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ــدار  ــاردار عالمت ــان ب ــه زن ــد ک ــان میده ــود نش ــای موج داده ه
مبتــال بــه covid 19  در مقایســه بــا افــراد غیربــاردار، در معــرض 

ــه بیمــاری شــدیدتری هســتند. خطــر ابتــال ب
بــا توجــه به شــواهدی کــه در حــال افزایــش اســت ، زنان بــاردار 

در گــروه High Risk  بــرای بیمــاری کوویــد19  قــرار دارند .
اگــر چــه خطــر مطلــق کوویــد19  شــدید کــم اســت ، امــا ایــن 
ــاز  داده هــا نشــان دهنــده ، افزایــش خطــر پذیــرش در ICU ، نی

بــه تهویــه مکانیکــی و حمایــت تنفســی میباشــد. مــرگ گزارش 
شــده در زنــان بــاردار مبتــال بــه کوویــد19  عالمتــدار در مقایســه 

بــا  زنــان غیربــاردار عالمتــدار، بیشــتر بــوده اســت.
زنــان بــاردار مبتــال بــه بیمــاری زمینــه ای ماننــد چاقــی ، دیابــت 
ــتری در  ــر بیش ــرض خط ــت در مع ــی ممکنس ــارخون حت ، فش

ــا جمعیــت عمومــی باشــند. مقایســه ب
اگــر چــه داده هــای CDC  ، افزایــش خطــر و عواقــب شــدید ، 
در زنــان بــاردار مبتــال بــه عفونــت SARS  و کوویــد19  را نشــان 
   H1N1 ــزای ــر از آنفوالن ــق کمت ــوز خطــر مطل ــا هن ــد ، ام میده

ــان  ــری H1N1 زن ــه گی ــی هم ــت.  در ط ــارداری اس ــن ب در حی
ــان  ــا اینکــه زن ــداد ، ب ــا را تشــکیل می ــرگ و میره ــاردار %5 م ب
ــاردار فقــط 1 درصــد جمعیــت را شــامل مــی شــدند و خطــر  ب

ــود.  ــه ب ــر افزایــش یافت ــا 7 براب بســتری در ICU  ت
ــان  ــه زن ــد19  ب ــه کووی ــال ب ــورد احتمــال ابت ــد در م پزشــکان بای
ــد  ــاوره دهن ــد ، مش ــارداری دارن ــه ب ــل ب ــه تمای ــاردار و زنانیک ب
، و اقدامــات الزم بــرای جلوگیــری از عفونــت بــا  SARS  و 

ــرد. ــورت گی ــا ص ــواده آنه ــاردار و خان ــان ب ــد19  در زن کووی
بــه افــراد بــاردار توصیــه میشــود ، بــرای جلوگیــری از در معرض 
قــرار گرفتــن کوویــد19  اقدامــات احتیاطــی انجــام دهنــد ، کــه 

میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد :
ــا  ــارداری را ت ــای دوران ب ــت ه ــا و مراقب ــت ه ویزی  -

باشــند. داشــته  نیــاز  حــد 
اســتفاده از ماســک و ســایر پروتکشــن هــای توصیــه   -

عمومــی هــای  مــکان  و  کار  محــل  در  شــده 
شستن مرتب دستها   -

رعایت فاصله اجتماعی  -

محدودیت تماس با افراد دیگر در حد امکان  -
داشتن ذخیره کافی دارو برای دوران بارداری  -

هنــگام مشــاوره دادن بــه افــراد بــاردار، مهــم اســت کــه تصدیــق 
ــک  ــم ، کم ــرار داری ــواری ق ــرایط دش ــه االن در ش ــم ، ک کنی
ــرل  ــوم را کنت ــت پارت ــاردار و پس ــاران ب ــترس بیم ــا اس ــم ت کنی
ــا تیــم مراقبــت هــای  ــرای ارتبــاط منظــم ب کنیــم و بیمــاران را ب

