
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود 
معاونت بهداشت

گروه سالمت خانواده، جمعیت و مدارس

کرونا در 
بارداری و شیردهی

آیــا زنــان مبتــا بــه کرونــا ویــروس می تواننــد بــه نــوزاد 

خــود شــیر دهنــد؟

• در دوران شــیوع کرونــا ویــروس، ایــن مســئله کــه آیــا ویــروس 	
از طریــق شــیر مــادر بــه نــوزاد منتقــل می شــود بــه دغدغــه  ی 

اصلــی و نگرانــی بســیاری از مــادران تبدیــل شــده اســت.
• ــن 	 ــال ای ــده انتق ــان دهن ــه نش ــود دارد ک ــی وج ــواهد کم ش

ــادر  ــک م ــن حــال، ی ــا ای ــه جنیــن اســت. ب ــادر ب بیمــاری از م
ــه ویــروس کوویــد-19، ممکــن اســت ویــروس را از راه  مبتــاء ب

ــد. ــل کن ــود منتق ــوزاد خ ــه ن ــس ب تنف
• الزم بــه ذکــر اســت کــه شــیر مــادر بهتریــن منبــع تغذیــه بــرای 	

ــر ابتــاء   ــوزاد در براب ــوزادان محســوب می شــود کــه از ن اکثــر ن
ــد.  ــت می کن ــا محافظ ــیاری از عفونت ه ــه بس ب

• ــیر 	 ــود ش ــوزاد خ ــه ن ــد ب ــا، می توانن ــه کرون ــا ب ــادران مبت م
بدهنــد و هیــچ مانعــی بــرای ایــن امــر وجــود نــدارد. امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه رعایــت نــکات بهداشــتی زیــر، در ایــن دوره 

امــری ضــروری اســت؛
• ــیردهی 	 ــام ش ــس از اتم ــوزاد و پ ــن ن ــوش گرفت ــش از در آغ پی

ــویید. ــود را بش ــتان خ دس

• حتما سطوحی که با آن در تماس بودید را ضدعفونی کنید.	
•   اگــر قبــل از شــیردهی بــر روی پســتان یــا قفســه ســینه خــود 	

ــا آب  ــه آرامــی ب ــد، پســتان خــود را ب ــا عطســه کردی ســرفه ی
ــت و  ــی، شس ــوئید. ول ــه بش ــدت 20 ثانی ــه م ــون ب ــرم و صاب گ
شــوی دائــم پســتان، قبــل از هــر بــار تغذیــه کــودک بــا پســتان 
مــادر یــا دوشــیدن شــیر مــادر ضرورتــی نــدارد. دقــت نمائیــد 
ــت  ــه پوس ــد ب ــی توان ــدازه، م ــش از ان ــوی بی ــت و ش ــه شس ک
ــل  ــایر عوام ــل ورود س ــدن در مقاب ــی ب ــد دفاع ــیب زده و س آس

ــزا را از بیــن ببــرد. بیماری
• ــتفاده 	 ــک اس ــود از ماس ــوزاد خ ــه ن ــیر دادن ب ــگام ش ــا هن حتم

کنیــد.
• ــوزاد 	 ــای ن ــم ه ــان و چش ــورت، ده ــا ص ــت ب ــاس دس  از تم

ــود.  ــودداری ش خ

ــد 19  ــه کووی ــکوک ب ــا مش ــی ی ــای قطع ــادر مبت ــر م اگ
قــادر  بــه تغذیــه شــیرخوار بــا شیرخودنباشــد، بهتریــن 

ــت؟ ــیرخوار چیس ــه ش روش تغذی

• میتــوان بــرای تغذیــه شــیرخوار از شــیر دوشــیده شــده مــادر، 	
شــیر اهدایــی بانــک شــیر و یــا شــیر دایــه اســتفاده کــرد.

• دوشــیدن شــیر مــادر در درجــه اول بــا کمــک دســت تمیــز  و در 	
صــورت لــزوم بــا اســتفاده از پمــپ مکانیکــی انجــام مــی شــود.

• شــیر دوشــیده شــده مــادر، توســط فــردی کــه عائــم کووید-19 	
ــا او احســاس راحتــی مــی کنــد، بــه وی  را نــدارد و شــیرخوار ب

داده شــود.

• تأکیــد مــی گــردد، بــه منظــور حفــظ تــداوم شــیردهی پــس از 	
ــا اســتفاده از یــک  ــا؛ شــیر دوشــیده شــده، ب دوره درمــان کرون

ــه شــیرخوار داده شــود.  ــا قاشــق ب فنجــان تمیــز و ی

• ــارخون 	 ــار فش ــه ای یکب ــد، هفت ــزل داری ــنج در من ــر فشارس اگ
ــد. ــرل کنی ــود را کنت خ

• اگــر تــرازو در منــزل داریــد، هفتــه ای یکبــار، در روز و ســاعت 	
مشــخصی خــود را وزن کنیــد. اگــر بیشــتر از یــک کیلــو در هفته 
ــود  ــامت خ ــع س ــات جام ــز خدم ــا مرک ــتید ب ــه وزن داش اضاف
تمــاس گرفتــه و از مامــا یــا پزشــک مرکــز راهنمایــی بخواهیــد.

