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 در زنان باردار COVID-19خطرات عفونت 

 

عمودی )انتقال  در بین زنان باردار و خطر بالقوه انتقال COVID-19، پیشگیری و کنترل عفونت COVID-19با آشکار شدن شیوع    -1

 بعد از تولد( به یک نگرانی اساسی تبدیل شده است.ویروس از مادر به نوزاد قبل و یا 

اگرچه نمونه های سواب نازوفاژیال نوزادان در برخی بیمارستان ها در سراسر چین جمع آوری شده است، در این مطالعه همچنین نمونه های  -2

( جمع آوری و مورد آزمایش SARS-CoV-2) ۲مایع آمنیوتیک، خون بند ناف و شیر مادر را برای حضور سندرم حاد تنفسی حاد کروناویروس 

 را داد. COVID-19 ق تر پتانسیل انتقال عمودی عفونتقرار گرفتند، بنابراین اجازه ارزیابی دقی

در محصول حاصل از لقاح )تخم(  یا در  SARS-CoV-2و همکارانش هیچ شاهدی مبنی بر وجود ذرات ویروسی  Chenمطالعه فعلی  -3

 .پیدا نکرد Wongانجام شده توسط  SARS-CoV-1نوزادان، مطابق با یافته های یک مطالعه قبلی در مورد 

زنان باردار مستعد به پاتوژن های تنفسی و ابتال به پنومونی شدید هستند که احتماالً آنها را نسبت به جمعیت عمومی حساس به عفونت  -4

COVID-19 به ویژه اگر این بیماری ها دارای بیماری های مزمن یا عوارض مادری باشند. از این رو زنان باردار و نوزادان تازه می کند ،

 باید به عنوان جمعیت مهم در معرض خطر در نظر گرفته شوند.  COVID-19متولد شده در استراتژی های متمرکز بر پیشگیری و مدیریت 

کلینیک          دربهبود بررسی های سالمت مادران و افزایش زمان مراقبت ه سالمت، غربالگری و پیگیری برای زنان باردار، پیشنهاد تقویت مشاور -5

 .کنترل عفونت و لباس های محافظ را داد توجه خاص در زمینه یهای زنان و زایمان با 

روشهای کنترل و رعایت گیری از تاخیر در پاسخ ها نیز مهم است. اثرات ناشی از بیماری های عفونی نیز برای جلواعالم گزارش به موقع و  -6

لباس و تجهیزات تخصصی . می شوند الزامی استقرنطینه  هم مراکزی که بیماران تایید شده مراجعه و در کنار مدیریت عفونت در بیمارستانها و

 فراهم شود. COVID-19در معرض عفونت  تیم درمانیبرای محافظت  باید نیز

روز پس از تولد و داشتن سابقه تماس نزدیک با دو مورد  ۱۷مورد  ۱ تأیید شده است، COVID-19تاکنون دو مورد از ابتال نوزاد به عفونت  -7

ساعت پس از تولد و امکان وجود سابقه تماس نزدیک برایش قابل رد نیست. با  ۳۶پرستار زایشگاه( و مورد دیگر کودک و سر تایید شده )مادر

 از مادر به نوزاد در دسترس نیست. COVID-19، هنوز هیچ مدرک موثقی برای پشتیبانی از انتقال مستقیم عفونت این حال
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روز پس از تولد  ۱۴باید در محوطه معینی برای مدت حداقل   COVID-19نوزادان خانم های باردار مشکوک یا تأیید شده مبتال به عفونت  -8

، این کار برای جلوگیری از تماس نزدیک با مادر در حالی که وی به *نباید شیر خود را از سینه مادر دریافت کندباید قرنطینه شوند و در این مدت 

 گیرد. است ، انجام می COVID-19مشکوک به عفونت و یا مبتال به عفونت 

 

 

 

 ترجمه و تهیه نکات کلیدی: مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد

 به سفارش اداره سالمت مادران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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