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ــات  ــه اطالع ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج ــارس، ۲0۲0: لطف ۲۸ م
ــاردار  ــان ب ــی از زن ــداد کم ــاس تع ــا براس ــده در اینج ــه ش ارائ
ــه صــورت  ــد ب ــت اســت. اطالعــات جدی ــن عفون ــه ای ــال ب مبت
روزانــه در دســترس قــرار مــی گیرنــد. مــا شــما را تشــویق مــی 
ــا  ــا مام ــک ی ــا پزش ــات ب ــن اطالع ــه روزتری ــرای ب ــا ب ــم ت کنی

ــد. ــت کنی ــود صحب خ

کووید ـ 19  چیست؟
کوویــد ـ 19 عفونتــی اســت کــه توســط یــک کوروناویــروس 
از  بســیاری  بــه  شــبیه  ویــروس  ایــن  می شــود،  ایجــاد 
شــوند.  مــی  ســرماخوردگی  باعــث  کــه   ویروس هاســت 
ــاران  ــب بیم ــه اغل ــر چ ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــاوت در ای تف
می کننــد،  تجربــه  را  ســرماخوردگی  یــک  مشــابه  عالیــم 
ــکالت  ــد مش ــری مانن ــتی دیگ ــکالت بهداش ــه مش ــرادی ک اف
ریــوی یــا دیابــت مــداوم دارنــد در معــرض خطــر باالتــر 
ــان  ــتند. مبتالی ــوی هس ــدی ری ــکالت ج ــدید و مش ــاری ش بیم
بــه کوویــدـ  19 معمــوال تــب و ســرفه یــا احســاس تنگــی نفــس 
ــن  ــم ، ممک ــن عالی ــدید ای ــورت تش ــت. در ص ــد داش خواهن
اســت دچــار مشــکالت جــدی تنفســی شــوند و نیــاز بــه بســتری 
در بیمارســتان یــا واحــد مراقبت هــای ویــژه داشــته باشــند.

انتشار چگونه است؟
ویــروس عامــل کوویــد ـ 19 عمدتــا از طریــق تمــاس بــا 
ــیائی  ــا اش ــاس ب ــا تم ــت ی ــار اس ــوده و بیم ــه آل ــخصی ک ش
ــا در معــرض ســرفه و  ــان لمــس شــده  ی ــرا  توســط ان کــه اخی
ــوان  ــروس را میت ــد، منتشــر می شــود. وی ــان بوده ان عطســه ی آن
ــن  ــت. ای ــی یاف ــزش بین ــی از آبری ــحات ناش ــا ترش ــزاق ی در ب
ــدن مــی  ــا چشــم وارد ب ــا دهــان ، بینــی ی ــا تمــاس ب ویــروس ب

ــود. ش
ــد ـ 19   ــه کووی ــال ب ــم از ابت ــه می توان ــن چگون م

ــم؟ ــاب کن اجتن

شســتن منظــم دســتا نتــان بعــد از تمــاس بــا اشــیا خــارج از منــزل 
و خــودداری از لمــس صــورت بــا دســتانتان، بهتریــن راه هــای 
پیش گیــری از بیمــار شــدن هســتند. فاصلــه  گــذاری اجتماعــی 
(رعایــت فاصلــه ی دو متــر یــا شــش فــوت از دیگــران) و ماندن 
ــاب از  ــرای اجتن ــر ب ــز راه هــای موث ــا حــد امــکان نی ــه ت در خان
بیمــاری اســت. بــرای پیشــگیری از انتقــال ویــروس بــه دیگران، 
افــراد بایــد حیــن عطســه یــا ســرفه، بــه جــای دســت ها، دهــان 

خــود را بــا بــازوی خــود (قســمت داخلــی آرنــج ) بپوشــانند.

