
  
  

  :اهداف آموزشی
  :امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه 

  در دوران بارداري را بیان کنند 19با راههاي پیشگیري از ابتال به کووید. 
 را ارائه کنند توصیه هاي بهداشتی الزم 19کووید  به زنان باردار مبتال به. 
  دنزایمان ارائه می شود توضیح دهدر حین  19زنان باردار مبتال به کووید مراقبتهایی را که به. 
  را بیان کنند 19مراقبتهاي الزم به زنان شیرده مبتال به کووید. 
  را توضیح دهند19مراقبت هاي تغذیه اي در دوران بارداري و شیردهی در کووید. 
 را بیان کنند19مراقبتهاي سالمت روان در دوران بارداري و شیردهی در کووید.  

19بارداري و شیردهی در کووید  مراقبت مادر در دوران  

:مقدمه  
 قبول غیرقابل مرگهاي جزو مادران مرگ. سالمت مادران به عنوان یکی ازگروههاي آسیب پذیر مورد توجه خاص سیاستگذاران برنامه سالمتی است

در دنیا ،  19نوپدید کووید همزمان با آغاز پاندمی بیماري .کشورهاست توسعه شاخصهاي مهمترین ازMMR عنوان تحت و شود می محسوب
طبق نظر متخصصان زنان و زایمان امریکا ، زنان باردار را . پژوهشهاي زیادي براي پی بردن به اثرات این بیماري روي زنان باردار در حال انجام است

را با حساسیت و دقت  اقدامات احتیاطیباید 19زنان باردار براي جلوگیري از ابتال به کوویددر هر صورت .باید یک گروه در معرض خطر تلقی کرد
  .بیشتري  انجام دهند هم چنین آغاز و تداوم شیردهی موفق نیز در گرو سالمتی مادر است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟پیشگیري کرد 19در دوران بارداري چگونه می توان از ابتال به بیماري کووید 
 با آب و صابون یا ضد عفونی کننده هاي حاوي الکل شستن مکرر دستها 
 شلوغ جاهاي  به رفتن از پرهیز و دیگران با فاصله رعایت 
           اجتناب از ترددهاي غیرضروري و اسثفاده از وسیله نقلیه شخصی 
 و حضور در تجمعات بیمار افراد با مالقات یا تماس از پرهیز 
 عطسه و سرفه هنگام دستمال از استفاده یا خمیده آرنج با بینی و دهان پوشاندن 
 بینی و چشمها،دهان لمس پرهیزاز 
 دار درب زباله درسطل آن دفع و عمومی درمکانهاي ماسک از استفاده 
 دردعضالنی ، اختالالت بویایی یا چشایی ، احساس درد یا سنگینی در قفسه سینه ،  و تنگی نفس گلودرد، سرفهلرز ،  ، تب مانند عالئمی به توجه ،

 درمان خدمات دریافت براي سریعتر چه هر مراجعه...وبی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ، اسهال 
 آنان بهداشتی هاي توصیه به توجه و سکونت محل بهداشتی مسئولین با بودن درتماس 



 هشد تعیین قبل از زمان براساس و مراجعه از قبل سکونت محل سالمت جامع خدمات مرکز با تلفنی تماس 

  را انجام دهند؟ 19آیا مادران باردار باید آزمایش تشخیص کووید
زیرا اگر مبتال باشند قرارگیرند )PCR(را دارند باید در اولویت انجام آزمایش 19طبق توصیه هاي سازمان جهانی بهداشت ، زنان باردار که عالئم بیماري کووید 

در هر سن بارداري با تنظیمات دستگاه  در موارد لزوم Low dose HRCTدر مادران باردار عالمت دار،   .ممکن است به مراقبتهاي تخصصی نیاز داشته باشند
  . می تواند انجام شود

  نوزاد منتقل شود؟/جنین به  19کووید بهمبتال از مادر باردار  بیماري آیا
و آزمایش هیچ یک از  یافت نشده است 19ید وومبتال به کشیر مادر  مایع آمنیوتیک یادر نمونه هاي  19علی نشان می دهد تاکنون ویروس کووید شواهد ف