• در هفتــه هــای 10-6، 30-28، 34-31 و 37 بــارداری جهــت 	
ــود  ــامت خ ــع س ــات جام ــز خدم ــه مرک ــارداری ب ــت ب مراقب

ــد. ــه نمایی مراجع
• عائمــی ماننــد آبریــزش، لکــه بینــی، خونریــزی، کاهــش حرکات 	

جنیــن، درد و انقبــاض شــکم، درد یکطرفــه ســاق و ران را جــدی 
گرفتــه، بــا ماســک بــه زایشــگاه مراجعــه کنیــد.

• ــا 	 ــب ی ــه مط ــه ب ــگام مراجع هن
ــامت،  ــع س ــات جام ــز خدم مراک
ــی  ــی معمول ــک جراح ــا ماس حتم
ــاعت  ــر از س ــد. زودت ــتفاده کنی اس
مقــرر بــه مطــب یــا مراکــز خدمــات 
ــد.  ــه نکنی ــامت مراجع ــع س جام
اگــر وقــت ماقــات پزشــک داریــد و 
مشــکوک یــا مبتــا بــه کوویــد-19 
هســتید، ایشــان را از احتمــال ابتاء 
ــد.  ــع نمائی ــا مطل ــه کرون ــود ب خ
ــکاران  ــا هم ــک ی ــه پزش ــوع ب ــن موض ای
ــی الزم  ــات احتیاط ــد اقدام ــی کن ــک م وی کم
بــرای ممانعــت از تمــاس نزدیــک شــما بــا ســایر 
بیمــاران و پرســنل را فراهــم نماینــد. بــه عائــم 
ــم  ــر عائ ــد. اگ ــت کنی ــود را دق ــاری خ بیم
ــم  ــا عائ شــما در حــال بدتــر شــدن اســت ی
اســت،  شــده  اضافــه  دیگــری 
ــا مرکــز  ــا پزشــک ی فــوراً ب
ــاس  ــود تم ــامت خ س

ــد. بگیری

شما می توانید سؤاالت خود در مورد
 پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

را با ما درمیان بگذارید. 
شماره تماس 4030، در طول شبانه روز پاسخگوی 

سؤاالت شماست.

گرد آورندگان : 
    زهره اصغری - کارشناس بهداشت خانواده

    مژگان فرومدی - کارشناس بهداشت خانواده
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مقدمه

کرونــا ویــروس هــا دســته بزرگــی از ویــروس هــا هســتند کــه هــم در 
انســان و هــم در حیــوان یافــت مــی شــوند. ویــروس کوویــد-19 گونــه 
ــا  ای از کرونــا ویــروس هــا و عامــل بیمــاری کرونــا درانســان اســت. ب
توجــه بــه شــیوع ســریع و بــاالی ایــن بیمــاری، نگرانــی های زیــادی در 
تمــام مــردم و بــه ویــژه زنــان بــاردار بوجــود آمــده اســت. ایــن رســانه 
جهــت آشــنایی بیشــتر شــما بــا ویــروس کوویــد-19 در دوران بــارداری 

تهیــه شــده اســت.

ــه  ــا ب ــرض ابت ــایرین در مع ــتر از س ــاردار بیش ــان ب ــا زن آی
ــد؟ ــرار دارن ــا ق ــروس کرون وی

ــی  ــتم ایمن ــدن و سیس ــی در ب ــروز تغییرات ــل ب ــه دلی ــاردار ب ــان ب زن
ــای  ــه عفونت ه ــا از جمل ــاری ه ــی بیم ــه برخ ــا ب ــتعد ابت ــود، مس خ
ــی  ــات احتیاط ــت اقدام ــن رعای ــتند. بنابرای ــی هس ــتم تنفس سیس
بــرای حفــظ ســامت خــود و نوزادشــان امــری ضــروری اســت. بنابــر 
ــی، در حــال حاضــر هیــچ مدرکــی  آمارهــای ســازمان بهداشــت جهان
ــر  ــرض خط ــایرین در مع ــتر از س ــاردار بیش ــان ب ــه زن ــر اینک ــی ب مبن
ابتــا بــه کرونــا ویــروس قــرار دارنــد، وجــود نــدارد و انجــام تحقیقــات 
بیشــتر بــرای درک تاثیــر کرونــا بــر بــارداری و ســامت مــادر و نــوزاد، 

کمــاکان در حــال انجــام اســت.

