
 

 

 (COVID-19) 19-معلومات للنساء الحوامل عن مرض كوفيد
 

تكون فترة الحمل بالنسبة لغالبية النساء وأسرهن فترة توقعات مفرحة، إال أننا نتفهم أن كل النساء الحوامل يشعرن بعد اإلعالن  

( بالقلق الشديد على صحتهن وصحة الجنين أو المولود الجديد. تلخص المعلومات  فيروس كورونا) COVID-19عن جائحة 

 أثناء الحمل عليك وعلى طفلك.   COVID-19ن تأثير التالية ما نعرفه في الوقت الحالي ع

 

 ؟ COVID-19هل النساء الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بمرض 

يجب اعتبار الحوامل فئة معرضة للخطر أو مستضعفة بسبب التغيرات التي تطرأ على أجسامهن خالل تلك الفترة. إال أن في  

. ومن المتوقع أن  COVID-19بعدوى  أصيبوا إذا   السكان عامة  من  نغيره من  أكثر   نمرضت الحواملالوقت الحالي ال يبدو أن 

 . والتعب  والصداع  حاسة الشم وفقدان والسعال الحمى تشمل أعراض خفيفة أو بسيطة  منهن أعراض   المجملةتعاني الغالبية 

 

  ستكون النساء، تلك لبعض  بالنسبة. المستشفى دخول يحتجن الحمل أثناء COVID-19 بـ يصبن اللواتي نساء 3 كل  من  1 حوالي

 واحتجن COVID-19    بمرض  أصبن  اللواتي  النساء أما . COVID-19 أعراض بسبب ليس ذلك و الحمل نهاية  في  الوالدة

  األعضاء دعمل  أو التنفس  في  للمساعدة المركزة   العناية وحدة منهن سيحتجن دخول 10 كل من  1 حوالي المستشفى، دخول

 . األخرى

 

  المجموعات  من  والنساء ،حملهن من  الثالث الثلثمرحلة   في الحوامل أن  الحمل خالل COVID-19 لـ  الدولية   التجربة  أظهرت

  أكثر  يكن قد مسبقًا، طبية مشاكل من  نييعان واللواتي عاًما 35 عنن أعماره تزيد واللواتي واألقليات، واآلسيوية السوداء العرقية

  التباعد حول النصائح التباع  خاًصا اهتماًما  النساء  هذه  تولي أن  يجب مستشفى.الويحتجن دخول بالفيروس  لإلصابة  عرضة 

 . ذلك أمكن  حيثما  العدوى مخاطر  تقليل من  للتأكد  االجتماعي

 

 في اإلجهاض؟ COVID-19هل يتسبب 

خطر إجهاض إضافي على النساء اللواتي يحاولن اإلنجاب، أو النساء في   COVID-19ليس هناك ما يدل على تشكيل مرض 

 الفترات المبكرة من حملهن.  

 

 ؟ COVID-19هل يمكنني أن أعدي جنيني بمرض 

  ذلك حدوث النادر من(.  عمودي انتقال) الطفل إلى األم من  الفيروس  انتقال  في ضئيل  خطر وجود إلى تشير تقارير  هنالك  كان لقد 

  حد إلى  جيدة بصحة بقوا ،COVID-19 بفيروس  أصيبوا  الذين األطفال(.  حمل حالة 100 كل  من  2) الوالدة  أثناء  أو الرحم في

 سيؤذي COVID-19 أن  على دليل حاليًا يوجد ال ألنه  مطمئنة، المرأة  تظل أن  يجب إضافية.  رعاية أي  إلى   يحتاجوا ولم كبير

 . الحمل أثناء تشوهات سيسبب أو طفلك

 

 في مضاعفات متعلقة بالوالدة؟  COVID-19هل يتسبب 

  أن  يبدو ال(. أسبوعًا 37 قبل) األوان قبل طفل  لوالدة  متزايد خطر COVID-19 مرض من  يعانين اللواتي  النساء  لدى بعض

األمهات    لبعض بالنسبة ذلك، ومع. COVID-19 بـ المصابات  غير النساء من لدى   أعلى المبكر  المخاض  في الدخول خطر

 لألم أو للطفل أن يكون هنالك والدة مبكرة.   أمانًا أكثر   يكون قد حملهن، نهاية  في  اللواتي هن

 

  الذين  أولئك ولكن العدوى، من  مضاعفات من خالل حدوث متزايد لخطر  معرضون  والرضع الوالدة الحديثي األطفال أن يبدو ال

 . من المستشفى للخروج  مستعدين يصبحوا حتى الوالدة  حديثي وحدة في  الرعاية إلى  يحتاجون قد األوان قبل ولدوا

 

 ؟ COVID-19هل علي االستمرار في رعايتي السابقة للوالدة أثناء جائحة 

يجب أن تستمر الفحوص الروتينية السابقة للوالدة وإجراء الموجات فوق الصوتية وتقييمات صحة األم والجنين مع األخذ في  

االعتبار بالتعديالت أدناه. يجب االستمرار في التحصين ضد السعال الديكي واإلنفلونزا أثناء الحمل على الرغم من أن ذلك لن  

 . COVID-19يؤثر على رد فعلك لعدوى 

 ما يلي:    على  تقتصر  ال ا    -تتضمن التغييرات المقترحة على الرعاية الروتينية السابقة للوالدة على سبيل المثال

