
 

 Covid-19 بیماری راهنمای تریاژ مادر باردار و 

  

 

مامایی یا عمومی هنگام ورود مادر باردار به بیمارستان قبل از ورود به تریاژ 

سرفه، تنگی گلو درد، مشکالت مامایی یا تب، )علت مراجعه  توسط پذیرش 

 سوال شود:  (نفس

 مشکل مامایی

 مطابق دستور عمل ارجاع به تریاژ مامایی 

   ارجاع به تریاژ عفونیبا یا بدون تب ، تنگی نفس، لرز، سرفه خشک، گلودرد

 به مادر ماسک بدهید

 یک متر بین بیمارانحفظ فاصله حداقل و  انتقال به اتاق ایزوله در صورت امکان

 در صورت تماس دستهای خود را یشویید

 اندازه گیری تعداد تنفس، تب و درصد اکسیژن اشباع

اکسیژن  یا 24تعداد تنفس بیشتر از 

 93اشباع کمتر از 

 

 

 بدون تب 

وضعیت مادر و نرمال بودن 

عالئم هشدار آموزش  جنین:

 به مادر و ترخیص

  ،نتیجه طبیعی

غیر رزیابی سالمت مادر و جنین نرمال یا ا

اقدامات اورژانس مامایی در همان نرمال: 

 بیمارستان 

و انجام  با یا بدون تب بررسی علت تاکی پنه

 مشاوره های الزم

 نتیجه غیر طبیعی، 

سالمت مادر و وضعیت 

ارجاع به  :نرمال جنین

بیمارستان مرجع برای 

 بستری

 

و یا گرافی ریه  CT انجام

 ارزیابی سالمت مادر و جنین

یا اکسیژن  24شتر از تعداد تنفس بی

با یا بدون  93یا مساوی اشباع بیشتر

 تب

 

 

یا  24 کمتر یا مساویتعداد تنفس 

  93 بیشتر یا مساویاکسیژن اشباع 

 

 
ارجاع به بیمارستان مرجع در صورت نیاز به 

 انتوباسیون : انجام انتوباسیون و اعزام 

غیرنرمال درصورت وضعیت سالمت مادر و جنین 

 ابتدا تثبیت وضعیت مادر و جنین سپس اعزام

غیر نرمال بودن بدون تب ، 

وضعیت مادر و جنین اقدام 

بر اساس دستور عمل 

 کشوری 

  3/37تب باالی 

ارزیابی سالمت مادر و جنین 

اقدامات الزم مطابق دستور عمل 

 کشوری خدمات مامایی و زایمان 

  هفته و بستری مادر ارزیابی روزانه مادر توسط متخصص  26-25در صورت سن بارداری کمتر یا مساوی

 زنان

  هفته ارزیابی روزانه وضعیت مادر و جنین توسط متخصص زنان  26در صورت سن بارداری بیشتر از 

 گیری شود. در صورت ترخیص مادر وضعیت وی حتما از طریق کارشناس رابط پرخطر پی 

 

 

 نتیجه غیر طبیعی، 

وضعیت سالمت مادر و جنین 

غیرنرمال: تثبیت وضعیت مادر 

سپس ارجاع به و جنین 

 بیمارستان مرجع برای بستری

کرونا  –ن شده : کمیته ی کشوری سالمت مادرا تهیه  

معاونت بهداشتی  –و مدارس ، خانواده دفتر سالمت جمعیت   

  1398اسفند  12ا در تاریخ تایید کمیته علمی ستاد کرونبررسی و 

 و بعد از تغییرات شکلی الزم ابالغ رسمی خواهد شد . 