ــم. بهداشــتی خــود ترغیــب کنی

تست های ازمایشگاهی 

ــا در  ــتند و ی ــد19  هس ــه کووی ــکوک ب ــه مش ــارداری ک ــان ب زن
ــش در  ــرای ازمای ــد ب ــتند ، بای ــدار هس ــرش عالمت ــگام پذی هن
  PCR ــات انجــام ــن، امکان ــر ای ــد . عــالوه ب ــرار گیرن ــت ق اولوی
بــدون  افــراد  در  جهانــی  آزمایــش  )بعنــوان  نازوفارنکــس 
عالمــت( بایــد در واحدهــای زایمــان و لیبــر وجود داشــته باشــد، 

ــت. ــد باالس ــیوع کووی ــه ش ــی ک ــا در مکانهای خصوص
ــاالت  ــر ای ــد در سراس ــش کووی ــرای کاه ــادی ب ــهای زی تالش
متحــده انجــام شــده اســت . گــر چــه ایــن تالشــها مفیــد اســت، 
متخصصیــن زنــان و مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد از تاثیــر 
ناخواســته ایــن فعالیــت هــا ، از جملــه محــدود کــردن دسترســی 
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ــد آگاه باشــند. ــل از تول ــه مراقبــت هــای قب ب
متخصصیــن زنــان بایــد طــرح هایــی بــرای ، رفــع احتمالــی کاهــش 
بالقــوه  انســانی در مراقبــت هــای بهداشــتی ، کمبــود  نیــروی 
ــه در  ــای ایزول ــاق ه ــود ات ــخصی و کمب ــی ش ــزات محافظت تجهی
نظــر بگیرنــد واســتفاده از Telehealth  را در بســیاری از جنبــه هــای 

ــانند. ــر برس ــه حداکث ــارداری ب ــای ب ــت ه مراقب
ــد  ــت کووی ــد حاکــی از اینســت کــه شــیوع عفون ــای جدی داده ه
و بیمــاری شــدید ناشــی از آن و همچنیــن مــرگ و میــر در برخــی 
جوامــع رنگــی و بویــژه ســیاه پوســتان و بومیــان آمریــکا و التینــی ها 
بیشــتر میباشــد. عوامــل اجتماعــی و  نابرابریهــای اجتماعــی ، عــدم 
ــع و نژادپرســتی  ــه مراقبــت هــای بهداشــتی و ســایر مناب دسترســی ب

ســاختاری بــه ایــن نتایــج متفــاوت منجــر میشــود. 

پیشــگیری و کنتــرل عفونــت در بخــش هــای  مراقبــت 
هــای ویــژه زنــان و زایمــان 

CDC پروتــکل هایــی را بــرای بیمــاران بســتری در بخشــهای زنــان و 

زایمــان ، از جملــه تزیــاژ ، بخــش زایمــان ، بخــش بســتری و پســت 
پارتــوم ، را منتشــر کــرده اســت.

نکات مهم در توصیه های CDC شامل موارد زیر است :
متخصصــان مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد سیاســت هــای   -
ــالع از  ــرای اط ــود را ب ــی خ ــتی محل ــای  بهداش ــت ه ــز مراقب مرک

دســتورالعمل هــای کوویــد19 دنبــال کننــد.
بیمــاران مبتــال یــا مشــکوک بــه کوویــد19  بایــد در یــک اتــاق یــک 
نفــره و درب بســته مراقبــت شــوند. بیمارانیکــه تحــت پروســیجرهای 
Airborne infec�  تولیدکننــده ائروســل هســتند ، بایــددر اتــاق هــای

tion isolation  قــرار گیرنــد.
نــوزادان متولــد شــده از ، مــادران مبتــال بــه کوویــد19  باید   -
ــب ،  ــن ترتی ــوند . بدی ــه ش ــر گرفت ــد19  در نظ ــه کووی ــکوک ب مش
نــوزادی کــه مشــکوک بــه کوویــد19  اســت بایــد ازمایــش شــوند ، 
از نــوزادان ســالم جداشــده و طبــق توصیــه هــای پیشــگیری و کنترل 
عفونــت بــرای بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا تحــت کراقبــت قــرار 

