
 
 0233مهرماه  42-03هفته سالمت بانوان ایران) سبا(  

 "سالمت ، مهارکرونا تیری، مد زنان"

 در بحران کرونا یو سالمت بارور زنانمهر:  4۲ چهارشنبه

 (یردهیشمان،یزا،یوسالم،باردارمنیایی)روابطزناشوها:محور

هایزیادروبروشدهوبرنامههایدیگرسالمت هایسالمتباچالش تاکنوننظام91ازآغازپاندمیکووید

منجملهسالمتباروریتحتتاثیرقرارگرفتهاند.هنوزمدتزیادیازشناختاینویروسنگذشتهوشواهد

علمیدررابطهباتاثیرآنبرسالمتباروریکافینیست.دریکمطالعهمروری،برروینوزادانمتولدشده

 91کهدرسهماههسومبارداریمبتالبهکوویدمادرباردار139از ویروسازRNAمورد22شدهبودند،

کنون جفتتا نافو بند خون ویروسدر وجود شواهدیاز همینطور شد. جدا سوابنازوفارنکسنوزاد

 بدستآمدهبااینحالهنوزاینشواهدکافینیست.

 عالمتداریابیعالمتنمیشود،91-بارداریباعثافزایشاحتمالابتالبهکووید

بالینیشدیدتریراطیدرهمانگروهسنی،ممکناستدوره غیرباردار زنانبارداردرمقایسهبازنان اما

کنندبدینمعنیکهاحتمالبستری،نیازبهمراقبتهایویژهونیازبهاستفادهازونتیالتوردرزنانباردارو

روزپسازختمحاملگی(وبهکوویدمبتالشدهاندباالتراززنان22یزایمانکردهاند)تازنانیکهبهتازگ

غیربارداردرهمانگروهسنیاست.

91هفته(دربینزنانباردارمبتالبهکووید33عالوهبرآنعواقبینظیرزایمانزودترازموعد)زودتراز

اینبیماریاست.مادرانمبتالشدهخصوصاگروهیکهدچارپنومونیمیباالتراززنانباردارغیرمبتالبه

 بارداری(وسزارینبیشترقرارمیگیرند.33شونددرمعرضخطرزایمانزودرس)قبلاز

برد ایکهریسکابتالبهبیماریشدیدکوویدرادرزنانباردارویااخیرازایمانکردهباالمی عواملزمینه

عبارتنداز:

 ،ابتالبهبیماریهایزمینهای 

 سال،33سنباالتراز 

 91زندگییاکاردراجتماعیباتعدادزیادمواردکووید، 

 91زندگییاکاردراجتماعیباپوششناکافیبرایواکسیناسیونکووید، 

 ،کاردرشرایطیکهامکانفاصلهگذاریمناسبوجودندارد 

 .زندگیوکاردرشرایطیکهدسترسیمناسببهخدماتبهداشتیدرمانیوجودندارد 

استفاده  01-بنابراین بسیار مهم است که زنان باردار از اقدامات احتیاطی برای محافظت از خود در برابر کووید

 دمات درمانی گزارش دهند.تب، سرفه یا مشکل در تنفس(را به ارائه دهنده خلرز، کنند و عالئم احتمالی )از جمله 







عبارتنداز:91روشهایمهمپیشگیریازانتقالکووید

 واکسیناسیون 

 ،استفادهازماسکبررویدهانوبینی 

 کنند، رعایتیکونیممترفاصلهازافرادیکهباشمازندگینمی 

 پرهیزازحضوردراماکنشلوغوبدونتهویه 

 .شستشویمکرردستهاباآبوصابونویااستفادهازضدعفونیکنندهدرجاییکهامکانشستشونیست

شود.اینتوصیهشاملزنانشیردهوزنانیکهتصمیمبه تزریقواکسنکوویدبههمهبزرگساالنتوصیهمی

هایموجوددرهرکشور کسندستورالعملواکسیناسیوندرزنانبارداربرحسبواشود. بارداریدارندمی

تعریفشدهاست.

 


هایدردسترستوصیههاازاینقراراست: درایرانباتوجهبهشواهدموجوددرموردواکسن

 ابتالبهکوویدبرایمادر اقداماتپیشگیریاز تداوم ایمنیقطعینیستو واکسیناسیونبهمعنایایجاد

 باردارواعضایخانوادهالزامیاست.

