معلومات در رابطه با کووید )COVID-19( 19-برای زنان حامله
دوران حاملگی ،یک دوران سرشار از لذت و انتظار برای بیشتر زنان و فامیلهای آنها است .درک میکنیم که با اعالن همه
گیری کووید( 19-وایرس کرونا) ،تمام زنان حامله دچار اضطراب شدید ،هم در رابطه با صحت خودشان و هم در رابطه با
طفل تا به حال متولد نشده یا نوزاد جدیدا متولد شده خود خواهند شد .معلومات ذیل مختصری از دانش فعلی ما در رابطه با
تاثیرات کووید 19-و حاملگی باالی شما و طفل شما است.
آیا زنان حامله در مقابل کووید 19-آسیبپذیرتر هستند؟
زنان حامله ،به دلیل تغییراتی که در بدن یک زن در جریان دوران حاملگی رخ میدهد ،باید جزو گروپهای آسیبپذیر یا
گروپهای در معرض خطر محسوب شوند .با وجود این ،در حال حاضر به نظر میرسد که شدت ناخوشی زنان حامله بعد از
ابتال به وایرس کووید ،19-از عموم مردم بیشتر نیست .انتظار میرود که اکثر زنان حامله عالیمی خفیف یا متوسط مثل تب
سرفه ،ازدست دادن حس بویائي و خستگی زیاد را تجربه کنند.
از بین هر  ۳زن که در دوران حاملگی به کووید ۱۹-مبتال میشوند یک زن ضرورت به بستری شدن در شفاخانه خواهد
داشت ،.و این بدلیل اعراض و عالئم کووید ۱۹-نمیباشد بلکه به جهت این است که والدت در آخر حاملگی پیش بیآید .آن
زنانی که با کووید ۱۹-حالشان بد میشود و ضرورت به رفتن به شفاخانه دارند ،از هر  ۱۰نفر ۱نفر برای کمک در تنفس یا
سایر حمایت های عضوی ضرورت به پذیرش در بخش آی سی یو ( )ICUدارد .
تجربیات بین المللی در دوران حاملگی نشان داده که در دوره سوم حاملگی ،زنان سیاهپوست ،آسیائی و گروه اقلیت های
قومی  ،زنان باالی سن  ۳۵سال و آنهائی که از گذشته تکلیف صحی داشته اند  ،ممکن است در خطر بیشتر باشند و
ضرورت به بستری شدن در شفا خانه پیدا کنند .این زنان در حد ممکن باید برای اطمینان از اینکه خطر بیماری و ابتال را
کاهش دهند  ،توجه مخصوص به مراعات توصیه ها در مورد فاصله اجتماعی داشته باشند .
متاسفانه  ،در حال حاضر هنوز واکسن کووید ۱۹-موجود نیست .زنان حامله باید راهنمائی های دولت برای کاهش خطر ابتال
مانند ( فاصله اجتماعی ،پوشیدن ماسک طبق دستور ،نظافت و بهداشت دست) را دنبال کنند .
آیا کووید 19-باعث سقط جنین میشود؟
برای زنانی که در کوشش برای حامله شدن هستند یا زنانی که در اوایل دوران حاملگی خود به سر میبرند ،اسنادی دال بر
افزایش خطر سقط جنین در اثر ابتال به کووید 19-وجود ندارد.
آیا ممکن است که کووید 19-را به طفل تا به حال متولد نشده خود انتقال دهم؟
راپورهائي وجود دارد دال بر این که خطر اندک انتقال وایروس از مادر به نوزاد را نشان میدهد ( انتقال عمودی).
امکان این اتفاق در رحم مادر یا در زمان والدت بسیار نادر و کم است (  ۲در هر  ۱۰۰حاملگی) .نوزادانی که مبتال به
کووید ۱۹-شده اند ،بطور کلی حالشان خوب میماند و ضرورتی ب ه هیچ مراقبت اضافه ندارند .زنان باید مطمئن باشند که در
حال حاضر هیچ کدام شواهدی وجود ندارد که کووید ۱۹-باعث آسیب به طفل شود یا دردوران حاملگی باعث ناهنجاری و
نقص گردد .
آیا کووید 19-باعث بروز عوارض مربوط به والدت میشود؟
در بعضی از زنان که تکلیف کووید ۱۹-دارند ،این امکان که زودتر از موعد طفل آنها متولد شود بیشتر میشود ( قبل از ۳۷
هفته) .به نظر میآید که ریسک تولد زودهنگام در مادران مبتال به کووید ۱۹-بیش از سایر زنان نیست ،برای بعضی مادران
در اواخر دوران حاملگی ممکن است برای نوزاد یا مادر ،تولد زود هنگام کم خطر تر و بهتر باشد.
نوزادان به نظر نمی آید که در معرض خطر افزایش عوارض ناشی از غفونت باشند ولی در مورد آنها که تولد زودهنگام
داشته اند ممکن است که ضرورت باشد که تا زمان رخصت از شفاخانه ،در قسمت مراقبت از نوزادان نگاهداشته شوند.

آیا باید در دوران همهگیری کووید ،19-مراقبتهای قبل از والدت را ادامه دهم؟
بررسیهای روزمره قبل از والدت ،انجام سونوگرافی و ارزیابی های مادر و جنین باید ادامه پیدا کند ،البته باید تغییراتی که
در ادامه شرح داده شدهاند ،در این روند ایجاد شود .واکسن سیاه سرفه و واکسن انفلونزا همچنان باید در دوران حاملگی
تزریق شوند ،هر چند که این واکسنها تاثیری در عکسالعمل به وایرس کووید 19-نخواهند داشت.
