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سناریوی مرگ مادربه دنبال ابتال به بیماری کووید19

سفرمرگبارسفرمرگبار

دک�ت محمد احمدیان
مدیر سالمت جمعیت، خانواده و مـدارس 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشیک مشهد

مینا احدی
ـاونت  رییس گروه سالمت مادران مع
بهداشت دانشگاه علوم پزشیک مشهد

مرضیه دباغیان
کارشنـاس سـالمت مـادران 
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

فهیمه فرگاهی
کارشناس سـالمت مادران
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

   اهداف آموزشی   

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

اهمیت مراقبت پیش ازبارداری رابدانندوبرنقش مؤثرخوددرپیگیری وشناسایی مادر واقف باشند. 
اصول پیشگیری از ابتال به کووید 19در دوران بارداری را بیان کنند.

توصیه های بهداشتی الزم به زنان باردار مبتال به کووید 19 را ارایه کنند.
ضرورت مراقبت های پس از زایمان در زنان شیرده مبتال به کووید 19 را توضیح دهند.
اهمیت مراقبت های سالمت روان دردوران بارداری وشیردهی درکووید19 را شرح دهند.
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مقدمه 

میزان مرگ و میر مادران بر اثر عوارض بارداری و زایمان، 

از وضعیت زنان در جامعه، دسترسی به  نشانه  مهمی 

مراقبت ها، کفایت و کیفیت مراقبت ها در دوران پیش، 

ارایه خدمات  زایمان و ظرفیت سیستم  از  حین و پس 

که  مــی رود  به شمار  مهم ترین شاخص هایی  از  و  است 

بیانگر وضعیت توسعه کشورهاست. در شرایط پاندمی 

کــوویــد19،  مــادران بــاردار به ویــژه مــادران دارای بیماری 

ــارداری  بـ و  بـــوده  زمــیــنــه ای، چــاق و... در مــعــرض خطر 

موجب می شود در صورت ابتال مادر به بیماری کووید19، 

تــر باشد.  نــگــران کننده  و  بــیــمــاری شــدیــدتــر  تــظــاهــرات 

انجام  و  بهداشتی  عمل های  دســتــور  رعــایــت  بنابراین 

اقدام های پیشگیرانه از ابتال به ویروس کرونا، در مادران 

باردار بسیار مهم و ضرروری است.

ماجرا چه بود؟

خانم 37 ساله، G7AB4P2، BMI:29.6 ،سابقه سزارین 

مقطع  در  تحصیالت  دارای  مکرر،  )دوبــار(، سقط  قبلی 

ابتدایی، خانه دار و ساکن روستای اصلی بوده که آخرین 

از  بــوده و پیش  ــارداری وی طبیعی  ب از  روش پیشگیری 

بارداری  از  بودن  و مأیوس  به دلیل سقط مکرر  نیز  این 

برای دریافت مراقبت پیش از بارداری به خانه بهداشت 

مراجعه نکرده است. مادر ابتدای شیوع بیماری نوپدید 

ــارداری 9هفته  ب با سن   98 ماه سال  بهمن  در  کووید19 

اظــهــار داشته  بــهــداشــت مــراجــعــه و  بــه خــانــه  و 3 روز 

قبل از بــارداری به علت سابقه سقط مکرر و آلــرژی به 

متخصص زنان و داخلی مراجعه و ویزیت شده است. 

بارداری  اولین مراقبت دوران  و  بــارداری  تشکیل پرونده 

وی توسط بهورز انجام شده و همچنین ماما و پزشک نیز 

او را ویزیت کرده اند. به علت ترس مادر از ابتال به کرونا 

با  مراقبت  دریافت  برای  بهداشت  به خانه  مراجعاتش 

پیگیری و هماهنگی قبلی بوده و 4 نوبت مراقبت دوران 

بارداری و دو نوبت غربالگری عالیم کرونا ویروس توسط 

بهورز انجام شده که همه چیز نرمال گزارش شده است. 

تنفسی  زمینه ای  بیماری  دارای  سال   10 از  بیش  مــادر 

)آسم( بوده و قبل و حین بارداری دارو مصرف می کرده 

بــارداری چند نوبت به متخصص  است. مادر در دوران 

زنان مراجعه داشته است.

او که به قول اطرافیانش از کرونا بسیار می ترسید اما در 

با وجود دریافت  بیماری کووید19،  اوج همه گیری  زمان 

آموزش های کارکنان تیم سالمت، در ماه هشتم بارداری 

چندین مرتبه اقدام به سفر از روستا و اقامت در منزل 

خویشاوندان کرده و چند روز پس از بازگشت به روستای 

محل زندگی خود با شکایت سرفه و تنگی نفس مختصر، 

به خانه بهداشت مراجعه و توسط پزشک مرکز ویزیت 

نرمال  خون  اکسیژن  و سطح  تنفس  معاینه  در  و  شده 

ثبت شده است. 

