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هفته و  ۳۸ حاملگی لوریسک  بدون سابقه بیماری و با گراوید یکساله  27،خانم فوریه  19در تاریخ

بستری شد از دوسه روز قبل از بستری عالیم با شدت کمتر تب و میالژی و سرفه  با عالیم سه روز

سابقه ی تزریق واکسن آنفلوآنزا را هم داشت.  ( ماه قبل  5. ) داشت  

درصد داشت .  50-60اجشن فرکشن در زمان بستری اکوکاردیوگرافی شدکه    

 خونه مادرو برادرزاده اش بگفته خودش این عالیم روداشتند و خوب شده بودند و مادرش در  

.بود نایشا   

و  میویر عفونی، اپوتل و اوسلتا متخصص  نمای رتیکولر در گرافی سینه دیده شد با مشورت 

شد.  شروع سفتریاکسون   

.شروع شد فوریه  21معهروز جتب برای یک روز حدودا قطع شد ولی مجددا   

شد. ناگهانی  دچار افت ساچوریشن و ارتوپنه و تنگی نفسروز جمعه حدود ده صبح    

به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد .الزیکس شروع شد .  وضعیت مادر بهتر شد . با اینتنسیویست 

شد . مشاوره شد قرار بر ختم بارداری   

با ، پیشرفت خوب بود .  سانت اینداکشن قطع شد ۴ از ساعت حدود یک اینداکشن شروع شد 

. فول شد صبح ساعت. یک  . کرد کنترکشن های خودش پیشرفت  

. گی نفس شدید و افت ساچوریشن شد در زمان کرانینگ و افزایش فشار داخل شکمی دچار تن

 همزمان افت قلب جنین ایچاد شد . مادر اینتوبه شد و به اطاق عمل منتقل شد. 

بدنیا آمد و دو روز بعد هم مرخص شد . خوب سزارین شد . نوزاد با آپگار   

 مادربا سدیشن  انتوبه به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد . 

ادامه یافت ولی کماکان تب ادامه ساعت تجویز شد . اوسلتامیویرو هیدروکسی کلروکین  4آپوتل هر 

شروع شد . البته آنتی بیوتیک های متفاوتی هم  و ریباویرین  ام  بعد از سزارین کلترا 5داشت . روز 

 در این مدت برای او شروع شده بود . 

روز ششم بعد از سزارین ) را داشت .  19در گرافی های بعدی ریه نمای واضح عفونت ویرال کووید 

دقیقه احیا فوت شد .  45با ارست قلبی تنفسی کرد و بعد از اسفند (  7  

 جواب تست کرونا هم مثبت گزارش شد. 

 

 

 
 



 

 نکات مهم پرونده : 
 تاخیر در ختم بارداری

 دار با مشکالت تنفسی جایز نیست هفته تاخیر در ختم بارداری این مادران بار 37در بارداریهای باالی  

 روش ختم بارداری : 

ی تنفسی د رروز جمعه که حداقل پنومونی شدید را داشته است راه ختم بارداربا عنایت به نمای مشکل 

 .راهگشا باشد می توانستشاید ه طریق سزارین ب
 

 نوزاد:  مراقبتی اشتباه 

 انتقال بیماری کمک کند . ه ی او در محل اسکان می تواند به ترخیص نوزاد بدون تاکید بر قرنطین

 

 مدیریتی : نکات 

روز قبل ایشان از نظر ابتال به کرونا بررسی  14در این مورد بایستی خانواده ی ایشان  و موارد تماس 

 شوند 
 
. 

 