عائم

ــس،  ــی نف ــودرد، تنگ ــک، گل ــرفه خش ــژه س ــه وی ــرفه ب ــب، س ت
ــن  ــن رفت ــهال، از بی ــتفراغ، اس ــوع، اس ــرز، ته ــدن درد، ل ــردرد، ب س

ــی ــزش بین ــی، آبری ــایی و بویای ــس چش ح

تشخیص

ــود  ــک خ ــا پزش ــز ی ــا مرک ــدا ب ــوق ابت ــم ف ــتن عائ ــورت داش در ص
ــاز جهــت انجــام آزمایــش شــما را  ــا در صــورت نی ــد، ت تمــاس بگیری

ــد.  ــاع دهن ارج

درمان

ــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری  در حــال حاضــر واکســن و دارویــی ب
وجــود نــدارد. بنابرایــن، بهتریــن راه، پیشــگیری از ابتــاء بــه بیمــاری 

اســت.

پیشگیری 

• فقط در موارد ضروری از منزل خارج شوید.	
• از سفرهای غیر ضروری، جداً خودداری نمایید.	
• از حضــور در مهمانــی هــا، مراســم، مراکــز خریــد و مــکان هــای 	

شــلوغ و پــر تــردد، جــداً خــودداری نماییــد.
• فاصلــه اجتماعــی بــه انــدازه حداقــل 2 متــر از دیگــران را رعایت 	

کنیــد )حتــی از افــراد بــدون عامــت و بــه ظاهر ســالم(.
• از دســت دادن، روبوســی و در آغــوش گرفتــن دیگــران خــودداری 	

. کنید
• ــه 	 ــون ب ــا آب و صاب ــت ها ب ــح دس ــرر و صحی ــوی مک شستش

ــه خصــوص بعــد  مــدت حداقــل 20 ثانیــه را فرامــوش نکنیــد؛ ب
ــه دستشــویی، پیــش از غــذا خــوردن، بعــد از تمیــز  از رفتــن ب
کــردن بینــی، عطســه و ســرفه درون دســت ها. اگــر آب و صابــون 
براحتــی در دســترس نیســت، از محلول هــای ضدعفونــی دســت 
برپایــه الــکل 70 درصــد اســتفاده کنیــد )اســتفاده زیــاد محلــول 

هــای الکلــی توصیــه نمــی شــود(.
• از تمــاس دســت  آلــوده بــا چشــم هــا، بینــی و دهــان خــودداری 	

. کنید
• هنــگام عطســه و ســرفه، دهــان و بینــی خــود را بــا هــر وســیله 	

ــتین  ــج آس ــمت آرن ــذی، قس ــتمال کاغ ــن بپوشانید)دس ممک
لبــاس یــا ماســک جراحــی معمولــی(. بعــد از اســتفاده از ماســک 
یــا دســتمال آن هــا را در کیســه نایلــون انداختــه، درب کیســه را 

ــه بیندازیــد. گــره زده و در ســطل زبال
• ماســک  N-95 و ماســک هــای فیلتــردار ویــژه پرســنل 	

ــراد  ــی اســت. عمــوم اف بیمارســتانها و مراکــز بهداشــتی- درمان
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــی معمول ــک جراح ــط از ماس فق

• ــودداری 	 ــزل خ ــارج از من ــف خ ــطوح مختل ــه س ــت زدن ب از دس
ــه  ــه هیــچ وجــه دســتان خــود را ب کنیــد و در صــورت لمــس ب

صــورت،  دهــان و چشــم هــا نزنیــد.  
• ــتفاده 	 ــه اس ــا پخت ــورت کام ــه ص ــی را ب ــای حیوان ــراورده ه ف

ــد. کنی

توصیه های دوران بارداری در زمان شیوع کرونا

• در خانــه تمرینــات بدنــی ســبک انجــام دهیــد و روزانــه 20-30 	
دقیقــه راه برویــد.

• ــی در 	 ــه خــود باشــید و از تمــام گــروه هــای غذای مراقــب تغذی
ــی خــود اســتفاده کنیــد. برنامــه غذای

• ــی 	 ــن و مولت ــک، آه ــید فولی ــود )اس ــی خ ــای داروی مکمله
ــد.  ــتفاده کنی ــتور اس ــق دس ــع و مطاب ــه موق ــن( را ب ویتامی
ــا از  ــن ه ــدازه ویتامی ــش از ان ــرف بی ــه مص ــد ک ــت نمایی دق
بیمــاری کرونــا پیشــگیری نکــرده و حتــی ممکــن اســت باعــث 

ــود. ــز ش ــمومیت نی مس
• ــی و 	 ــای گیاه ــی داروه ــه دارو )حت ــرانه هرگون ــرف خودس از مص

ــد. ــا( بپرهیزی ــوش ه دمن
• برنامه خواب منظمی داشته باشید.	