 تخفيض عدد زيارات العناية ما قبل الوالدة أو تأجيلها أو تمديد الفترة الفاصلة بينها    •

 دقيقة 15تقليل وقت كل زيارات العناية ما قبل الوالدة إلى أقل من  •

 ستخدام االستشارات الصحية عن بعد )هاتفيا أو بالفيديو( كبديل عن الزيارات الروتينية أو باإلضافة إليها  ا •

 إلغاء فصول ما قبل الوالدة التي تتم وجها لوجه   •



 

 

 الحد من الزائرين )شريكك فقط( أثناء التواجد في المستشفى  •

 التفكير في الخروج من المستشفى مبكًرا  •
 

 ألد في المستشفى؟هل من اآلمن أن 

المكان األكثر سالمة لوالدة طفلك هو المستشفى حيث يمكنك النفاذ إلى طاقم عمل مدرب جيدًا وإلى مرافق الطوارئ إذا لزم  

األمر. ال نفترض تجربة المرأة في المخاض والوالدة المهبلية أو الوالدة القيصرية، بما في ذلك استخدام التسكين، مثل التخدير  

 والدتهن حسب ما خططن لها.  ع الجافية ستتأثر بشكل كبير ويجب تشجيع النساء ودعمهن للتعامل مفوق 

 

 هل من اآلمن أن أرضع طفلي من الثدي؟ 

يجب تشجيع ودعم النساء اللواتي يرغبن في اإلرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية. ليس لدينا حاليا ما يدل على أن الفيروس محمول  

محتملة النتقال المرض. يجب عدم فصل األم   أخطار ي فإن الفوائد المعروفة لإلرضاع من الثدي تفوق أي في لبن األم، وبالتال

قناع   وارتدا تلقائيًا عن طفلها ولكن يجب عليها اتخاذ احتياطات معززة من حيث النظافة العامة  COVID-19المصابة بعدوى 

 الوجه عند اإلرضاع. 

 

 ي يجب أن أتخذها؟ ما هي إجراءات النظافة العامة الت

 غسل اليدين بانتظام وبشكل متكرر باستخدام مطهر اليدين أو الصابون والماء  •

 تجنب أي شخص يسعل أو يعطس  •

 تجنب لمس العينين واألنف والفم  •

 االبتعاد عن اآلخرين والحد من التعرض للناس بشكل عام  •

 اإلبالغ والتحقيق مبكًرا في األعراض  •

 العالج المناسب والتدابير الداعمة إذا كانت العدوى حادة الحصول الفوري على  •

يعاني   إذا ، أوCOVID-19حصر الدعم في شخص واحد وعدم مرافقة شريكك لك إلى المستشفى إذا كان مصابًا بـ  •

 من أعراضه   

قللي من  تجنب أي سفر غير ضروري. عموًما البقاء في المنزل وتجنب األماكن العامة هو اإلجراء األكثر سالمة.  •

 استخدامك لوسائل النقل العام ومارسي عملك من المنزل إن أمكن. 

 

  ماذا يتوجب علي القيام به في حال ظهرت على أعراض COVID-19؟

إذا ظهرت عليك أعراض البرد أو اإلنفلونزا )الحمى والسعال مع التهاب الحلق والغثيان والقيء واإلسهال والشعور باإلرهاق  

وصعوبة في التنفس(، يرجى الترتيب لفحص طبي عاجل )في عيادة الحميات أو عيادة طبيب عام أو قسم الطوارئ(. يجب عليك  

ك إذا كان لديك أي من األعراض المذكورة أعاله أو طُلب منك عزل نفسك عن اآلخرين، إخطار مقدم الرعاية الصحية المعتني ب

 .  COVID-19أو تم تشخيصك بمرض 

 

 مع من يمكنني مناقشة مخاوفي؟

يرتبط الحمل وتربية الطفل بالقلق واالكتئاب، وسوف يفاقم الوضع الحالي من هذا الخطر على النساء وشركائهن وعائالتهن.  

مر فحص النساء وتشخيص القلق واالكتئاب في الفترة المحيطة بالوالدة وإساءة استخدام المواد والعنف المنزلي  يجب أن يست

 والتعامل مع هذه المشاكل وتوفير الخدمات المتعلقة بها. اطلبي المشورة والمساعدة من أخصائي الصحة إذا كنت قلقًة. 

 

يين بك وبطفلك، ونحن ندرك أنك ستشعرين بالقلق. تناولي قسطا من الراحة  يهتم األطباء والقابالت وغيرهم من العاملين الصح

على هواياتك حيثما أمكن فأنت أفضل حماية لطفلك لذا فإن اهتمامك بنفسك وصحتك العاطفية والجسدية   يوطعاًما جيدًا وحافظ

 . الخيرل هو األهم. نريد أن نطمئنك إلى أن الخطر عليك وعلى وليدك ضئيل للغاية ونتمنى لك ك

_________________________________________________________________________ 
 

يا التي  تحالف الوئام: المهاجرات والالجئات من أجل التغيير هي منظمة تقودها عضواتها وتوفر منصة للنساء لمهاجرات والالجئات للدفاع عن القضا

 تهمنا.

 

( هي هيئة التدريب والمعايير المهنية الرائدة في مجال صحة  RANZCOGالنساء الملكية األسترالية والنيوزيلندية )كلية أطباء التوليد وأمراض 

 المرأة في أستراليا ونيوزيلندا.
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