 آخرین دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت متبوع در مادران باردار و زایمان کرده تابع  01واکسیناسیون کووید

 میبایست در دستور کار قرارگیرد:د ذیل ابوده و رعایت مف

 واکسنهایبهارات،برکتواسپوتنیکVدردورانبارداریمنعمصرفدارند.واکسنسینوفارماجازهمصرف

 رادارد.92دربارداریبعدازهفته

 شود. تزریقواکسندرسهماههاولبارداریبهعلتارگانوژنزتوصیهنمی 

 ون عبارتند از :مادران واجد شرایط واکسیناسی 

  91باالیهمهمادرانباردار تشکیلپروندهمراقبتیدرواحدارائهبارداریبهشرط92بعدازهفتهسال،

نداشتنمنع)درصورتپزشکومامایمرکزارائهدهندهخدمتدهندهخدمتبهداشتیومعرفیازسوی

 (91انجامواکسیناسیونکووید

 روزپساززایماننبایدانجام91هفتهوبیشترتا31واکسیناسیونکوویددرمادرانباردارازسنبارداری

 شود.

 برخیمواردازقبیلمادرانباشرایطحادیاوخامتبیماریهایزمینهای،مادرانمتقاضیتزریقواکسندر

ک بیماری به اخیر ابتال سابقه که مادرانی و آسترازنیکا ، اند داشته گیریووید درخصوصتصمیم

 .بهعهدهکمیتهدانشگاهیواکسیناسیونمادرانبارداراستواکسیناسیونکوویددرآنان



 بیماریکووید  عالئماحتمالیابتالبه واکسینهشدندرصورتبروز پساز بایستیبا91-مادرانباردار، ،

مادرانباردار،جهتاخذراهنماییهایالزم2131سامانه2اطالعرسانیبهمراکزبهداشتیودرمانییاکد

 یاحتیتعیینمحلمراجعهبررسیوضعیت،اقدامنمایند.

 روزباشد.92فاصلهمناسببینواکسنکوویدوواکسنانفوالنزایاتوامدربارداریحتیاالمکان 

 تزریقایمونوگلبولینDدستورعملهایابالغیسالمتمادرانانجامتداخلیباواکسنکرونانداردومطابق

 شود.

 مراقبتهای دوران باداری: 

زایمانکردهاندزنانبارداروخانم باید-شدهاند91-ازجملهآنهاییکهمبتالبهکووید-هاییکهاخیراً

بهمعاینههایدوره اگرچهبایدتعداددفعاترفتوآمدبرایزنانباردارکاهش.ایخودادامهدهندحتما

یابد،امابرایداشتنبارداریسالموکمخطربایدحداقلمراقبتهایدورهایصورتگیرد.زماناینمراقبتها

بهدرمادرانبارداریکهریسککمداشته،عواملخطریآنهاراتهدیدنمیکندشاملچهارمراقبتحضوری

،21تا99یهاهفتهدریحضورریغمراقبتچهارو33و39–32و21-31و91-9:یدرهفتههابیترت

.برایمادرانیکهشرایطخطرسازیبرایآنهاوجوددارد)افرادمبتالبهبیماریهایمزمنتحت31،31،21

 مصرفکنندگانمواد( اند، عوارضبارداریشده افرادیکهدچار براساسکاملانجامدرمان، مراقبتها

سالمتمادرانالعملدستور یافته ادغام ،مراقبتهای ضوابطبهداشتی و ، فیزیکی حفظشرایطفاصله با

 ،الزامیاست.هحضوربراساسنوبتدهیوعدمباقیماندندرمراکزباحجمباالیمراجع


صرفباردارینیازبهبررسیازنظرکوویدنیست.زنانبارداردرصورتینیازبهانجامتستدارندکهبنابر

تشخیصپزشک،عالئمبالینیمرتبطباکوویدداشتهویادرتماسنزدیکبافردمبتالبودهباشند.

.سزاریندرصورتیتوصیهمیشودبهخودیخوداندیکاسیونسزاریندرباردارینیست91-ابتالبهکووید

 کهاندیکاسیونهایآنوجودداشتهباشد.

زایمانطبیعیوسزاریندرافرادمبتالیبدونعالمتبااندیکاسیونهایماماییومدیکالمشخصجهت

امکا بایستیدربیمارستانیبا بدلیلابتالیبدونعالمتبهتعویقنمیافتدولیحتما  ناتختمبارداری،

مناسبانجامپذیرد.

بعمل  آنها از ارزیابیهایالزم مشکوکتلقیمیشوندو مادرانمبتال/مشکوک، از نوزادانمتولدشده

آید.می

اگرتبیاسرفهداریدویابهسختینفسمیکشید،سریعاًبهدنبالمراقبتهایپزشکیباشید.قبلازرفتن

تانهایمسئولینبهداشتیمحلزندگیآنمرکزتماسبگیریدوبهتوصیهبهیکمرکزبهداشتیدرمانی،با

 عملکنید.





:یردهیش

   
:میتواندبهنوزادخودشیربدهد.برایاینکارباید91-مادرمبتالبهکووید

 استفادهکنند ماسکحتماازبهداشتتنفسیراهنگامشیردادنرعایتکنندو. 

 ازلمسکردنکودکبشویند؛هاراقبلوپسدست 

 بطورمرتبسطوحیراکهباآنهادرتماسهستند،تمیزوضدعفونیکنند. 

