مراقبتازمادران

مبتالبهکرونا

دردورانبارداری وشیردهی
زهره ربانی بیدگیل
مربـی مرکز آموزش بهـورزی
دانشگـاه علوم پزشکـی کاشان
زهره رجبی
کارشناس مسؤولآموزشبهورزی
دانشگـاه علوم پزشکـی کاشان
رامش نشاط
مسؤول دفترفصلنامه بهورز
دانشگاه علومپزشیک مشهد

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترمپس ازمطالعه:
راههای پیشگیری ازابتالبه کووید  19در دوران بارداری را بیان کنند.
توصیههای بهداشتیالزمرا به زنان باردارمبتال به کووید 19ارایه دهند.
مراقبت های حین زایمان زنان باردارمبتال به کووید  19ش
را�ح دهند.
مراقبت های الزم ویـژه زنان شیـرده مبتال به کووید  19را بیان کنند.
مراقبت های تغذیه ای دردوران بارداری وشیردهی درکووید19را توضیح دهند.
مراقبت های سالمت روان دردوران بارداری وشیردهی درکووید19را بیان کنند.
مقدمه
سالمت مادران به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر همواره مورد

توجه خاص سیاستگذاران برنامههای سالمت است .مرگ مادران

جزو مرگ های غیرقابل قبول محسوب می شود و تحت عنوان MMR

از مهم ترین شاخص های توسعه کشورهاست .همزمان با آغاز
پاندمی بیماری نوپدید کووید  19در دنیا ،پژوهش های زیادی برای پی
بردن به اثرات این بیماری روی زنان باردار در حال انجام است .طبق

نظر متخصصان زنان و زایمان در آمریکا ،زنان باردار را باید یک گروه
در معرض خطر تلقی کرد .در هر صورت زنان باردار برای جلوگیری

از ابتال به کووید  19باید اقدامهای احتیاطی را با حساسیت و دقت
بیشتری انجام دهند .این نکته را فراموش نکنیم که آغاز و تداوم
شیردهی موفق نیز در گرو سالمتی مادر است.
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در دوران بارداری چگونه می توان از ابتال به بیماری
کووید  19پیشگیری کرد؟
zشستن مکرر دست ها با آب و صابون یا استفاده از
ضد عفونی کننده های حاوی الکل

zرعایت فاصله با دیگران و پرهیز از رفتن به جاهای شلوغ
zخودداری از ترددهای غیر ضروری و در صورت نیاز
استفاده از وسیله نقلیه شخصی

zپرهیز از تماس یا مالقات با افراد بیمار و حضور در تجمعات
zپوشاندن دهان و بینی با آرنج خمیده یا استفاده از
دستمال هنگام سرفه و عطسه

zپرهیزاز لمس چشم ها ،دهان و بینی

نمونه های مایع آمنیوتیک یا شیر مادر مبتال به کووید19

zاستفاده از ماسک در مکان های عمومی و دفع آن در

یافت نشده است و آزمایش هیچ یک از نــوزادانــی که

zتوجه بــه عالیمی مانند تــب ،لــرز ،ســرفــه ،گــلــودرد،

ولی تعدادی از نوزادانی که مادرانشان هنگام بــارداری

چشایی ،احساس درد یا سنگینی در قفسه سینه،

زودهنگام مواجه شدند اما مشخص نیست این نتایج به

سطل زباله دردار

تــنــگــی نــفــس ،دردع ــض ــان ــی ،اخ ــت ــاالت بــویــایــی یا

بی اشتهایی ،تهوع ،استفراغ ،اسهال و ...مراجعه هر

چه سریع تر برای دریافت خدمات درمان

zدرتماس بودن با مسؤوالن بهداشتی محل سکونت و
توجه به توصیه های بهداشتی آنان

zتماس تلفنی با مرکز خدمات جامع سالمت محل

سکونت قبل از مراجعه و براساس زمان از قبل تعیین شده

آیا مادران باردار باید آزمایش تشخیص کووید 19را
انجام دهند؟
طبق توصیه های سازمان جهانی بهداشت  ،زنان باردار که عالیم

بیماری کووید  19را دارند باید در اولویت انجام آزمایش PCR
قرارگیرند زیرا اگر مبتال باشند ممکن است به مراقبت های

تخصصی نیاز داشته باشند .در مادران باردار عالمت دار

سی تی اسکن ریه با میزان اشعه پایین در موارد لزوم در

هر سن بارداری با تنظیمات دستگاه می تواند انجام شود.