شده بودند با  19ولی تعدادي از نوزادانی که مادرانشان هنگام بارداري دچار کووید  بوده مثبت اعالم نشده است 19نوزادانی که مادرشان مبتال به کووید 
  .مشکالتی نظیر تولد زودهنگام مواجه شدند اما مشخص نیست این نتایج به عفونت مادر ربط داشته یا خیر

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   )بیمارستانغیر بستري در ( 19کوویدمبتال به  مادران باردار بهتوصیه هاي الزم 
. مامایی مادران باردار می باشد/ بعهده تیم درمان سرپایی سالمت مادران پس از ارزیابی سالمت جسمی سرپاییدارویی مان امکان درتصمیم گیري در مورد 

 :براي چنین مواردي به مادر باردار توصیه کنید. می باشدمراقبت در منزل  بر پایه هیدراتاسیون، تب بر و مسکن 
 دیت هاي خارج از منزل را محدود کند و فعالزل بماندرمن. 
 دیا اماکن عمومی و پر ازدحام نرو به محل کار، دانشگاه، مدرسه. 
 اگر وقت مالقات پزشک دارد، حتما ایشان را از ابتال خود به کرونا ویروس جدید مطلع نماید. 
 استفاده نکند... ) اتوبوس، تاکسی، و (از وسایل نقلیه عمومی.  
  توصیه می شود در صورت دسترسی، توالت بیمار از سایرین جدا باشد.( صاصی و دور از سایرین استراحت کندحد امکان در منزل، در یک اتاق اختتا(.  
  درا با سایر افراد را رعایت نمایتا دو متري  حداقل فاصله یک متري.  
 مایعات فراوان نظیر سوپ و آب مرکبات مصرف نماید. 
 یدثانیه بشو 40تا  30بون و به مدت مکرر و صحیح با آب و صا ربطو را دست هایش.  
  به شیوه بهداشتی تمیز کندد و سپس در سطل زباله درب دار انداخته و دست هاي خود را استفاده کن) یحا یکبار مصرفترج(از ماسک  
 یدآرنج خود استفاده نما بخش باالیید و یا از ی خود را با دستمال کاغذي بپوشانهنگام عطسه و سرفه، دهان و بین.  
 دضد عفونی کند و سپس دست هاي خود را تمال کاغذي را یک بار استفاده کنهر دس. 
 ،داستفاده کن... حوله، رختخواب و  از وسایل شخصی خود از جمله ظروف غذا خوري، لیوان. 
 دورا به مراکز درمانی مراجعه کنافزایش پیدا کرد  فد و اگر عالئم بیماري به خصوص مشکالت تنفسی عالیم بیماري به ویژه تب را کنترل کن. 
 دفاصله به مراکز درمانی مراجعه کند و بالرا جدي بگیر عالئم خطر فوري مانند تنگی نفس پیشرونده ، کاهش سطح هوشیاري و یا درد مداوم قفسه سینه.  

 انجام شود؟ 19براي مادر مبتال به کوویدباید  بتهاییدر حین زایمان چه مراق
 با زن باردار با احترام و تکریم رفتار شود. 
 در بیمارستان از ماسک جراحی استفاده کند. 
 درصورت امکان، هنگام زایمان همراه داشته باشد. 
 درتمام مدت بستري در بیمارستان در اتاق ایزوله با حمام و دستشویی مستقر شود. 

 



 کادر زایمان با زن باردار ارتباط صادقانه اي داشته باشند. 
 راهکارهاي مناسب براي تسکین درد بکار گرفته شود. 
  فراهم باشد و موقعیت زایمان توسط زن باردار انتخاب شود) لیبر(اگر مقدور باشد امکان تحرك در اتاق زایمان. 
  ازجمله این موارد رعایت بهداشت دستها و  بمنظور کاهش خطر ابتال به عفونت براي خود و دیگران پیروي کنند، کارکنان درمانی باید از اقدامات احتیاطی مناسب

 .استفاده مناسب از لباسهاي محافظتی مانند دستکش ،روپوش محافظتی بیمارستانی و ماسک پزشکی هستند
  رین فقط در جهانی بهداشت این است که سزا توصیه سازمان(تعیین روش زایمان براساس شرایط زن باردار وبا در نظر گرفتن داللت هاي زایمانی صورت گیرد

