


در بارداری19-راهنمای کووید
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9 1400دی ماه 



راهنمای تشخیص و درمان بیماری –40نامه  مادران 
در بارداری19کووید 





ه نکات مهم در ویزیت مادران باردار مراجعه کننده ب
19-مراکز منتخب کووید

شتندایاوبارداریبهباروریسنیندرمتاهلهایخانمیکلیهارزیابیدر•
.گرددتوجهماه2زیرکودک

چاقیباالتر،وسال35سنشاملبارداریدرکوویدفاکتورهایریسکبه•
.ددگرتوجه...وخونپرفشاریدیابت،وقلبیایزمینهبیماریبهابتالو

مادراننشدبستریاحتمالدرایزمینهبیماریبهابتالتاثیربهتوجهبا•
بهبتالاسابقهومادرحالشرحکهضروریستکووید،بهمشکوک/مبتالباردار

داری،باردیابتودیابتنشده،کنترلفشارخونشاملایزمینههایبیماری
ایمنی،مسیستضعفمزمن،ریویوعروقیقلبیبیماریکلیوی،مزمنبیماری

تاهمیخصوصدرمادروشدهپرسیدهدقیقاعضاپیوندوسلسیکلآنمی
.گرددتوجیهاحتمالیبیماریسوابقدقیقارایه
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مادران دارای ریسک فاکتور دیابتیک سال و باالتر35 و باالتر 30توده بدنی  بیماری قلبی

-مرگ مادری ناشی از کووید14فراوانی ریسک فاکتور در 
1400در سال 19



مورخ 8406ابالغ مداخالت مرگ مادری نامه 
آذرماه9



با توجه به وجود مواردی از نقص کیفی خدمات پیگیرری کوویرد در مروارد•

کرهبرارداریطرح پیگیری مرادران مرگ مادری، در رابطه با ضرورت تعیین 

. رددمراقبت در منزل دریافت می کنند، در مرکز منتخب کووید تاکید می گر

ستقر پزشک محترم مرکز  بایستی بر انجام این مهم توسط مراقب سالمت م

.نظارت نماید

در 19-تیم مراقبت در منزل جهت انجام برخی از خدمات پیگیرری کوویرد•

.مادران باردار بایستی فعال و همواره در دسترس باشد



ویدکومنتخبمرکزدربایستیمنزلدرمراقبتتحتمادرانپیگیریطرح
ایطشرارزیابیبرایمنزلدربمراجعهشاملتواندمیپیگیری.شودتعیین
:باشدتلفنیتماسیاکوویدمنتخبمرکزبهمراجعهبهتوصیهمادر،

ررسیبازپسکالیبره،متراکسیپالسدستگاهداراییاآگاهمادرانبرای-
.دگیرانجامتلفنیپیگیریدستگاه،باکارصحیحنحوهازمادرآگاهی

لفنی،تپیگیریبرعالوهسالم،متراکسیپالسدستگاهفقدانصورتدر-
.گیردصورتمنتخبمرکزبهمراجعهبهتوصیه

ریپیگیبرعالوهمنتخب،مرکزبهمراجعهبرایامکاناتفاقدمادراندر-
زل،مندرمراقبتتیمتوسطمادرمنزلدرببهمراجعهبابایستیتلفنی

.گرددفعالمنزلدربپیگیری



مثبت و PCRگروه بدون عالمت با )پیگیری مادران سرپایی 
(  گروه دارای عالیم خفیف

دریاوعالمتبدونمواردکووید،منتخبمراکزبهمادرانمراجعهدر.1
قدفاوایزمینهبیماریفاقدمادراندربیماریخفیفعالیموجودصورت

ماندروپیگیری،منزلدرمراقبتصورتبهسرپاییمراقبت،چاقیوتب
.نداردبیمارستاندربستریبهنیازواستنگهدارندههای

.شودنمیتوصیهمواردایندرویرالآنتیدرمان.2

سطتومادرشرایطوامکاناتبراساسبایستیمادراناینپیگیریطرح.3
.شودتعیینکوویدمنتخبمرکزدرمستقرسالمتمراقب



دارای تب مادران بدون عالمت و یا بیماری خفیف  مبتال به بیماری زمینه ای یا
یا چاقی

توسطبیمارستان،بهارجاعیاومنزلدرمراقبتخصوصدرگیریتصمیم.1
انبیمارستآنکالزنانمتخصصباهماهنگیباوکوویدمنتخبمرکزپزشک
هرستانشبهماهیانهصورتبهمتخصصیناینبرنامه.گرددمیانجامکوویدریفرال

.گیردمیقرارمذکورپزشکاندسترسدروارسالها

ینهقرنطازخروجزمانتاروزانهپیگیری:منزلدرمراقبتبهتصمیمصورتدر.2
درببهمراجعهبا(7و4روزهای)هاپیگیریاینازمورددوحداقلواستالزامی
.پذیردمیصورتمنزلدرمراقبتتیمتوسطومنزل

میریپیگی.شودتعیینکوویدمنتخبمرکزدربایستیمادرپیگیریطرح.3
مرکزبهمراجعهبهتوصیهمادر،شرایطارزیابیبرایمنزلدربمراجعهشاملتواند

.باشدتلفنیتماسیاکوویدمنتخب



پسروز42تاباردارمراجعینیکلیهکدملیواسامیکوویدمنتخبمراکزدر
مادرانسالمتکارشناسبه،"24مادران"نامهبراساسبایستیزایماناز

توسطوروزانهبطوربهداشت،حوزهمادرانسالمترابطعنوانبهشهرستان
گیریپیوگردیدهرسانیاطالعکوویدمنتخبمراکزدرمستقرسالمتمراقب

.گرددفعالاولروزازها

نظارتوتاکیدمهماینانجامبربایستیکوویدمنتخبمراکزمحترمپزشکان
.نمایند

24درتلفنیارزیابی،مادرانسالمترابطکارشناستوسطهاپیگیریحداقل
.استقرنطینهازخروجازقبلو10-7-4روزهایسپسواولساعت



نحوه پیگیری



به روزرسانی واکسیناسیون بیماری کووید در 
1400آذرماه -بارداری

واکسنبابارداریازسنیهردرسال18باالیباردارمادرانواکسیناسیون•
سینوفارم

توانمیندارند،اولهفته12درواکسیناسیونانجامبهتمایلکهمادرانیدر•
انداختتعویقبه12هفتهازبعدتاراواکسیناسیون

بارداری،ازاطالععدمیاوبارداریازقبلدرواکسناولدوزتزریقصورتدر•
بعدماه2آسترازنیکامورددروروز28فاصلهبهدومتزریق

سینوفارمنوبت دوم در صورت تزریق یک دوز برکت یا بهارات قبل از بارداری•

رازنیکاآستنوبت دوم در صورت تزریق یک دوز اسپوتنیک یا آسترازنیکا قبل از بارداری•

باردار مطابق اولویت های جمعیت عمومی و در صورت دریافت دو دوز واکسن دوز بوستر مادران •
تقویتی آسترازنیکادوز اسپوتنیک قبل از بارداری، 

مادرتدرخواسصورتدرفقطآسترازنیکاباواکسیناسیونبرایکتبیرضایت•
دوزاولینبرای



1400/10/1پوشش واکسیناسیون مادران باردارتا تاریخ درصد

نفر واکسینه شدند22107مادر باردار که 32453
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سپاس از توجه شما