با این وجود به علت تنگی نفس مختصر، پزشک توصیه 

می کند بیمار به بیمارستان مراجعه کند. پس از مراجعه 

مادر به منزل به علت تشدید عالیم، شب همان روز به 

اگر این مادر و خانواده اش توصیه های 
بهداشتی در خصوص کووید 19 را جدی 
گرفته و به سفر و مهمانی نرفته بودند، 
بدون شک این مادردرگیربیماری نمی شد.
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بیمارستان شهرستان مراجعه و با احتمال ابتال به کرونا 

زمینه ای و شرایط  بیماری  به  توجه  با  بستری می شود. 

بــارداری 33هفته، تصمیم به ختم بارداری  مادر با سن 

گرفته و سزارین می شود. نمونه PCR مادر و نوزاد مثبت 

بخش  در  مــادر  تنفسی  علت مشکالت  به  متاسفانه  و 

ICU  و نوزاد در NICU بیمارستان بستری می شود. مادر 

دوبــاره  بخیه،  محل  عفونت  و  جراحی  عــوارض  به دلیل 

تحت عمل جراحی قرار گرفته و به دلیل آسم و عوارض 

کووید19 به مدت سه هفته در ICU بیمارستان شهرستان 

بستری می شود و سپس با حال عمومی نسبتاً خوب و 

با دستور بررسی و تکرار آزمایش خون و ... از بیمارستان 

ترخیص و به روستا بازگشته است. پیگیری مراقبت پس 

از زایمان، تلفنی انجام شده و بر اساس پیگیری ها، بیمار 

در منزل از اکسیژن استفاده کرده و آزمایش های دوره ای 

نیز از او گرفته شده است.

انجام  و  نفس  تنگی  علت  بــه  ترخیص  از  پــس  روز   10

به  و  کــرده  مراجعه  شهرستان  بیمارستان  به  آزمــایــش 

علت تشدید عالیم و بروز عالیم قلبی،  بستری و ویزیت 

قلب نیز می شود. روز بعد به علت عدم همکاری بیمار 

زایمان(  از  افسردگی پس  به  بروز عالیم روحی )شک  و 

اقــوامــش در  مــنــزل  بــه  و  بــا رضــایــت شخصی ترخیص 

شهر مراجعه و در حالی که تنفس وی با کمک اکسیژن 

مراقبت  تحت  بــوده  ســاز(  اکسیژن  )دستگاه  مصنوعی 

بستگانش در منزل قرار می گیرد.

3 روز پس از ترخیص حال وی وخیم شده و در حالی که 

به   115 ــس  ــ اورژان وسیله  بــه  اســت  عــالیــم حیاتی  فــاقــد 

انجام  وجـــود  بــا  متأسفانه  و  شــده  منتقل  بیمارستان 

عملیات احیا، فوت می کند.

اقداماتی که اگربه آن ها توجه شده بود شاید این مادر

 هنوز زنده بود:

با توجه به در معرض خطر قرار گرفتن بیشتر مادران  	

و  کــوویــد19  بیماری  به  ابتال  نظر  از  بــاال  آی  ام  بی  با 

در  ــارداری  ــ ب از  مــراقــبــت پیش  در  اگــر  آن،  ــوارض  عـ

ــذار داده  گـ اثــر  آمـــوزش  رفــع مشکل وی  خــصــوص 

بود،  شــده  انجام  الزم  هــای  پیگیری  سایر  و  می شد 

شاید سرانجام این مادر به مرگ ختم نمی شد.

در صورت جدی گرفتن توصیه های بهداشتی توسط  	

مادر و خانواده وی در مورد کووید19 و شرکت نکردن 

در مراسم مهمانی، ختم و... ، قطعا این مادر مبتال به 

بیماری کووید نمی شد. بنابراین برنامه ریزی و آموزش 

متناسب در هر منطقه جهت افزایش آگاهی عموم و 

به ویژه حساس سازی مادران باردار ضروری است.

به منظور  	 ارایه دهندگان خدمت  بیشتر  حساسیت 

اقدامات  انجام  و  مــادر  زمینه ای  بیماری  شناسایی 

مطابق دستورالعمل ضرورتی قابل توجه است.

نتیجه گیری 

بیماری  مــؤثــربــرای  و  ــان قطعی  نــبــود درمــ بــه  تــوجــه  ــا  ب

و  سریع  تغییر  احتمال  به دلیل  همچنین  و  کــوویــد19 

ناگهانی فاز بیماری از خفیف به خیلی شدید و عوارض 

آمـــوزش  بــحــرانــی،  وضــعــیــت  ــوع  وقـ و  پیش بینی نشده 

مستمر  پیگیری  و  ــروس  وی کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری 

سالمت  برنامه  ارکــان  مهم ترین  از  مبتالیان،  وضعیت 

مادران است.
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اگر مراقبت پیش از بارداری با کیفیتی به 
این خانم ارایه شده بود و توسط پزشک 
نیز ویزیت شـده بـود و آمـوزش مؤثـر در 
خصوص اهمیت رفع مشکل چاقی، قبل 
ازدوران بارداری به وی داده شده بود شاید 
سرانجام این مادر به مرگ ختم نمی شد.