آیــا مــن بایــد از رفتــن بــه بیمارســتان یــا مالقــات 
بــا پزشــک و مامــا خــودداری کنــم؟

شــما در مــدت بــارداری قرارهــای مالقــات متعــدد بــا پزشــک 
ــرای ســالمتی شــما  ــن مالقات هــا ب ــد. ای ــای خــود داری ــا مام ی
ــس از  ــا پ ــد تنه ــما می توانی ــد و ش ــرورت دارن ــان ض و جنینت
مشــورت بــا پزشــک و مامــای خــود هــر یــک از ایــن قرارهــا را 
لغــو کنیــد. برخــی از ویزیــت هــا مــی تواننــد از طریــق تمــاس 
تلفنــی یــا ویدئویــی انجــام شــوند و پزشــک یــا مامــا در صورت 
ــر  ــت. اگ ــد گرف ــر خواهن ــورد را در نظ ــن م ــودن ای ــب ب مناس
مشــکلی در دوران بــارداری پیــدا کردیــد، نبایــد در تمــاس بــا 
ــت  ــن راه دریاف ــد و بهتری ــد کنی ــود تردی ــا خ ــا مام ــک ی پزش
ــک  ــه کلینی ــی ب ــد. وقت ــان بگذاری ــا در می ــا آنه ــت را ب مراقب

ــیا،  ــس اش ــس از لم ــا پ ــد، مرتب ــه می کنی ــتان مراجع ــا بیمارس ی
دســتان خــود را بشــویید، بــه صــورت خــود دســت نزنیــد و در 
اتــاق انتظــار فاصلــه ی ایمــن حــد اقــل دو متــری یــا شــش فــوت 
ــتان  ــد دس ــز بای ــرک  نی ــگام ت ــد. هن ــظ کنی ــایرین حف را از س
خــود را بشــویید. اگــر دچــار ســرفه هســتید، بــه محــض ورود به 
بیمارســتان یــا کلینیــک ماســک بپوشــید و بگذاریــد هرکســی 
فــوراً ایــن را بدانــد ، یــا حتــی بهتــر اســت، قبــل از رســیدن بــه 
بیمارســتان یــا کلینیــک شــرایط خــود را بــه آن هــا اطــالع دهیــد 
تــا آن هــا بتواننــد بــا آمادگــی بیشــتری شــرایط مراقبــت از شــما 
ــرار  ــتید و ق ــد ـ 19 هس ــه کووی ــال ب ــر مبت ــد. اگ ــم کنن را فراه
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ویزیــت معمولــی و از پیــش برنامــه ریــزی شــده داریــد، قبــل از 
مراجعــه بــا پزشــک یــا مامــای خــود تمــاس بگیریــد و در مــورد 
ایــن کــه الزم اســت ایــن ویزیــت انجــام شــود یــا بهتــر اســت 

بــه زمــان دیرتــری موکــول شــود، بــا آن هــا مشــورت کنیــد.

آیــا در هنــگام بــارداری کوویــد ـ 19   بــرای مــن 
خطرنــاک اســت؟

ــار  ــدـ 19  بیم ــه کووی ــال ب ــه مبت ــاردار ک ــان ب ــورد زن ــا در م م
شــده اند ، اطالعــات بســیار کمــی داریــم. مــی دانیــم کــه 
ــری شــود.  ــن اســت کــه از بیمــار شــدن جلوگی ــن راه ای بهتری
ــه نظــر مــی  ــم ، ب ــار داری ــا اطالعــات کمــی کــه در اختی ــا ب ام
رســد کــه زنــان بــاردار بــا کوویــد ـ 19  در مقایســه بــا زنــان در 

همــان ســن کــه بــاردار نیســتند ، بیمارتــر نمــی شــوند. زنــان بــا 
مشــکالت بهداشــتی دیگــر ، بــه ویــژه مشــکالت ریــوی ، فشــار 
ــال  ــر ابت ــرض خط ــتر در مع ــا HIV بیش ــت ی ــاال، دیاب ــون ب خ
ــرای شــما وجــود  ــورد ب ــن م ــد. اگــر ای ــرار دارن ــه بیمــاری ق ب
داشــته باشــد ، در صــورت تشــخیص کوویــدـ 19  ممکن اســت 
ــت  ــید. اکثری ــب باش ــاردار مراق ــای ب ــم ه ــایر خان ــتر از س بیش
ــت  ــزل تح ــت در من ــت مثب ــا تس ــالم ب ــاردار س ــای ب ــم ه خان
ــا بدتــر شــدن عالئــم بایــد ســریعاً  نظــر قــرار می گیرنــد ولــی ب
دیــده شــوند.  در صــورت بدتــر شــدن عالئــم، رســیدگی 