ــد. گیرن
نــوزاد متولــد شــده از مــادر مشــکوک بــه کوویــد19  کــه   -
ــه  ــکوک ب ــوزاد  مش ــوان ن ــد بعن ــت ، نبای ــخص اس ــت او نامش تس

کوویــد19 درنظــر گرفتــه شــود.
ــه  ــکوک ب ــال و مش ــراد مبت ــوم اق ــت پارت ــص پس ترخی  -
باشــد:    CDC هــای  توصیــه  اســاس  بــر  بایــد  کوویــد19 

ــه  ــم ، ذکــر شــده ، ب ــر اســاس عالئ ــای کــه ب        <<  اســتراژی ه
دوره زمانــی کــه عالئــم بــرای اولیــن بــار ظاهــر شــده انــد و یــا اینکه 

عالئــم در حــال بهبــود هســتند بســتگی دارد. 
ــا متوســط هســتند و دچــار  ــه بیمــاری خفیــف ت بیمارانیکــه مبتــال ب

نقــص ایمنــی نیســتند :
-  حداقل 10 روز از شروع عالئم گذشته باشد و

-  حداقــل 24 ســاعت ازاخریــن تــب بــدون مصــرف دارو گذشــته 
ــاه برطــرف شــده  باشــد وعالئمــی ماننــد ســرفه و نفــس هــای کوت

باشــد.
بیمارانیکه در طی عفونت اسمپتوماتیک بوده اند :

حداقــل 10 روز از تاریــخ ازمایــش ویروســی مثبــت آنهــا گذشــته 
باشــد.

بیمارانیکه بیماری sever  داشته اند :
--- از زمــان بــروز عالئــم حداقــل 10 روز و حداکثــر 20 روز 

ــد و ــته باش گذش

--- حداقــل 24 ســاعت از اخریــن تــب بــدون مصــرف دارو 
گذشــته باشــد و

--- عالئمی مانند سرفه و نفس های کوتاه برطرف شده باشد 
--- مشاوره با متخصص عفونی را در نظر داشته یاشید.

در بیمارانیکــه نقــص سیســتم ایمنــی دارنــد ، تکثیــر ویــروس 
ممکنســت حتــی تــا 20 روز پــس از شــزوع عالئــم نیــز ادامــه داشــته 
باشــد ، و در بیمــاران بــدون عالمــت نیــز تــا 20 روز پــس از مثبــت 
ــن  ــی از ای ــد. در بعض ــته باش ــه داش ــد ادام ــش ، میتوان ــدن ازمای ش
مــوارد میتــوان،  از اســتراتژی test based  بجــای اســتراتژی مبتنــی بــر 

ــرای ، ناقــل نبــودن فــرد اســتفاده شــود. ــم ب عالئ
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 Test –based ( ــگاهی ــای ازمایش ــت ه ــاس تس ــر اس ــتراژی ب << اس
ــه  ــرا منجــر ب ــه نمیشــود، زی ــوارد خــاص توصی strategy (جــز در م
SARS-  ایزوالســیون طوالنــی مــدت افــرادی میشــود کــه همچنــان

ــتند.  ــی نیس ــی عفون ــد ول CoV-2  RNA  را دارن

اقدامــات بهداشــتی و احتیاطــی بــرای پرســنل مراقبــت 
ــتی های بهداش

 Personal protective( ــخصی ــت ش ــزات حفاظ تجهی
)  equipment

عفونــت کوویــد19  بســیار مســری اســت ، ایــن نکتــه در هنــگام برنامه 
ریــزی مراقبــت هــای زایمانــی در نظــر گرفته شــود.