آیا بیماریازمادرباردارمبتال بهکووید 19به جنین/نوزاد
منتقل می شود؟
شواهد فعلی نشان می دهد تاکنون ویروس کووید  19در

مادرشان مبتال به کووید  19بوده مثبت اعالم نشده است

دچ ــار کــوویــد  19شــده بــودنــد بــا مشکالتی نظیر تولد
عفونت مادر ربط داشته یا خیر.

توصیه های الزم به مادران باردار مبتال به کووید19
غیر بستری در بیمارستان
تصمیم گیری در مــورد امکان درمــان داروی ــی سرپایی

بـهعــهــده تیم درمـــان ســرپــایــی ســامــت مـ ــادران پــس از
ارزیابی سالمت جسمی /مامایی مــادران بــاردار است.

مراقبت در منزل بر پایه هیدراتاسیون ،تب بر و مسکن
است .برای چنین مواردی به مادر باردار توصیه کنید:

zدرمنزل بماند و فعالیت های خارج از منزل را محدود کند.
zبه محل کــار ،دانشگاه ،مدرسه یا اماکن عمومی و
پرازدحام نرود.
ً
zاگــر وقــت مــاقــات پزشک دارد ،حتما ایــشــان را از
ابتالی خود به کرونا ویروس جدید مطلع کند.

zاز وســایــل نقلیه عمومی (ات ــوب ــوس ،تاکسی و )...
استفاده نکند.

zتا حد امکان در منزل ،در یک اتاق اختصاصی و دور
از سایرین استراحت کند .توصیه می شود در صورت
دسترسی ،توالت بیمار از سایرین جدا باشد.
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zحداقل فاصله یک تا دو متری با سایر افراد را رعایت

دیــگــران پــیــروی کنند ،از جمله ایــن مـــوارد رعایت

zمایعات فراوان نظیر سوپ و آب مرکبات مصرف کند.

مــحــافــظــتــی مــانــنــد دســتــکــش ،روپـــــوش محافظتی

و به مدت  30تا  40ثانیه بشوید.
zاز ماسک (ترجیحا ً یکبار مصرف) استفاده کند و

zتعیین روش زایمان براساس شرایط زن باردار و با در
نظر گرفتن داللت های زایمانی انجام گیرد .توصیه

خود را به شیوه بهداشتی تمیز کند.

در صورت توجیه پزشکی انجام شود.

کند.

zدست هایش را بهطور مکرر و صحیح با آب و صابون

سپس آن را در سطل زباله دردار انداخته و دست های

zهنگام عطسه و ســرفــه ،دهـــان و بینی خــود را با
دستمال کاغذی بپوشاند یا از بخش باالیی آرنج خود
استفاده کند.

بهداشت دست ها و استفاده مناسب از لباس های
بیمارستانی و ماسک پزشکی است.

سازمان جهانی بهداشت این است که سزارین فقط

مراقبت های دوران شیردهی درمادر مشکوک یا مبتال
به کووید 19

zهر دستمال کاغذی را یک بار استفاده کرده و سپس

تماس زود هنگام و نزدیک مادر و شیردهی انحصاری به

zاز وسایل شخصی خود از جمله ظروف غذا خوری،

zبهداشت تنفسی هنگام شیر دادن را رعایت کند و

zعالیم بیماری به ویــژه تب را کنترل کند و اگر این

zدست ها را قبل و پس از لمس نوزاد یا هر گونه لوازم

کرد ،فوری به مراکز درمانی مراجعه کند.

بشوید و در صورت امکان فردی که سالم است بطری

دست های خود را ضد عفونی کند.

لیوان ،حوله ،رختخواب و  ...استفاده کند.

عالیم به خصوص مشکالت تنفسی افزایش پیدا

کودک به رشد او کمک می کند .برای این کار باید:
در صورت دسترسی ماسک بپوشد.