ِســریع بهتریــن کار بــرای ممانعــت از مشــکالت جــدی در 
ــه پزشــک  ــه توصی ــارداری اســت.  ممکــن اســت ب ــا ب ــادر ی م
ــان  ــان زن ــات درم ــی اوق ــود. بعض ــام X ray ش ــه انج ــدام ب اق
بــارداری کــه خیلــی بیمــار هســتند ضــروری اســت.اگر بداننــد 
شــما بــاردار هســتید، بایــد تمــام اقدامــات الزم را انجــام دهنــد 
تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن کار تــا حــد امــکان بــرای 
ــی  ــود.  مادران ــی ش ــام م ــی انج ــا ایمن ــما ب ــودک ش ــما و ک ش
کــه دچــار بیمــاری شــدید می شــوند و بــه ناچــار در بیمارســتان 
ــان  ــل زایم ــال دارد وارد مراح ــتر احتم ــوند، بیش ــتری می ش بس
شــوند و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه دقــت تحــت نظــر باشــند. در 

صورتیکــه تــب داریــد اســتامینوفن یــا پاراســتامول از داروهــای 
ــارداری اســت. ایمــن در ب

آیــا اگــر در زمــان بــارداری بــه کوویــد- 19  مبتــال 
شــوم، بــرای  جنیــن مــن خطرنــاک اســت ؟

مــا اطالعــات بســیار کمــی داریــم کــه بدانیــم ویــروس از 
ــا  ــی شــود ی ــل م ــارداری منتق ــوزادان در دوران ب ــه ن ــادران ب م
خیــر. تاکنــون آزمایــش خــون در ســه نــوزاد نشــان داده کــه در 
طــول بــارداری بــه ایــن ویــروس عکــس العمــل نشــان داده انــد. 
شــواهدی در دســت نیســت کــه نشــان دهــد کووید ـ  19 ســبب 
ــی شــود، اگــر چــه  اطالعــات  ــادرزادی م ــص م ــش نقائ افزای
ــاردار اســت  ــم ب ــه ی شــواهد تعــداد محــدودی خان ــر پای ــا ب م

ــد و  ــال شــده ان ــه بیمــاری شــدید مبت ــارداری ب ــان ب کــه در زم
همچنــان بــه بــارداری ادامــه دادنــد. تــب ِبــاال در حوالــی هفتــه 
ــاح، ممکــن اســت  ــد از لق ــه بع ــار هفت ــا چه ــارداری ی ششــم ب
ــن  ــرات جنی ــز و ســتون فق ــا افزایــش خطــر مشــکالت در مغ ب
همــراه باشــد. ایــن مختــص کوویــد- 19 نیســت و بــا هــر علتــی 
کــه  تــب ایجــاد کنــد دیــده می شــود . خطــر بســیار کــم اســت. 
حــدود دو زن از هــر هــزار زن بــا تــب در اوایــل بــارداری؛ در 
ــارداری  ــل ب ــه در اوای ــی ک ــر 1000 زن ــک زن در ه ــل ی مقاب
تــب نداشــته انــد می تواننــد نوزادانــی بــا ایــن مشــکالت داشــته 

باشــند. بــرای بررســی ایــن نــوع مشــکالت ، انجــام ســونوگرافی 
در هفتــه 1۸ تــا ۲۲ بــارداری توصیــه مــی شــود.

 بیشــترین خطــر بــرای نــوزاد در زمانــی اســت کــه  بــه بیمــاری 
شــدید مبتــال شــده و قبــل از موعــد مقــرر وارد زایمــان شــوید 
ــن  ــرای جنی ــل شــرایط نامناســب ب ــه دلی ــا ب ــا مام ــا پزشــک ی ی
ــارداری  ــم ب ــه خت ــه ب ــما ، توصی ــاری ش ــدت بیم ــل ش ــه دلی ب
ــه موعــد زایمــان ِخــود نزدیــک  زودرس کننــد.  هــر چقــدر ب
ــد   ــوزاد کمترمــی شــود. اگــر  کووی ــرای ن ــر باشــید، خطــر ب ت
ـ 19 داریــد و حیــن زایمــان هســتید، ممکــن اســت بــدن شــما 
ــن  ــد. ای ــدازه معمــول اکســیژن دریافــت کن ــه ان ــادر نباشــد ب ق