مالحظات عمومی : 
ــه پرســنل  ــاران و همــکاران ، هم ــرای محافظــت از بیم ب  -
مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد در زمانیکــه در مراکــز بهداشــتی 
ــد صــرف نظــر از اینکــه بیمــار از  ــی هســتند ، ماســک بزنن و درمان

ماســک صــورت یــا شــیلد اســتقاده میکنــد.
ــک،  ــی از ماس ــتفاده جهان ــه اس ــد ک ــان میده ــر نش ــای اخی داده ه
اســتفاده مناســب از ماســک N95  ، ارزیابــی دقیــق در اســتفاده 
مجــدد از ماســک N95  در مراکــز بهداشــتی میتوانــد نقــش اساســی 

ــد. ــته باش ــد داش ــای کووی ــت ه ــش عفون در کاه
در مناطقــی کــه انتقــال متوســط تــا شــدید کوویــد وجــود   -
ــر ماســک از  دارد ، پرســنل مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد عــالوه ب

محافــظ چشــم eye protection  نیــز اســتفاده کننــد.
در مناطقــی کــه تســت هــای عمومــی در دســترس   -
مقــدار  بــه    PPE  نمی باشد و امکانات حفاظت شخصی
 ،) N95 ماننــد(  PPE کافــی در دســترس اســت ، اســتفاده عمومــی از
تــا زمانیکــه وضعیــت بیمــار مشــخص شــود ، توصیــه میشــود.

نکتــه مهــم اینســت کــه همــه پرســنل بایــد بــرای اســتفاده   -
ببیننــد. آمــوزش    PPE از  درســت 

 Facial protection ــر ــی ب ــل توجه ــد قاب ــه تاکی ــر چ اگ  -
وجــود دارد، امــا داده هــای اپیدمــی SARS نشــان میدهــد کــه 

عــالوه بــر مجموعــه گســترده اســتفاده از PPE ، بهداشــت دســت و 
پــاک بــودن محیــط زیســت ، باعــث کاهــش خطــر انتقــال ویــروس  
ــت. ــادق اس ــز ص ــرای covid  نی ــال ب ــن احتم ــود و ای ــی میش تنفس

ــتفاده  ــک N95  ، اس ــی ماس ــود احتمال ــورت کمب در ص  -
  N95 طوالنــی مــدت از ایــن ماســک و یــا اســتفاده مجــدد از ماســک

ــد.  ــم باش ــروری ه ــا ض ــی ی ــت اجرای ممکنس
اســتفاده طوالنــی مــدت یــا اســتفاده مجــدد بصــورت محــدود قابــل 
اجراســت ، سیاســت هــای مربــوط بــه اســتقاده مجــدد ، بــر اســاس 

توصیــه هــای CDC  میباشــد.
اگــر چــه داده هــای محــدودی در مــورد تغییــرات   -
ــده ( در  ــناخته ش ــی ش ــر بالین ــدون تاثی ــر ) ب ــی مختص فیزیولوژیک
ارتبــاط بــا اســتفاده طوالنــی مــدت بــا ماســک N95  ذکــر کرده انــد، 
ولــی کاهــش خطرعفونــت مهمتــر از نگرانــی هــای تئوریــک 

اســت. فیزیولوژیــک 

personal protec�(م  PPE بــرای   CDC هتوصیــ هــای
)tion equipment

رســپیراتور یــا ماســک صــورت ) ماســک صــورت   -
ــال  ــاران مبت ــت از بیم ــرای مراقب ــد ب ــتند و نبای ــه ای PPE  نیس پارچ
یــا مشــکوک بــه کوویــد و یــا در شــرایطی کــه اســتفاده از ماســک 

صــورت الزامــی اســت ، اســتفاده شــود .
قبــل از اینکــه وارد اتــاق بیمــار شــوید بایــد رســپیراتور یــا   -
ــد( ــترس نباش ــپیراتور در دس ــر رس ــید ) اگ ــورت بپوش ــک ص ماس

در هنگامیکــه پروســیجرهای تولیــد کننده ائروســل انجام   -
میشــود ، بایــد رســپیراتور N95  یــا رســپیراتورهایی کــه پروتکشــن 

