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 دانشکده پرستاری و مامایی
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جهان  COVID19 یناش یروسینت وعفو

د، رویم شیهمچنان پ را در برگرفته و

با  کندیاز مردم جهان تالش م یاریبس

غلبه  یماریب نیمختلف بر ا یهاروش

قاعده  نیاز انیز باردار  یخانم ها .دنینما

و نگران سالمت خود و  ستندین یمستثن

در  یاطالعات پزشک. شان هستند نیجن

 چیهمحدود است و  اریبس نهیزم نیا

از  روسیبر انتقال و یمبن یمدرک قطع

اما با  ،و نوزاد وجود ندارد نیمادر به جن

که در دوران  یکیولوژیزیف راتییتوجه به تغ

خانم  یو تنفس یمنیا ستمیدر س یباردار

با همچنین و  دیآیباردار به وجود م یها

، نیو بزرگتر شدن جن یسن باردار شیافزا

و دستگاه  نهیبه قفسه س یشتریفشار ب

 را باردار یخانم ها که شود یوارد م یتنفس

هر  از سوییمی کند، مستعد ابتال به عفونت 

 تواندیم یگونه عفونت در دوران باردار

 یجانب وارضعو رشد  یموجب کند

 .شود نیناخواسته در جن

 خانم های باردار که یمختلف یدر تماس ها

 ، اکثر آن هارندیگ یم "ماما یصدا"با 

 ،خود نیبه جن روسیو نینگران انتقال ا

ی، در دوران باردار یماریبودن ب دتریشد

ویزیت های و آزمایشات ضروری این دوران، 

انتخاب ، زمان مراجعه به بیمارستان

بیمارستان و حتی لوازم مورد نیاز خود و 

  .هستندنوزادشان در زمان شیوع کرونا 

 یمجاز یکتابچه آموزش نیا لیدل نیبه هم

 دانشگاه ییمحترم گروه ماما دیتوسط اسات

تا با به کار  دهیگرد هیتهران ته یعلوم پزشک

 دیشده در آن بتوان انیب یهاهیبستن توص

کرونا  وعیش زمانرا در  یمنیا یباردار

و با آرامش خاطر از دوران  دیداشته باش

 مراجعه ازو  یدخود لذت ببر یباردار

 درمانی بهداشتی مراکز به غیرضروری

 .نمایید خودداری( داروخانه و بیمارستان)
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 توصیه های دوران بارداری

 در زمان شیوع کرونا

 های غیرضروری از رفت و آمد

 .دیبمان در خانهو  دیکن یخوددار

 سبک انجام  یبدن ناتیرخانه تمرد

 ید.و تا حد امکان راه برو دیده

 و از تمام  دیخود باش هیراقب تغذم

 یبه اندازه کاف ییغذا یها گروه

 .دیاستفاده کن

  را به موقع مکمل های دارویی خود

استفاده کنید و از مصرف خودسرانه 

 دارو پرهیز نمایید.

 گرم  عاتیما ژهیبه و عاتیمصرف ما

 .مناسب فراموش نشود زانیبه م

 دیگر فشار سنج در منزل دارا 

بار فشار خود  کی یحداقل هفته ا

فشار  در صورت، دیریرا اندازه بگ

به کادر باالتر  ای 90/140خون 

و از  یداطالع ده یو درمان یبهداشت

 دستورات آنها پیروی کنید.

 رت داشتن ترازو در منزل حداقل صودر

و  دیکنزن خود را و کباریهر دو هفته 

 لویک 2از  شتریب هفته  دودر  راگ

 یبا کادر بهداشت ،دیاضافه وزن داشت

 .دیریتماس بگ یدرمان

 در دو ماه به  یریدر صورت عدم وزن گ

 یدرمان یبهداشت، با کادر یصورت متوال

 .دیریتماس بگ

 31-34، 28-30،  6-10 یدر هفته ها 

مراکز به جهت مراقبت  یرداربا 37و 

 .دییخلوت مراجعه نما یدرمان یبهداشت

 خود به  نیمراقب کاهش حرکات جن

و  دیباش یدر سه ماهه سوم باردار ژهیو

حرکت  یدر الگو یناگهان رییهر گونه تغ

 ید.ریبگ یرا جد نیجن

  آخرین روز  یناولتاریخ از  اطمینانبا

در صورتی که  ،قاعدگی و مدت حاملگی

احتمال مشکلی برای جنین و بارداری 

ام سونوگرافی وجود ندارد، می توان انج

 .را به تعویق انداخت
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 چه زمانی  به بیمارستان بروم؟

