
اداره مادر مبتال به کوید در لیبر

دکتر نسترن تیموری

پریناتولوژیست

ھیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران



زمان ختم بارداری در زنان مبتال

با بیماري خفیف عالیم با یا عالمت بدون 19 - کووید به مبتال ترم پره باردار مادران اکثریت براي

.داشت نظر در توان می را بارداري ختم بیشتر یا هفته 39 بارداري سن

ختم براي دیگري طبی یا مامایی اندیکاسیون که شدید، غیر نوع و هفته 39 از کمتر بارداري براي

تصمیم منفی تست نتیجه یا قرنطینه اتمام از بعد تواند می و ندارد اندیکاسیون زایمان ندارد، بارداري

.شود انجام ختم براي گیري

تیم تصمیم اساس بر و عمل دستور مطابق طبی بیماریهاي یا مامایی اندیکاسیون موارد در است بدیهی

.شود گیري تصمیم بارداري ختم از پس و حین قبل، مادر پایداري جهت الزم تمهیدات و بحران



بحرانی/ بیماری شدید

.ین می شود، مسائل متعددي باید در نظر گرفته شود و زمان زایمان بر اساس شرایط فردي تعیدر افراد مبتال با بیماري شدید 

در بارداري  احتمال بهبودي بیماري تنفسی با زایمان، ریسک انتقال به نوزاد و پرسنل در فاز حاد، افزایش مصرف اکسیژن •

بارداري که در پنومونی وضع را وخیم تر می کند، اتساع شکم در چند  functional residual capacityو کاهش

.جام شودقلویی و پلی هیدرآمنیوس و تصمیم گیري براي زمان ختم بر اساس شرایط مادر و تیم مدیریت چند رشته اي ان

در مادران باردار بستري که پنومونی دارند ولی اینتوبه نیستند، بعضی ختم بارداري بعد از هفته •

دید بارداري را در شرایطی که حال عمومی مادر رو به بدتر شدن می باشد، توصیه می کنند و در مادران با بیماري ش 32- 34

.هفته، ختم بارداري را بدلیل مشکالت پره مچوریتی توصیه نمی کنند 32غیر اینتوبه با سن بارداري کمتر از 



:در مادران باردار اینتوبه با وضعیت بحرانی

عیت هفته در صورت نارسایی تنفسی و هیپوکسمی مقاوم به درمان یا وض 34تا  32بعد از 

.بحرانی رو به بدتر شدن، توصیه به ختم بارداري می شود

هفته، تا زمانی که شرایط  32در فاصله بین سن قابل حیات جنین و سن بارداري کمتر از 

.ه می یابدمادر تثبیت یا رو به بهبود باشد، تداوم حمایت مادر با مونیتورینگ جنینی ادام



د در موارد اینتوبه گرچه می توان اینداکشن انجام داد ولی نبای: روش زایمان 

هت طوالنی باشد و در موارد با احتمال نیاز به روند اینداکشن با لحاظ مداخالت الزم ج

مدیریت شرایط مادر، سزارین می توان انجام داد

.بدون توجه به روش زایمان، حضور تیم چند تخصصی مجرب الزامی است  

سیژن در ضمن تاکید به لزوم اکسیژناسیون مناسب در شرایط هیپوکسمی مادر، تجویز اک

باشد و از  لیبر فقط به منظور محافظت سالمت جنین و تقویت اکسیژناسیون مفید نمی

باعث  طرفی به علت تماس کانول بینی یا ماسک صورت با ترشحات بزاق مادر می تواند

گسترش آلودگی شود 



اری در مادران بارداری که در اوایل بارداری مبتال شده و بھبود یافته اند زمان ختم بارد
تغییر نمی کند و مطابق اندیکاسیونھای مامایی است









وسط توصیه می شود در صورت امکان، قبل از تولد، مشاوره پریناتال ت

 مبتال و نیز خانواده، در ارتباط با/ پزشک نوزادان با مادر مشکوک 

.انجام شود... خطرات، نحوه ختم بارداری، وضعیت نوزاد پس از تولد و 



با توجه به اطالعات کم موجود، انتقال داخل رحمی صرفا در حد موارد محدودي بوده است ولی منتفی

.  نیست

ساعت تست 96الی  24به دنیا آمده اند در  19درصد نوزادانی که از مادران مبتال به کووید  2حدود 

، افقی مثبت داشته اند ، شواهد موجود نشان می دهند که انتقال عفونت به نوزاد، بیشتر از اینکه عمودي باشد

.بوده و از طریق مادر یا مراقبین نوزاد کسب می شود

.با این وجود؛ رعایت احتیاطات، تا زمان بررسی هاي جامع تر منطقی به نظر می رسد 

ند یا ، همچنان از راه قطرات تنفسی و در زمانی است که شخص مبتال سرفه و عطسه می کمهمترین شیوه انتقال  

در حال صحبت است

و قطره  ترشحات تنفسی و بزاق، مایعات مهم عفونی در انتقال فرد به فرد می باشند، لذا احتیاطات الزم تماسی 