ــود. ــتفاده ش ــورت اس ــک ص ــای ماس ــد ، بج ــی دارن باالی
ــروج  ــس از خ ــد پ ــرف ، بای ــار مص ــای یکب ــک ه ماس  -
از اتــاق بیمــارو پــس از بســتن در برداشــته و دور ریختــه شــود. 
ــرد. ــام گی ــپیراتور انج ــن رس ــس از دور انداخت ــت پ ــت دس بهداش

در صــورت اســتفاده از دســتگاه تنفســی کــه قابل اســتفاده   -
مجــدد اســت ) ماننــد دســتگاه  PAPR  ( قبــل از اســتفاده مجــدد از 
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آنهــا ، بایــد طبــق دســتور العمــل هــای دســتگاه تمیــز و ضــد عفونــی 
شــوند .

Eye Protection

هنــگام ورود بــه اتــاق بیمــار ،حتمــا بایــد از محافظ چشــم   -
ــو  ــمت جل ــه قس ــرف ک ــار مص ــای یکب ــیلد ه ــک ، ش ــد عین ) مانن
صــورت را مــی پوشــاند ( اســتفاده شــود . عینــک هــای شــخصی و 
لنــز هــای تماســی ، بنظــر نمیرســد محافــظ چشــم مناســب باشــند . 

ــود. ــته ش ــم برداش ــظ چش ــد محاف ــاق بای ــرک ات ــل از ت قب
محافــظ هــای چشــمی کــه قابلیــت اســتفاده مجــدد دارنــد   -
، بایــد قبــل از اســتفاده مجــدد ، طبــق پروتکل های شــرکت ســازنده 

ــود. ــی ش ــد عفون ــز و ض ، تمی
محافــظ هــای چشــمی یکبــار مصــرف بایــد بعــد از   -

شــود. گذاشــته  کنــار  اســتفاده 
دستکش

هنــگام ورود بــه اتــاق مراقبــت از بیمــار ، دســتکش غیــر   -
بپوشــید. اســتریل 

در صــورت پارگــی و یــا الودگــی شــدید ، دســتکش هــا   -
کنیــد. عــوض  را 

ــته و  ــتکش را برداش ــاق ، دس ــدن از ات ــارج ش ــگام خ هن  -
دور بریزیــد و بالفاصلــه اقدامــات بهداشــتی دســت را انجــام دهیــد.

گان 
هنــگام ورود بــه اتــاق بیمــار ، گان ایزولــه تمیــز بپوشــید و   -

کنیــد. عــوض  را  آن   ، گان  شــدن  الــوده  صــورت  در 
ــوص  ــرف مخص ــاق ، گان را در ظ ــروج از ات ــل از خ قب  -

بیاندازیــد. الــوده  لباســهای 
گان هــای یکبــار مصــرف بایــد بعــد از اســتفاده دور   -
انداختــه شــود و گان هــای پارچــه ای بعــد از هــر بــار اســتفاده شســته 

شــوند.
در صــورت کمبــود گان بایــد اولویــت بنــدی انجــام   -

: گیــرد 

پروسیجرهای تولید کننده های ائروسل   -
فعالیتهایــی مراقبتــی کــه احتمــال پاشــیده شــدن قطــرات   -

دارد وجــود 
ــا بیمــار  ــدت ب ــی م ــا تمــاس طوالن ــی کــه ب ــت های فعالی  -
ــد : ــش میده ــاری را افزای ــال بیم ــال انتق ــه احتم ــت ، ک ــراه اس هم

پوشــاندن لبــاس بیمــار     - حمــام کــردن بیمــار   -   -
بیمــار بهداشــت   - بیمــار      جابجایــی 

تغییــر الیــن عروقــی        -کمــک کــردن بــرای ســرویس   -
از دســتگاه اســتفاده  بهداشــتی    - 

مراقبت از زخم  -
ــات  ــت ، امکان ــدود اس ــک N 95  مح ــه ماس ــی  ب ــه دسترس زمانیک
ــد  ــه تولی ــی ک ــال در مراحل ــرای مث ــود، ب ــدی ش ــت بن ــد اولوی بای
ائروســل بیشــتر اســت یــا جراحــی در محــل هایــی صــورت میگیــرد 
ــو ،  ــی ، گل ــد بین ــت )مانن ــتر اس ــروس بیش ــود وی ــال وج ــه احتم ک