10۲

ــر  ــکل ت ــن مش ــرای جنی ــان را ب ــا زایم ــق ب ــت تطبی ــن اس ممک
کنــد. توصیــه می شــود، هــر زمــان ممکــن باشــد ، زایمــان در 
بیمارســتان باشــد تــا کــودک را بتــوان از نزدیــک و بــه طــور 
مــداوم مراقبــت کــرد و امکانــات انجــام ســزارین در صــورت 
ــرای انتخــاب  ــزوم موجــود باشــد . در حــال حاضــر دلیلــی ب ل
ــه  ــادر ب ــال ی م ــل ابت ــه دلی ــی ب ــان طبیع ــای زایم ــزارین بج س
کوویــد ـ 19 وجــود نــدارد، مگــر اینکــه دلیــل دیگــری وجــود 
داشــته باشــد. بــا اطالعــات بســیار اندکــی کــه اگــر مــادری در 
زمــان زایمــان بــه کوویــد  ـ 19 مبتالباشــد موجــود اســت، بــه 
نظــر مــی رســد حــدود یکــی از هــر ۲0 نــوزاد عالئــم عفونــت 
را ظــرف چنــد روز اول بعــد از تولــد نشــان خواهنــد داد . بــه 
ــت  ــن عفون ــه ای ــان زایمــان ب ــی زم ــا حوال احتمــال بســیار آنه

ــم در مــورد  ســه  مبتــال شــده اند . بیشــترین چیــزی کــه میدانی
ــر  ــه نظ ــد و ب ــدا کردن ــان پی ــه درم ــاز ب ــه نی ــت ک ــوزادی اس ن
می رســد  عفونــت کوویــد  ـ 19 در آنهــا بهبــود یافتــه اســت.

ــد  ــان داده ان ــابه نش ــای مش ــروس ه ــا وی ــات ب ــی مطالع   بعض
کــه ممکــن اســت کــودک بعــد از ابتــال بــه عفونــت مشــابه بــا 
کوویــد ـ  19 ، بــه خوبــی رشــد نکنــد. اکثــر افــراد صاحب نظــر 
حداقــل یــک ســونوگرافی ۲ تــا 4 هفتــه پــس از پایــان عفونــت 
ــان  ــودک اطمین ــب ک ــد مناس ــا از رش ــد ت ــی کنن ــه م را توصی
حاصــل کننــد.  همچنیــن توصیــه مــی شــود ســونوگرافی های 

ــرای  ــارداری ب ــول ب ــه در ط ــار هفت ــر چه ــل ه ــب، حداق مرت
پایــش رشــد جنیــن ادامــه پیــدا کنــد.

ــس از  ــد ـ 19 زود پ ــه کووی ــن ب ــالی م ــا ابت آی
ــت؟ ــاک اس ــن خطرن ــودک م ــرای ک ــان ، ب زایم

   ایــن کــه مــادران مبتــال بــه کوویــد ـ 19 بایــد از کودکانشــان 
ــف،  ــق مختل ــت. مناط ــخص نیس ــر ، مش ــا خی ــوند ی ــدا ش ج
بــر اســاس امکانــات منطقــه ای و وضعیــت خودشــان در 
ــب  ــد کــرد. اغل ــد ـ 19متفــاوت عمــل خواهن ــا کووی رابطــه ب
توصیــه مــی شــود در صورتــی کــه احســاس خوبــی داریــد در 

کنارکودکتــان بمانیــد. بعضــی شــرایط ممکــن اســت نیاز باشــد 
ــا ی  ــا مام ــک ی ــد از پزش ــما بای ــید. ش ــدا باش ــان ج از فرزندت
خــود بپرســید کــه آیــا ایــن شــرایط بــرای شــما مناســب اســت. 
ــه فرزندتــان  شــما بایــد مراقــب باشــید کــه ویــروس از شــما ب
منتقــل نشــود. ایــن پیشــگیری بــه بهتریــن نحــو انجــام خواهــد 
ــل از تمــاس و لمــس کــودک دســتانتان را  شــد اگــر شــما قب
بشــویید، از لمــس کــردن صــورت کــودک خــودداری کنیــد، 
عطســه و ســرفه روی فرزندتــان نکنیــد یــا وقتــی از کودکتــان 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــتفاده کنی ــک اس ــد از ماس ــی کنی ــت م مراقب
ــه طــور  ــد (ب ــت نمــی کنی ــه طــور مســتقیم از کــودک مراقب ب
مثــال وقتــی خــواب اســت) ، ســعی کنیــد حداقــل ۲ متــر یــا 6 
فــوت از کــودک دور باشــید تــا خطــر ابتــال بــه عفونــت نــوزاد 

کاهــش یابــد.

