مشــاوره هــای تلفنــی یــا ویدیــو کنفرانــس یــا انجــام وظایــف 
مدیریتــی فراهــم میکنــد. تمــام کارفرمایــان NHSموظفنــد در 
ــق  ــزل را طب ــه کار در من ــوه ادام ــرایط بالق ــکان ش ــورت ام ص

ــد. ــی کنن ــی NHS بررس ــات مدیریت ــهیالت اطالع تس
ــد از  ــم بگیرن ــه تصمی ــر ک ــر خط ــروه پ ــن گ ــان دری کادر درم
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ــد و ســر کار حاضــر شــوند  ــروی نکنن ــت پی ــه هــای دول توصی
نبایــد در وظایفــی کــه بــا بیمــاران ســرو کار دارد بــکار گرفتــه 
شــوند. واحدهــا میتواننــد بکارگیــری ایــن افــراد را در بخشــهای 
دیگــر مثــل بخشــهای آموزشــی مــد نظــر قــرار دهنــد )مثــال در 

IPCیــا مانورهــای شــبیه ســازی(.

ایــن اقدامــات باعــث میشــود کــه عــده زیــادی از پرســنل بــادار 
ــال و  ــش فع ــه نق ــه ادام ــان  ب ــی زایم ــروع مرخص ــان ش ــا زم ت

ــد . ــه دهن ارزشــمند خــود ادام

فلوچارت ارزیابی خطر COVID-19 در بخش زایمان
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