ــود . ــتفاده ش ــا اس ــس ( حتم ــتگاه تنف ــس و دس اوروفارنک
در هنــگام کمبــود مهــم اســت کــه کارکنــان بهداشــتی از فــرم هــای 

مناســب PPE  از جملــه ماســک هــای جراحــی اســتفاده کننــد .
  PPE بعضــی از پزشــکان ممکنســت خدمــات درمانــی را بــدون
ــه  ــف ب ــی موظ ــر اخالق ــکان از نظ ــا پزش ــد ، ام ــه دهن ــی ارای کاف
ــدون محافــظ هــای مناســب نیســتند. مراقبــت از بیمــاران پرخطــر ب

ACOG اقدامــات نظارتــی را بــرای افزایــش دسترســی متخصصیــن 

ــه  ــه PPE  خصوصــا در واحدهــای زایمــان را ادام ــان و زایمــان ب زن
میدهــد.

ACOG همچنــان در حــال بررســی ســواالتی در مــورد پتانســیل 

تولیــد ائروســل هــا در طــی فــاز دوم زایمــان خصوصــا هنــگام زور 
ــد. زدن میباش

ــود  ــه وج ــدودی ک ــای مح ــه ه ــاس یافت ــر اس ــر CDC  ، ب ــق نظ طب
ــان  ــه دوم زایم ــازدم و زور زدن در مرحل ــد ب ــر نمیرس ــه نظ دارد، ب
باعــث تولیــد ائروســل ، بــه همــان شــدتی کــه در برونکوســکوپی و 

ــم ، بشــود.  ــه گــذاری و ساکشــن داری لول
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محل نگهداری مادر و کودک
ــه  ــادی دارد ، از جمل ــای زی ــوزاد مزای ــادر و ن ــگام م تمــاس زود هن
افزایــش موفقیــت در شــیردهی ، افزایــش پیوندهــای مــادر و نــوزاد و 

ارتقــا Care  نــوزاد میشــود.
بــر اســاس مــدارک موجــود ، هنگامیکــه مــادر مبتــال یــا مشــکوک 
ــادر و  ــات م ــاس امکان ــر اس ــد ب ــت ، بای ــه SARS  و COVID  اس ب

ــرار داده شــوند. ــاق ق ــوزاد در یــک ات ن
اگــر چــه داده هــا هنــوز کــم اســت ، امــا حاکــی از اینســت کــه هیــچ 
ــوزاد وجــود  ــرای ن ــت SARS  و COVID  ب ــی در خطــر عفون تفاوت
ــا در  ــت شــود ی ــه ای مراقب ــاق جداگان ــوزاد در ات ــدارد از اینکــه ن ن

)  CDC( . اتــاق مــادر باقــی بمانــد
البتــه نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تصمیــم گیــری در مــورد نگهــداری 
نــوزاد کنــار مــادر یــا جــدا بــودن آنهــا، بــر اســاس مشــورت بــا بیمــار 
و خانــواده انهــا بــا تیــم بالینــی میباشــد ، و ارائــه دهنــده گان خدمــات 
بهداشــتی بایــد در رونــد تصمیــم گیــری بــه اســتقالل مــادر احتــرام 

بگذارند.

برای مادرانی که مشکوک یا مبتال به Covid  هستند  ،  
Rooming-in  بایــد همــراه بــا اقدامــات ایمنــی باشــد تــا خطــر انتقــال 

ــامل : ــد ، ش ــش یاب کاه
ــا  ــک ی ــوزاد از ماس ــا ن ــاس ب ــن تم ــل و در حی ــادر قب م  -
ماســک پارچــه ای صــورت اســتفاده کنــد و بهداشــت دســت 
ــک  ــد ماس ــال نبای ــر از دو س ــوزادان کمت ــرای ن ــد. ب ــت کن را رعای