ــم  ــه کوویــدـ 19 مــی توان آیــا در صــورت ابتــال ب
ــم؟  ــیر بده ش

ــد،  ــه کوویــد ـ 19 مبتــال بودن شــیر تعــدادی از مادرانــی کــه ب
ــیر  ــروس در ش ــی از وی ــچ عالمت ــده و هی ــام ش ــش انج آزمای
یافــت نشــد. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه حتــی اگــر 
ــی  ــان ب ــه کودکت ــیر دادن ب ــید ش ــد ـ 19 باش ــه کووی ــال ب مبت
خطــر باشــد. شــما بایــد مراقــب باشــید کــه از انتقــال ویــروس 

بــه کودکتــان خــودداری کنیــد. ایــن کار بــه بهتریــن نحــو بــا 
ــا کــودک، خــودداری از  ــل از تمــاس ب شســتن دســتهایتان قب
ــردن  ــه ک ــودداری از عطس ــودک، خ ــورت ک ــا ص ــاس ب تم
ــن  ــک حی ــیدن ماس ــا پوش ــا ی ــوزاد ی ــردن روی ن ــرفه ک و س
شــیردهی انجــام میشــود. یــک روش خــوب دیگــر دوشــیدن 
شــیربا دســت یــا بــا شــیردوش اســت و فــرد دیگــری کــه بیمــار 
نیســت آن شــیر را بــه کــودک بدهــد. حتمــاً قبــل از دوشــیدن 

ــان را بشــویید. ــا شــیردوش ، دســت ت ــا ب ــا دســت ی شــیر ب
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 اگــر کســی در منــزل پــس از تولــد کــودک مــن 
عالئــم کوویــدـ 19 داشــته باشــد چه میشــود؟

 اگــر ایــن افــراد در نگهــداری نــوزاد خیلــی مشــارکت دارنــد 
بایــد مراقــب باشــند کــه از انتقــال ویــروس بــه نــوزاد اجتنــاب 
ــل از  ــان قب ــتن دستهایش ــا شس ــو ب ــن نح ــه بهتری ــن ب ــد. ای کنن
ــوزاد  ــه روی ن ــرفه و عطس ــودداری از س ــوزاد، خ ــا ن ــاس ب تم
یــا پوشــیدن ماســک در هنــگام مراقبــت نــوزاد انجــام میشــود.

 اگــر نیــازی نیســت کــه نزدیــک نــوزاد بماننــد ، حداقــل ۲ متــر 
یــا 6 فــوت از نــوزاد در تمــام اوقــات فاصلــه بگیرنــد. بــه خاطــر 
ــودک  ــت از ک ــل از مراقب ــتانتان را قب ــه دس ــید ک ــته باش داش
ــت  ــن اس ــون ممک ــتید چ ــار نیس ــما بیم ــر ش ــی اگ ــویید حت بش
شــما بــه وســایل منــزل کــه بــا ویــروس در تمــاس بــوده انــد، 

ــد   ــد از کســانیکه بیمارن ــن شــما بای ــید. همچنی دســت زده باش
ــت هایتان را  ــب دس ــد و مرت ــه بگیری ــوت فاصل ــا 6 ف ــر ی ۲ مت
بشــویید تــا بیمــار نشــوید. اگر شــما قبال کوویــدـ 19 داشــته اید، 

تحقیقــات اخیــر نشــان مــی دهــد کــه بــدن شــما بــدون اینکــه 
دوبــاره بیمــار شــوید ، قــادر بــه مبــارزه بــا ویــروس اســت. امــا 
حتــی در ایــن مــورد، شســتن دســت هــا قبــل از لمــس کــردن 
ــروس  ــال وی ــری از انتق ــرای جلوگی ــن روش ب ــودک بهتری ک
ــس  ــا لم ــه آنه ــت ک ــیئی اس ــا از ش ــار ی ــرد بیم ــوزاد از ف ــه ن ب

کــرده انــد. 
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Disclaimer:
The content of [this leaflet/ our website] is 
provided for general information only. It is 
not intended to amount to medical advice 
on which you should rely. You must obtain 
professional or specialised individual medical 
advice relating to your individual position 
before taking, or refraining from, any action 
on the basis of the content on [this leaflet/ our 
website]. Although we make reasonable efforts 
to update the information on [our leaflets/ 
website], we make no representations, 
warranties or guarantees, whether express 
or implied, that the content on [our leaflet/ 
website] is accurate, complete or up to date.

Last updated 28th March 2020