تغییراتی که توصیه شده است در روزمره مراقبت قبل از والدت ایجاد شود ،بشمول موارد ذیل میشود ،اما محدود به این
موارد نیست:
• کاهش ،به تعویق انداختن و/یا افزایش فاصله بین مالقاتهای مربوط به اقدامات قبل از والدت
• محدود کردن مدت زمان مالقاتهای مربوط به اقدامات قبل از والدت به مدت کمتر از  15دقیقه
• استفاده از مشورههای تلیفونی در قسمت حفظالصحه ،به حیث جایگزین یا مکمل مالقاتهای روزمره در این قسمت
• کنسل کردن صنوف حضوری قبل از والدت
• محدود کردن تعداد مالقاتکنندگان (صرفا همسر) در زمان حضور در شفاخانه
• در نظر گرفتن ترخیص زودهنگام از شفاخانه
آیا والدت در شفاخانه ،امن است؟
بهترین مکان برای به دنیا آوردن طفلتان ،شفاخانه است که در آنجا به پ رسونل بسیار مجرب و در صورت ضرورت ،به
تجهیزات ایمرجنسی دسترسی دارید .تجربه یک زن از وضع حمل و والدت طبیعی یا والدت سزارین ،از جمله استفاده از
انستیزی ،بطور مثال انستیزی اپیدورال ( ،)analgesiaنباید به طور قابلتوجهی تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد و زنان
باید تشویق و حمایت شوند تا بر طبق پروگرامریزیهای انجام شده والدت خود را انجام دهند.
آیا شیردهی امن است؟
زنانی که عالقه به شیردهی دارند ،باید برای این کار مورد تشویق و حمایت قرار گیرند .در حال حاضر هیچ سندی دال بر
اینکه این وایرس در شیر مادر حمل شود ،وجود ندا رد و در نتیجه مزایای شناخته شده شیردهی از خطرات احتمالی انتقال
وایرس بیشتر است .اگر مادر مبتال به وایرس کووید 19-باشد ،نباید خود به خود از طفلش جدا شود ،اما باید حفظالصحه
عمومی را بسیار زیاد مراعات کند و در زمان شیردهی ماسک بپوشد.
کدام اقدامات را برای مراعات حفظالصحه عمومی باید انجام دهم؟
• شستشوی مکرر و منظم دست ها با استفاده از مایع الکولی بدون آب یا آب و صابون
• دوری نمودن از هر کسی که سرفه و عطسه میکند
• خودداری از لمس کردن چشمها ،بینی و دهان
• فاصلهگیری اجتماعی و کاهش حضور در جامعه
• راپور دادن و بررسی زودهنگام اعراض و عالیم
• دسترسی عاجل به تداوی مناسب و اقدامات حمایتی در صورت شدید بودن ابتال به وایرس
• محدود کردن شخص حامی و پشتیبان به یک نفر و در صورتی که همسر شما مبتال به وایرس کووید 19-است یا
عالیم آن را دارد ،نباید شما را در شفاخانه همراهی کند
• خو دداری از سفرهای غیر ضروری بطور کلی ماندن در خانه و خودداری از حضور در مکانهای عمومی ،امن
ترین کار است .در صورت امکان استفاده از وسایل ترانسپورت عمومی را کاهش دهید و از خانه کار کنید.
اگر اعراض و عالیم وایرس کووید 19-را داشته باشم ،چی کاری باید انجام دهم؟
اگر اعراض و عالیم سرماخوردگی/انفلونزا در شما به مشاهده رسید (تب ،سرفه ،گلودردی ،حالت تهوع ،استفراغ ،اسهال،
خستگی ،مشکل تنفسی) ،لطفا هرچه عاجل قرار مالقاتی را برای انجام بررسی طبی تنظیم کنید (کلینیک تب ،معاینهخانه
داکتر عمومی ،بخش ایمرجنسی) .اگر هر یک از این عالیم را دارید یا مکلف هستید که خود را قرنطینه کنید یا تشخیص داده
شده است که مبتال به کووید 19-هستید ،باید این موضوع را به ارائهدهنده خدمات معالجوی خود اطالع دهید.
اگر در این رابطه تشویش داشته باشم ،با چی کسی باید صحبت کنم؟
حاملگی و پدر و مادر شدن با اضطراب و افسردگی همراه است و شرایط فعلی این خطر را برای زنان ،همسران آنها و فامیل
های آنها تشدید خواهد کرد .برررسی ،تشخیص ،مدیریت و خدمات مربوط به اضطراب و افسردگی قبل و بعد از والدت،
سوء مصرف مواد و خشونت خانگی باید ادامه یابد .در صورت تشویش ،از متخصص صحت خود مشوره و کمک بگیرید.

داکتران ،قابلهها ،کارمندان بخش صحی به شما و طفل شما اهمیت میدهند و متوجه شما هستند .ما درک میکنیم که شما
مضطرب خواهید شد .استراحت کنید ،خوب غذا بخورید و د ر صورت امکان به عالیق خود بپردازید .بهترین محافظ طفل
شما ،خود شما هستید ،بناا آنچه بیشترین اهمیت را دارد ،مراقبت از خودتان و همچنان صحت عاطفی و جسمانی خودتان
است .به شما اطمینان می دهیم که خطر برای شما و طفل شما بسیار ناچیز است و برای شما آرزوی خوشبختی میکنیم.
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