به،وشیردهیانحصاریبهکودک)تماسپوستباپوستدرساعتاولتولد(تماسنزدیک،زودهنگام

اوکمکمیکند.وتکاملرشد

         : هایالزمبرخوردارباشیدتابتوانیدشمابایدازحمایت

 بطورایمنوبارعایتبهداشتتنفسیبهکودکخودشیردهید.

 تماسپوستبهپوستبانوزادخودداشتهباشید،و 

 باشید کودکیکاتاقمشترکداشته لمس.با بعداز بایدقبلو دستهایشما راکردنکودک، خود

   .بشوییدوتمامسطوحراتمیزکنید

یاعوارضدیگر،آنقدربدحالهستیدکهنمیتوانیدبهکودکخودشیربدهید،91-اگربهدلیلابتالبهکووید

بایدکسیبهشماکمککندکهبطورایمنازروشهایممکن،دردسترسوموردقبولتانبرایشیردهیبه

:اینمیتواندشاملمواردزیرباشدکودکتاناستفادهکنید.

 دوشیدنشیر)مادر(؛ 

 برقراریمجددشیردهی؛ 

 یازبانکشیراهدایشیرمادر 



:ییزناشوروابط

 در دیگریمثل ارتباطات زناشویی، رابطه از غیر کنند، می زندگی سقف یک زیر و منزل در که زوجین

 کدام هر که همدارند دیگر تماسهای و کردن صحبت خندیدن، و نشستن هم کنار غذاخوردن، هم کنار

 تنها زناشویی رابطه شودبنابراین ویروس انتقال باعث الودگی با تماس یا تنفسی قطرات طریق از میتواند

 شود. نمی محسوب ، انتقالویروس از جلوگیری برای مانعی خود خودی به و نیست زوج تماس

 درخانه و اند نگرفته قرار آلودگی معرض در احتماال و ندارند عالمتی که افرادی در زناشویی رابطه

 و زوجین بین بهبودروابط برای روش یک تواند می اند، نگرفته قرار آلودگی معرض در احتماال و داشته اقامت

 ماندن فرصت از شود توصیهمی .باشد استرس پر دوران این در اضطراب کاهش برای روشی افراد برخی در

 زناشویی روابط بهبود و تقویترابطهعاطفی و همسر با کیفیت با رابطه و ببیشتر وقت گذراندن برای خانه در

 شود. استفاده

 اما .میگردد آنان پیوند استحکام سبب و کمککرده آنها روابط بهبود به سالم زوجین بین زناشویی رابطه

 زناشویی رابطه بهبرقراری تمایل و ندارند خوبی احساس عاطفی و روانی نظر از اززوجین یک هر که زمانی



 با و کرده صحبت یکدیگر با احساساتخود و مشکالت و نگرانیها رفع برای و خودداری کار این از ندارند

 توسط زناشویی رابطه برقراری برای اجبار. کنند برقرار زناشویی رابطه ، یکدیگر وضعیت از دوجانبه درک

 .نیست پذیرفته زوجین از هیچیک

.کنند خودداری زناشویی رابطه از دارد، وجود زوجین از هریک در بیماری به ابتال شک اگر

 یا خانه انجامکارهای یا کار برای ازمنزل آنها خروج میزان و زوجین شغل به توجه زناشویی رابطه برقراری در

 تب، زوجین از هریک گر.است مهم باشد، می موثر عفونت به ابتال میزان روی که مکانهایعمومی در تردد

 از دونفر هر یا یکی که مواردی در.کنند خودداری زناشویی رابطه از دارند نفس تنگی یا گلودرد، سرفه،

 به توجه با ، اند یافته بهبود جدی بیماری ازیک اخیرا یا هستند ای زمینه مزمن بیماری به مبتال زوجین،

 رابطه دربرقراری است بهتر ، باشد داشته بیشتری تواندشدت می افراد این در 19 کووید به ابتال اینکه

 جنسی رابطه برقراری از دارند مشکوکی عالیم طرفین از کدام اگرهر و ، کرد بیشتری احتیاط زناشویی

 سیستم ضعف دارای بیماران ، قلبی بیماریهای ، ریوی بیماریهای ، شاملدیابت بیماریها این .کنند پرهیز

عفونت مبتالیان( ایمنی  و ایمنی سیستم کننده تضعیف داروهای کنندگان مصرف یا و HIV به

انتقالکوویددرحینرابطهزناشویی.باشد می)کورتیکواسترویید مالحظاتخاصیکهبرایپیشگیریاز

قابلمطالعه"19 کووید گیری همه دوم گام در میانساالن سالمت برنامه مالحظات"توصیهشدهدرراهنمای

است.

 منبع:

،تهیهشدهتوسطادارهسالمتمیانساالندفتر"9211راهنمایبرگزاریهفتهملیسالمتبانوانایران"

 9211سالمتجمعیت،خانوادهومدارس،مهرماه

 