اســتفاده شــود.
ــال نگــه  ــوان مث ــوزاد ، بعن ــرای ن ــرل هــای فیزیکــی ب کنت  -
ــی  ــب و حت ــای مناس ــرل دم ــا کنت ــی ب ــوزاد در محل ــه ن داری ایزول

االمــکان فاصلــه 6 فــوت)2 متــر ( از مــادر رعایــت شــود.
باشــد ، فــردی غیــر از پرســنل  امــکان داشــته  اگــر   -
بهداشــتی ، مراقبــت از نــوزاد را ادامــه دهــد و ترجیحــا فــردی باشــد 
کــه در معــرض خطــر بیمــاری نیســت و اقدامــات بهداشــتی ماننــد 
پوشــیدن دســتکش و شســت وشــوی دســت را انجــام میدهــد.

در حالیکــه  Rooming-in  یکــی از شــرایط خــوب بــرای حمایــت 
ــه  ــاز ب ــد ، نی ــرایط کووی ــت در ش ــا ممکنس ــت ، ام ــیردهی اس از ش
جدایــی موقــت مــادر و نــوزاد باشــد ، کــه ایــن تصمیــم گیــری بایــد 

بــر اســاس خواســته هــای مــادر باشــد.
ــوارد  ــامل م ــودک ش ــادر و ک ــت م ــی موق ــرای جدای ــات ب مالحظ

ــر اســت : زی
ــورت  ــد ، در ص ــه کووی ــال ب ــا مبت ــکوک ی ــادران مش م  -
داشــتن معیارهایــی بــرای عــدم انجــام ایزوالســیون ، خطــری بــرای 

انتقــال ویــروس بــه نــوزاد خــود ندارنــد :
_ حداقــل 10 روز از ظهــور عالیــم آنهــا گذشــته باشــد ) در صــورت 
immunocompro�  بیمــاری شــدید یــا کاهــش شــدید سیســتم ایمنــی

mised  ، 20 روز گذشــته یاشــد.(
ــر گذشــته  _حدافــل 24 ســاعت از اخریــن تــب بــدون مــواد تــب ب

باشــد
_  یا سایر عالیم بهبود یافته باشد .

مادرانــی کــه ایــن معیارهــا را ندارنــد ممکنســت تصمیــم   -
بگیرنــد موقتــا از نــوزاد خــود جــدا شــوند تــا خطــر انتقــال ویــروس 
را کاهــش دهنــد. بهرحــال اگــر بعــد از ترخیــص مــادر نتوانــد ایــن 
جدایــی را ادامــه دهــد ، مشــخص نیســت کــه ایــا جدایــی موقتــی در 
بیمارســتان بتوانــد از انتقــال ویــرووس بعــد از ترخیــص جلوگیــری 

کنــد.

ــار  ــدت بیم ــه بش ــی ک ــرای مادران ــت ، ب ــوزاد ممکنس ــی از ن جدای
ــد. ــد ، الزم باش ــتری دارن ــای بیش ــت ه ــه مراقب ــاز ب ــا نی ــتند ی هس

ــی کــه در ریســک بیمــاری شــدید هســتند )  ــرای نوزادان ــی ب جدای
نــوزادان پــره تــرم ، نــوزادان بابیمــاری زمینــه ای ، نوزادانــی کــه نیــاز 

بــه مراقبــت بیشــتری دارنــد ( الزم مــی باشــد.
جدایــی مــادر از نــوزاد بــرای کاهــش انتقــال بیمــاری ، از مــادر مبتال 
یــا مشــکوک بــه کوویــد بــه نــوزاد اســت ، در صــورت مثبــت بــودن 

ازمایــش نــوزاد ، ایــن جدایــی الزم نیســت.
ــد  ــه قص ــی ک ــد از مادران ــود ، بای ــام میش ــت انج ــی موق ــر جدای اگ
ــادر تشــویق  شــود شــیردهی ــت شــود و م ــد ، حمای شــیردهی دارن
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ــیردوش  ــپ ش ــکان پم ــورت ام ــد و درص ــه ده ــکلی ادام ــه ش را ب
ــود.  ــه ش ــی تهی اختصاص