ضروري است، تمام نوزادان متولد شده از... اي،در حین تماس با این مایعات و نیز خون و مایع آمنیوتیک و 

.باید تا آماده شدن جواب تست مشکوك در نظر گرفته شوند 19مادر مشکوك یا مبتال به کووید 



95احیاي این نوزادان با استفاده از وسایل حفاظت شخصی شامل کاله، عینک یا شیلد صورت، ماسک 

و 19گان مقاوم به نفوذ مایعات و روکفشی، یا لباس هاي ضد آب مخصوص مراقبت از بیماران کووید 

دستکش التکس، مقدور می باشد

 این تجهیزات فرد را در برابر آئروسل هاي مادر و نیز اقدامات احیاي نوزاد که بالقوه خطر تولید آئروسل 

لیتر، فشار مثبت مداوم راه  2شامل تهویه با بگ و ماسک، ساکشن، استفاده از اکسیژن با فلوي بیش از (دارند

در  2014محافظت می کنند، هرچند بر اساس مرور سیستماتیک منتشر شده در سال ) هاي هوایی و انتوباسیون

.این موارد ریسک تولید آئروسل پایین است ولی منتفی نیست

ضد  در پایان فرایند احیا، صرفنظر از اینکه تا چه مرحله اي احیا انجام شده است، باید محل احیا بطور کامل 

.عفونی شود



اضتدر زمان تولد نوزاد، پزشک مسئول نوزاد یا تیم احیاي پیشرفته نوزاد، باید درحالیکه وسایل حف

یايشخصی بر تن دارد ، در اتاق مجاور محل تولد، حضور داشته باشد و در صورت نیاز به انجام عملیات اح

جامبراي ان. پیشرفته در نوزاد، بالفاصله پس از تولد، در اتاق زایمان یا اتاق عمل سزارین حضور یابد

عملیات احیا نوزاد، در صورت امکان؛ فضایی جدا از اتاق زایمان و جدا از محل احیاي نوزادان سالم، در

انه، درنظر گرفته شده و نوزاد بالفاصله پس از تولد به آنجا منتقل گردد، در صورت نداشتن مکان جداگ

رهمان اتاقی که تولد صورت می گیرد، اقدامات احیا انجام شود، ولی فاصله ي مادر و نوزاد حداقل دو مت

.باشد و ترجیحا پرده اي از جنس پالستیک شفاف بین مادر و نوزاد حایل شود



تماس پوستی مادر با نوزاد در بدو تولد در مواردیکه مادر و نوزاد حال عمومی خوب و 

. عالیم بالینی پایدار دارند یا مادر و نوزاد هردو بدون عالمت می باشند بالمانع است



مبتال/ روز قبل از زایمان ، مشکوك 14توصیه می شود تمام نوزادان متولد شده از مادرانی که در طی 

رم شدهمی باشند، اگر مادر توانایی مراقبت از نوزاد خود را ندارد، به وسیله انکوباتور از قبل گ 19به کووید 

یا فضاي تعیین شده، انتقال یابند( ایزوله) به بخش 

طل تیم احیا قبل از خروج از اتاق ، وسایل حفاظت شخصی را درآورده و طبق دستورالعمل، داخل کیسه س 

.زباله هاي عفونی مخصوص انداخته شود و مجددا وسایل حفاظت شخصی تمیز بپوشد

ه در صورت توانایی مادر، در مراقبت از نوزاد و نیز عدم نیاز نوزاد به بستري ، با تمهیداتی که در ادام 

.خواهند آمد ؛ نوزاد با مادر هم اتاق خواهد شد

یا بخش هم  (یا ایزوله)در حین انتقال داخل بیمارستانی نوزاد، تیم انتقال، تا تحویل نوزاد به بخش نوزادان  

ه یا هم اتاقی مادر و نوزاد ، وسایل حفاظت شخصی را بر تن داشته باشند، گان و دستکش ها در بخش ایزول

.، خارج شوند(ایزوله)اتاقی مادر و نوزاد و شیلد یا عینک و ماسک، بعد از خروج از اتاق 



ام شود، می براي گرفتن اثر کف پاي نوزاد، تماس کف پاي نوزاد به صفحه استامپ نباید انج

ثر کف توان از پد پنبه اي که به استامپ زده و جوهري می شود به کف پاي نوزاد کشیده و ا

ط در پا در فرم مربوطه دریافت و سپس پنبه استفاده شده بارعایت اصول بهداشت محی

پاي  توصیه می شود برگه کاغذي مربوط به اثر کف. امحاي زباله هاي عفونی، معدوم گردد

.نوزاد، پس از قرار دادن در یک کاور پالستیکی، در پرونده بالینی نوزاد قرار گیرد 



، دشون می منتقل مادر خون و ترشحات طریق از که ویروسی هاي عفونت سایر همانند تولد، از بعد

پوترمی،هی از پیشگیري جهت الزم تمهیدات با و نوزاد وضعیت بودن پایدار صورت در نوزاد شستشوي

.شود انجام

 هک مواردي در ، نوزادان ویژه مراقبت بخش در ، عالمت بدون مشکوك نوزاد کردن ایزوله به تصمیم 