شیردهی مانند شیردوش یا بطری با آب و صابون

zعالیم خطر فوری مانند تنگی نفس پیشرونده ،کاهش

شیر را به نوزاد بدهد.

بگیرد و بالفاصله به مراکز درمانی مراجعه کند.

در صورتی که مادر و نوزاد هر دو از نظر بالینی پایدار

سطح هوشیاری یا درد مداوم قفسه سینه را جدی

درحین زایمان چه مراقبت هایی باید برای مادرمبتال به
کووید  19انجام شود؟
zبا زن باردار با احترام و تکریم رفتار شود.

zدر بیمارستان از ماسک جراحی استفاده کند.

zدرصورت امکان ،هنگام زایمان ،یک همراه داشته باشد.
zدرتمام مدت بستری در بیمارستان در اتاق ایزوله با
حمام و دستشویی مستقر شود.

zکادر زایمان با زن باردار ارتباط صادقانه ای داشته باشند.
zراهکارهای مناسب برای تسکین درد بهکار گرفته شود.
zاگر مقدور باشد امکان تحرک در اتاق زایمان (لیبر)
فــراهــم بــاشــد و موقعیت زایــمــان تــوســط زن ب ــاردار
انتخاب شود.

zکارکنان درمانی باید از اقدامهای احتیاطی مناسب
بهمنظور کاهش خطر ابتال به عفونت بــرای خود و
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zنوزاد توسط همراه و در اتاق جداگانه نگهداری شود.
باشند ،نگهداری نوزاد در اتاق مادر با رعایت فاصله

و نیز تغذیه با شیر مادر بالمانع است ،چنانچه مادر
عالیم خفیف دارد ولــی ن ــوزاد بــدون عالمت باشد
حداقل یک پرده بین مادر و نوزاد باشد.

zبه طــور ایمن و با رعایت کامل بهداشت تنفسی،
تماس پوست با پوست داشته باشد.

zبه طور مرتب سطوحی را که با آن در تماس است
تمیز و ضدعفونی کند.

zاگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی خوب است،
شیردهی مستقیم از پستان باید با رعایت نکات
بهداشتی مطابق دستورالعمل ها انجام گیرد.

zدر صـــورت بــدحــال بـــودن مـــادر مبتال بــه کــوویــد19
می توان از روش های دیگر شیردهی مانند دوشیدن

شیر مادر به منظور تداوم شیردهی ،استفاده از شیر
مادر اهدایی یا شیر مصنوعی استفاده کرد.

zدســت کــم تــا  14روز پــس از آخــریــن تماس بــا مــادر

مشکوک یا مبتال ،عالیم عفونت در نوزاد بررسی شود.

zتعداد مالقات کنندگان با مادر و نوزاد محدود شود و از

مراقبت های سالمت روان دردوران بارداری وشیردهی
درکووید19

لوازم حفاظت شخصی در هنگام تماس استفاده کنند.

ب ــارداری حساس ترین دوران زندگی یک زن اســت .از

کاهش سطح هوشیاری یا درد مــداوم قفسه سینه

مانند نگرانی در مــورد تغییرات جسمی ،ترس از درد

zعــایــم خطر ف ــوری مانند تنگی نفس پیشرونده،
آموزش داده شود.

مراقبت های تغذیه ای در دوران بارداری و شیـردهی
درکووید 19

یک سو ترس و نگرانی بهعلت مسایل مربوط به بارداری
زایمان ،نگرانی از وضعیت سالمت جنین ،بی کفایتی در

وظایف مادری ،ترس از پیامدهای اقتصادی بارداری و ...
و از سوی دیگر در شرایط فعلی پاندمی کووید  ،19ترس
از ابتال به بیماری در خود ،جنین و نوزاد ،نگرانی از ابتال

zمادران باردار و شیرده مشکوک یا مبتال به کووید 19

در صورت مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ،ترس

و آب میوه را افزایش دهند.

لــذا غربالگری سالمت روان در اولین مالقات بــارداری

باید مصرف مایعاتی چون انواع سوپ مثل سوپ مرغ

از مرگ و ...از مثال های این احساسات منفی است.

zوعــده هــای غذایی حــاوی مقادیر بــاالی مــواد مغذی

و پس از آن در مالقات های بعدی بــرای بررسی وجود

معدنی با حجم کم و در دفعات زیاد استفاده شود.