 .صورت توجیه پزشکی انجام شود
 

   ١٩ ه کوویدبمراقبت هاي دوران شیردهی در مادر مشکوك یا مبتال 
  : براي این کار باید . و شیردهی انحصاري به کودك به رشد او کمک می کندادر زود هنگام و نزدیک متماس 

  ماسک بپوشدبهداشت تنفسی هنگام شیر دادن را رعایت کند و در صورت دسترسی. 
 و در صورت امکان فردي که سالم است بطري شیر  با آب و صابون بشویدو پس ازلمس نوزاد یا هر گونه لوازم شیردهی مانند شیردوش یا بطري  دست ها را قبل

 .را به نوزاد بدهد
 نوزاد توسط همراه و در اتاق جداگانه نگهداري شود. 
 تماس پوست با پوست داشته باشد ،بهداشت تنفسی کامل به طور ایمن و با رعایت. 
 به طور مرتب سطوحی را که با آن در تماس است تمیز و ضدعفونی کند. 
 استفاده از شیر مادر ) به منظور تداوم شیردهی( مانند دوشیدن شیر مادر  شیردهیمی توان از روش هاي دیگر 19وویدمبتال به کدر صورت بدحال بودن مادر ،

 .استفاده کرداهدایی و یا شیر مصنوعی 
  بررسی شود نوزاد روز پس از آخرین تماس با مادر مشکوك یا مبتال ،عالئم عفونت در 14دست کم تا. 
 تعداد مالقات کنندگان با مادر و نوزاد محدود شود و از لوازم حفاظت شخصی در هنگام تماس استفاده کنند. 
  مداوم قفسه سینه آموزش داده شود هوشیاري و یا دردعالئم خطر فوري مانند تنگی نفس پیشرونده ، کاهش سطح. 

  19مراقبت هاي تغذیه اي در دوران بارداري و شیردهی در کووید 
  سوپ مثل سوپ مرغ و آب میوه را افزایش دهندانواع باید مصرف مایعاتی چون  19مادران باردار و شیرده مشکوك یا مبتال به کووید. 
  زیاد استفاده شود ي مواد مغذي شامل پروتئین با کیفیت باال ، ویتامین ها و مواد معدنی با حجم کم و در دفعاتحاوي مقادیر باالوعده هاي غذایی . 
 درصورت بروز اسهال ، از وعده هاي غذایی سبک و کم حجم استفاده شود. 
 از غذا هاي خیلی داغ و خیلی سرد و پر چرب پرهیز شود . 
 دداري شوددر صورت عدم تحمل شیر از مصرف آن خو. 
 میوه هایی هم چون سیب و موز مفید است ولی میوه هایی مثل هلو و انجیر مصرف نشود. 
 از مواد غذایی غنی از ویتامین ها و امالح بخصوص انواع میوه ها و سبزي هاي تازه فصلی در برنامه ي روزانه غذایی بیشتر استفاده شود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  19دوران بارداري و شیردهی در کوویدمراقبتهاي سالمت روان در 

 



مسائل مربوط به بارداري مانند نگرانی در مورد تغییرات جسمی ،ترس از درد از یک سو ترس و نگرانی بعلت  .بارداري حساس ترین دوران زندگی یک زن است
دیگر در شرایط فعلی پاندمی کووید و از سوي ... ي باداري و زایمان ، نگرانی از وضعیت سالمت جنین،بی کفایتی در وظایف مادري ، ترس از پیامدهاي اقتصاد

از مثالهاي این احساسات ...، ترس از مرگ و رمانینوزاد ، نگرانی از ابتال در صورت  مراجعه به مراکز بهداشتی و د ودر خود ، جنین ابتال به بیماري  ، ترس از 19
و پس از آن در مالقاتهاي بعدي بررسی وجود اختالالت روانی براي تشخیص و مداخله بموقع  سالمت روان  در اولین مالقات بارداري غربالگريلذا . منفی است