 و شده یرپذ آسیب دیگر نوزادان گرفتن قرار خطر معرض در باعث ، ندارد را بستري اندیکاسیون نوزاد

.شود انجام نباید



تاخیر در بستن بند ناف

ثانیه  30تاخیر در کالمپ بند ناف حداقل به مدت بیش از  19در مادران مبتال به کووید 

، طبق )غیر از در مواردي که نیاز به احیا داشته یا در برنامه احیاي نوزاد منع شده(

دت مادران مبتال و یا مشکوك باید از ماسک در تمام م. پروتکل کشوري باید اجرا شود

.تماس با نوزاد خود استفاده کنند



داده هاي اخیر، نشاندهنده آن است که ریسک کسب عفونت توسط نوزاد از مادر، کم می باشد، 

روز که  6هفته و  36الی  34بنابراین در نوزادان ترم و با تصمیم پزشک در نوزاد با سن حاملگی 

بالفاصله  وضعیت تنفسی خوب است و تون مناسبی دارند ، مانند سایر نوزادان؛ تماس پوست با پوست

بت بعد از تولد باید انجام شود ، تفاوتی در ریسک عفونت، در نوزادانی که در اتاق جدا از مادر مراق

ده ، شده اند با نوزادانی که با مادر مانده اند ؛ دیده نشده است و تاکنون بر اساس شواهد منتشر ش

.  کسب شده در زمان تولد، فوت نکرده است 19نوزادي مستقیما در اثر ابتال به کووید 



لزامادر صورت پایدار بودن وضعیت نوزاد، براي برقراري تماس پوست با پوست نوزاد تازه متولد شده با مادر ؛ ا

با آب و صابون شسته و مادر باید همیشه ماسک( در صورت نیاز ) باید دست ها، حداقل یک بار پستان مادر 

. )  جراحی داشته باشد

.از شستشوي پستان با مواد ضد عفونی کننده ، به ویژه با پایه الکلی پرهیز شود

، به گونه اي باشد که قادر به مراقبت 19در صورتی که وضعیت بالینی مادر مشکوك یا مبتال به بیماري کووید  

ایتاز نوزاد خود نباشد، یا مادر نیاز به سطح باالي مراقبت دارد، این مادر نمی تواند احتیاطات را به درستی رع

کند و نوزاد مشکوك یا بدون عالمت، باید به طور موقت از وي جدا شده و در اتاق دیگري توسط همراه سالم

.و ترجیحاً در انکوباتور نگهداري شود



.جدا سازي مادر و نوزاد در نوزادانی که داراي بیماري شدید هستند ، ضروري است

.جدا سازي مادر و نوزاد در مادر مشکوك یا مبتال ؛ که تست نوزاد هم مثبت است، نباید انجام شود 

، قادر به مراقبت از نوزاد باشد و نوزاد نیاز به بستري 19در صورتی که مادر مشکوك یا مبتال به بیماري کووید  

و مادر می تواند بعد از شستن) اتاق اختصاصی در صورت امکان ( ندارد ، مادر و نوزاد می توانند هم اتاق بوده 

دست ها و زدن ماسک مناسب جراحی سه الیه ، به نوزاد ، بدون تماس دست خود به چشم ، بینی و دهان

.در این موارد بهتر است تست کوید براي نوزاد ارسال شود. شیر بدهد  

متري مادر و ترجیحا در انکوباتور کنار مادر نگهداري شود و در صورت عدم امکان  2بعد از شیر دادن باید نوزاد در فاصله  

شیلد. اشداتاق باید تهویه مناسب داشته ب. نگهداري در انکوباتور، یک پرده شفاف پالستیکی بین مادر و نوزاد قرار داده شود

.پالستیکی صورت و ماسک، در نوزادان نباید استفاده شود



In general, if SpO2 ≥95 percent can be achieved, even 

with maximum respiratory support (if required), the 

pregnancy can be continued, at least up to 34 weeks. 

After 34 weeks 0/7 days, delivery can be considered if 

COVID-19 is expected to worsen, even if the patient is 

stable and has SpO2 ≥95 percent.



Choosing the route of birth Patients with asymptomatic or nonsevere

infections — COVID-19 is not an indication to alter the planned route 

of birth

Cesarean birth does not appear to reduce the already low risk for 

neonatal infection .

Even if future studies determine the potential for vertical transmission 

at birth, this would not be an indication for cesarean because it would 

increase maternal risk and would be unlikely to improve newborn 

outcome since reports of COVID-19 infection in the neonate have 

generally described mild disease



Patients with severe or critical disease — In patients with severe or critical COVID-

19, cesarean birth is performed for standard obstetric indications, which may 

include concerns about acute decompensation of those who are intubated and 

critically ill.

Induction of labor can be performed safely in intubated patients 

Induction of labor can be performed safely; however, a long induction can be 

impractical logistically if the patient is intubated and laboring in an operating 

room or intensive care unit, because of the specialized equipment and personnel 

in these sites. Cesarean birth is often performed in such patients