تغذیه نوزاد با شیر مادر
شــیر مــادر از بســیاری از بیماریهــا محافظــت میکنــد و مــوارد 
محــدودی کنترااندیکاســیون بــرای شــیردهی وجــود دارد. مشــخص 
نیســت کــه ایــا کوویــد میتوانــد از طریــق شــیر مــادر منتقــل شــود یــا 

ــی باشــند. ــال ، عفون اینکــه اجــزای ویروســی در صــورت انتف
اگــر چــه اخیرا گــزارش مــوردی از SARS-COV2 RNA  را در شــیر 
  SARS-COV2 مــادر تشــخیص داده انــد ولــی اکثــر داده هــا وجــود
ــا  ــداده اســت. بنابرایــن در مــادران مبتــال ی را در شــیر مــادر نشــان ن
مشــکوک بــه کوویــد ، کنترااندیکاســیونی بــرای شــیردهی وجــود 

نــدارد.
بــا اینحــال ، افرادیکــه مبتــال بــه کوویــد هســتند میتواننــد ویــروس را 
از طریــق قطــرات تنفســی هنــگام تمــاس نزدیــک و شــیردهی منتقــل 
ــد  ــه قص ــی ک ــه مادران ــای الزم ب ــه ه ــد توصی ــن بای ــر ای ــد. بناب کنن

شــیردهی دارنــد ، انجــام گیــرد:
دوشــیدن شــیرم مادربــا پمــپ دســتی یــا پمــپ الکتریکــی   -
و توجــه بــه اهمیــت بهداشــت مناســب دســت قبــل از لمــس قطعــات 
ــه تمیــز کــردن مناســب پمــپ پــس از  پمــپ یــا بطــری و توصیــه ب
هــر بــار اســتفاده اســت . در صورتیکــه امــکان داشــته باشــد فردیکــه 
مبتــال یــا مشــکوک بــه کرونــا نیســت شــیردهی نــوزاد را انجــام دهد.

ــه  ــل ب ــادر تمای ــه م ــی در صورتیک ــات ایمن ــام اقدام انج  -
ــل  ــت و  مای ــکوک اس ــا مش ــال ی ــه مبت ــادری ک ــیردهی دارد . م ش
بــه شــیردهی اســت ، بایــد تمــام اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهــد 
ــه  ــد ، از جمل ــری کن ــوزاد خــود جلوگی ــه ن ــروس ب ــا از انتقــال وی ت
بهداشــت دســت ، پوشــیدن ماســک و یــا اینکــه پوشــش پارچــه ای 

ــد. ــته باش ــیردهی داش ــگام ش ــورت را هن ص
حتــی در شــرایط همــه گیــری کوویــد متخصصــان زنــان و زایمــان ، 
بایــد از تصمیــم اگاهانــه هــر مــادر  بــرای شــروع شــیردهی یــا ادامــه 
شــیردهی ، تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر و یــا اســتفاده همزمــان از 

شــیر خشــک ، حمایــت کننــد.
کالــج  متخصصــان  زنــان و زایمــان ACOG  بــه نظــارت دقیــق  بــر 
ــد  ــه خواه ــکاری CDC  ادام ــا هم ــرات COVID-19 ، ب ــد تغیی رون
داد. اطالعــات جدیــد و بــه روز شــده ، بــه اشــتراک گذاشــته 
میشــود.متخصصان زنــان و زایمــان و ســایر پزشــکان مراقبــت هــای 
بهداشــتی ، تشــویق میشــوند کــه بــرای اطالعات  بــه روز شــده ، وب 
ســایت COVID 19 ACOG  را بررســی و مطالعــه کننــد. ایــن توصیــه 
ــا همــکاری کارشناســان متخصــص ایمــن ســازی ،  ــی ب ــای عمل ه
ــان و زایمــان تدویــن  ــی و بهداشــت عمومــی و زن بیماریهــای عفون

میشــود.
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