به بررسی وضعیت روانی مادر انجام می شود و در صورت مشاهده نشانه هاي خطر روانی ، ارجاع فوري در مالقاتهاي روتین  نیز  پس از زایمان . می شودتوصیه 
  :به مادر توصیه کنید 19براي مقابله با استرس ناشی از شیوع بیماري کووید .بیمارستان الزم است روانپزشک یا 

 سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی ، خواب و ورزش مناسب داشته باشند. 
 با سایر اعضاي خانواده و دوستان از طریق تلفن ، ایمیل و فضاي مجازي ارتباط برقرار کنید. 
 اگر احساس ترس ، دلهره و بی قراري می کنید با کارشناس مراقب سالمت یا مشاور صحبت کنید. 
 اضطراب و نگرانی خود را با محدود نمودن زمان پرداختن به اخبار بیماري در رسانه ها کاهش دهید. 
  ورزش ،  مطالعه ، آشپزي ، تماشاي فیلم و (دهیدکارهایی که در گذشته به بهبود حال شما در زمان اضظراب کمک وي کرده است ادامه(...  

  
  بستري شده  در بیمارستان 19کووید مبتال به شیرده یا باردار مادران مراقبتهاي سالمت روان در

 ی با بیمار با لحن آرام و مهربان صحبت کنیددر زمان انجام هر مداخله درمان. 
  نوزاد، ترس از مرگ، ترس از عود مجدد عالئم یا رها شدن توسط تیم درمانی یا خانواده سوءال / بیماري روي جنین از نگرانی هاي بیمار از جمله ترس از عواقب

 .کنید
 به مادر بگویید که طبیعی الست که نگران و مضطرب باشد و می دانید که دوره سختی را می گذراند. 
  بهبودي در کنارش خواهند بودو  تا  درمانی او را رها نمی کنندبه او اطمینان دهید که تیم. 
 با زبان ساده مادر را در جریان روند درمانش قرار دهید تا اضطراب ناشی از  عدم اطمینانش کم شود. 
 امکان تماس تصویري یا صوتی با خانواده را  براي مادرفراهم کنید. 
  مشاوره روانپزشکی درخواست کنید) نمی شودکنترل که با اقدامات حمایتی (در صورت بروز عالئم اضطرابی و خلقی شدید.  

  :نتیجه گیري 
 کندکهمی بیشتر را تنفسی عفونتهاي به ابتال کند تا بارداري با موفقیت تداوم یابد پس ریسکمی  ایجاد بدن ایمنی درسیستم را تغییراتی بارداري
در دوران بارداري، حین زایمان و  19از جمله موارد مشکوك یا تاءیید شده ابتال به کووید و شیرده تمام زنان باردار  .است دسته این از هم 19 کووید ویروس

   .دنو شیردهی موفق داشته باش تجربه یک زایمان ایمن و مثبتتا .باید مراقبت هاي با کیفیت باال دریافت کننددر دوران شیردهی پس از آن 
  :منابع

  99هفت تیر ) نسخه هفتم(سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستري ،  در 19فلوچارت تشخیص و درمان بیماري کووید  
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -19قرارگاه کنترل ومراقبت  کووید  03اطالعیه شماره  
  روبرو شدن با استرس در زمان شیوعncov-2019   سازمان جهانی بهداشت  
  هاي بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیراهنماي مدیریت بحران و سالمت روان ویژه مدیران تیم  
 مدیریت استرس در شرایط بحران ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی و کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
 دفتر سالمت جمعیت ،  19 -ء به ویروس کووید راهنماي بالینی تغذیه ي نوزاد و شیرخوار با شیر مادر در مادران شیرده مورد قطعی ، محتمل و مشکوك به ابتال

  خانواده و مدارس
  خبرگزاري مهر(مراقبتهاي تغذیه اي بیماران کرونایی در دوران بارداري و شیردهی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت(  
 بوکلت چارت مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه دانش آموخته مامایی تجدید نظر هفتم 

  
  

  زهره ربانی ، مربی مامایی مرکز آموزش بهورزي دانشگاه علوم پزشکی کاشان: تهیه کننده 


