
ابتال به قطعی، مشکوک یا محتمل مورد  اننوزادان متولد شده از مادراز  مراقبت عملدستور 

  19COVIDس ویرو

ارایه  برای، بیمارستان) های( منتخب دانشگاه نوزادانپزشکان فوق تخصص گروه با با مشورت  الزم است  -1

ارجح منتخب  )های( . بیمارستانگرددمراقبت های مرتبط با موارد ابتال به ویروس کرونا در نوزادان تعیین 

 .و همان بیمارستانی باشد که مراقبت مادران مبتال به کرونا را ارایه می دهد 3سطح است 

نیاز به مراقبت در بیمارستان ، کرونای تایید شدهدر صورتی که نوزاد متولد شده از مادر مشکوک به کرونا یا  -2

، نوزاد باید به واحد ایزوله بخش مراقبت ویژه و . . . .(دارد )نارسی، دیسترس تنفسی، شک با آسفیکسی 

فضای اختصاصی و  در نوزادان، منتقل گردد. در صورت نداشتن واحد ایزوله در بخش مراقبت ویژه نوزادان

رعایت نکات زیر در   ه گردد.نگه داری و مراقبت ها ارایبا رعایت اصول ایزوالسیون و پیشگیرانه  ای جداگانه

 توصیه می شود:این خصوص 

 .پرستار این نوزاد/ نوزادان ثابت  و در حد ممکن اختصاصی باشد 

  .از قبول همراه بر بالین نوزاد امتناع شود. بستگان نوزاد به صرت بلقوه ممکن است آلوده باشند 

  دانشگاه مشورت  کودکانبرای تشخیص و درمان نوزادان مشکوک به ابتال با فوق تخصص عفونی

 گردد.

ه بنوزاد باید ، نیست ناخوشدر صورتی که نوزاد متولد شده از مادر مشکوک به کرونا یا کرونای تایید شده  -3

 .روز قرنطینه خانگی شود 14مدت 

 :الزامی است در مورد قرنطینه خانگی زیرتوجه به موارد  -4

  شود و توصیه به اعضای خانواده نوزاد در مورد قرنطینه خانگی نوزاد توضیحات شفاف و دقیق داده

های بهداشتی در راستای رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از انتقال بیماری، آموزش های الزم داده 

 شود.

  منتخببیمارستان نوزاد، به بخش مراقبت ویژه نوزادان  ناخوشیتوضیح داده شود که در صورت، 

 مراجعه نمایند.

 و ش مشخص دمای بدن نوزاد، مشکالت تنفسینشانه های ناخوشی در نوزاد شامل: پایین آمدن یا افزای 

 خوب شیر نخوردن می باشد. تنفس تند و

 یک اتاق و یا حداقل یک فضای مشخص و جداگانه برای نوزاد اختصاص یابد. ،در صورت امکان در منزل 

 از ابتال به ویروس کرونا، فرد مراقب نوزاد در منزل، قبل و بعد از یمطابق دستورعمل های پیشگیر 

 تماس با مایعات و ترشحات بدن نوزادتماس با نوزاد )تغذیه نوزاد، تعویض پوشک،  ومراقبت   هرگونه

دستکش یک بار ثانیه بشوید و از ماسک و  20به مدت حداقل مایع دستان خود را با آب و صابون ،و ...(



انداخته دور  هداشتیبرعایت اصول  ابماسک و دستکش مراقبت ها مصرف استفاده نماید و بعد از انجام 

  .شوند

  با نوزاد به حداقل ممکن کاهش یابد و از بوسیدن نوزاد جداً خودداری گرددتماس پوستی. 