می شود .پس از زایمان نیز در مالقات های روتین بررسی

شامل پروتئین بــا کیفیت بــاال ،ویتامین ها و مــواد

اختالالت روانی برای تشخیص و مداخله بموقع توصیه

zدرصورت بروز اسهال ،از وعده های غذایی سبک و

وضعیت روانی مادر انجام می شود و در صورت مشاهده

zاز غذا های خیلی داغ و خیلی سرد و پر چرب پرهیز شود.

بیمارستان الزم است .برای مقابله با استرس ناشی از

کم حجم استفاده شود.

zدر صورت عدم تحمل شیر از مصرف آن خودداری شود.
zمیوه هایی هم چــون سیب و مــوز مفید اســت ولی
میوه هایی مثل هلو و انجیر مصرف نشود.

نشانه های خطر روانــی ،ارجــاع فــوری به روانپزشک یا

شیوع بیماری کووید  19به مادر توصیه کنید:

zسبک زندگی سالم از جمله رژیــم غذایی ،خــواب و
ورزش مناسب داشته باشند.

zاز مواد غذایی غنی از ویتامین ها و امالح بخصوص

zبا سایر اعضای خانواده و دوستان از طریق تلفن،

غذایی بیشتر استفاده شود.

zاگــر احساس تــرس ،دلهره و بی قــراری می کنید با

انواع میوه ها و سبزی های تازه فصلی در برنامه روزانه

ایمیل و فضای مجازی ارتباط برقرار کنید.
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کارشناس مراقب سالمت یا مشاور صحبت کنید.

zاضــطــراب و نگرانی خــود را با محدود ســازی زمان

پرداختن به اخبار بیماری در رسانه ها کاهش دهید.

zکارهایی را که در گذشته به بهبود حال شما در زمان
اضــطــراب کمک کــرده اســت ادام ــه دهــیــد( .ورزش،

مطالعه ،آشپزی ،تماشای فیلم و )...

غربالگـری سالمت روان در اولین مالقات
بارداری و پس از آن درمالقات های بعدی

برای بررسـی وجـود اختالالت روانی برای

تشخیص ومداخله بموقع توصیه میشود.

مراقبت هـای سالمت روان در مادران باردار یا شیرده
مبتال به کووید 19بستری شده در بیمارستان
zدر زمان انجام هر مداخله درمانی با بیمار با لحن آرام

zدر ص ــورت ب ــروز عــایــم اضــطــرابــی و خلقی شدید

zاز نگرانی های بیمار از جمله ترس از عواقب بیماری روی

روانپزشکی درخواست کنید.

که با اقــدامهــای حمایتی کنترل نمی شود مشاوره

و مهربان صحبت کنید.

جنین  /نوزاد ،ترس از مرگ ،ترس از عود مجدد عالیم

یا رها شدن توسط تیم درمانی یا خانواده سؤال کنید.

zبه مادر بگویید طبیعی است که نگران و مضطرب
باشد و می دانید که دوره سختی را می گذراند.

نتیجه گیری
بارداری تغییراتی را درسیستم ایمنی بدن ایجاد می کند
تا بــارداری با موفقیت تــداوم یابد .پس ریسک ابتال به

zبه او اطمینان دهید که تیم درمانی او را رها نمی کنند

عفونت های تنفسی را بیشتر می کندکه ویروس کووید19

zبا زبــان ســاده مــادر را در جریان رونــد درمانش قرار

موارد مشکوک یا تأیید شده ابتال به کووید  19در دوران

zامکان تماس تصویری یا صوتی با خانواده را برای

مراقبت های با کیفیت باال دریافت کنند تا تجربه یک

و تا بهبودی در کنارش خواهند بود.

دهید تا اضطراب ناشی از عدم اطمینانش کم شود.
مادر فراهم کنید.

هم از این دسته است .تمام زنان باردار و شیرده از جمله
بارداری ،حین زایمان و پس از آن در دوران شیردهی باید

زایمان ایمن و مثبت و شیردهی موفق داشته باشند.
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