 و یمنیا ستمیس،  نبد راتییبا توجه به تغ

 های باردار ی، خانمباردار تنفسی در دوران

 یتنفس یهااز عفونت یبرخ ریتحت تاث دتریشد

مهم است که به  اریبس نی. بنابراندریگمی قرار 

و تا حد  دینخود توجه نما یاقدامات حفاظت

 مارستانیدر ب یضرور ریامکان از حضور غ

 .دیننما یخوددار

 آرامش، حفظ با زیر شرایط بروز صورت در

 به فردی بهداشت اصول رعایت و خونسردی

 :نمایید مراجعه بیمارستان

 مشکل  ایسرفه ، در صورت داشتن تب

شده تماس  یمعرف یبا مراکز بهداشت یتنفس

تا  دیینما یرویو از دستورات آنها پ دیریبگ

ارجاع داده  مارستانیبه ب ازیدر صورت ن

 ید.شو

 

 صورت داشتن سردرد بدون پاسخ به  رد

 ،ینیدوب، دید یتار جه،یسرگ ،مسکن

 سردرد و  دیحالت تهوع و استفراغ شد

 سنج در صورت داشتن دستگاه فشار ،دل

بالفاصله فشارخون خود را  ،در منزل

  داشتن و در صورت  دییکنترل نما

 هب عاًیسریا باالتر  90/140فشارخون 

صورت  در. دییمراجعه نما مارستانیب

به  ،درمنزل سنجنداشتن دستگاه فشار

 ایخلوت  یدرمان یبهداشت مرکز کی

به  ازیتا در صورت ن دییمطب مراجعه نما

 .دیارجاع داده شو مارستانیب

  بدون درد ایبا  نالیواژ یزیخونرداشتن  

 (بآ سهیک یپارگ) یناگهان زشیآبر 

 یو دردها یرحم یانقباض ها شروع 

  یمانیزا

 نیکاهش حرکت جن صورت احساس در 

خورده شود  نیریش ییماده غذا کیابتدا 

و سپس به ( نبودن یابتی)در صورت د

و  بخوابید چپ پهلوی به ساعت 2مدت 

ی در صورت دیخود را بشمار نیحرکات جن

 10 از کمترحرکات جنین،  که تعداد

به  بود، بالفاصله ساعت 2حرکت در 

 .دییمراجعه نما مارستانیب

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.firstpost.com/fwire/yoga-can-reduce-depression-in-pregnant-women-411884.html&psig=AOvVaw1aaWloAi1sXRb6JRiJ_1-D&ust=1585364666189000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjl2OPVuegCFQAAAAAdAAAAABAP


 

5 

 

 

 کدام بیمارستان بروم؟

  بیمارستان نزدیک محل زندگی خود را

 .انتخاب نمایید

 امکان بیمار  که تا حد یبیمارستان

 .کرونایی پذیرش نکند

  ویژه بیمارستانی که بخش مراقبت های

 .مجهز داشته باشد NICU نوزادان و

 رینکات ز مارستانیدر صورت مراجعه به ب

 :دییفرما تیرا رعا

 نکات بهداشت  تیحفظ آرامش و رعا با

 .دیحاضر شو مارستانیب در یفرد

  سعی کنید با وسیله نقلیه شخصی یا

 تاکسی به بیمارستان بروید.

 مدت در  یحد امکان توقف طوالن تا

 .دینداشته باش مارستانیب

 در  یضرور ریغ یاز رفت و آمدها

 یخوددار مارستانیب اطیراهروها و ح

 .دیکن

  تیزیزمان نوبت و تادر صورت امکان 

  .دیمنتظر بمان نیخود در ماش

 کیرا  یریگو نوبت رشیپذ یکارها 

 زمینه یماریفرد سالم، بدون سابقه ب

خانم باردار  طیو آگاه به شرا ای

با رعایت  (مددجو همسر حاً یترج(

 .انجام دهد حفاظت فردی

 شامل خود نیاز مورد مدارک  :

ملی،  همسر، کارت و خود شناسنامه

 بارداری، دوران های مراقبت کارت

 هایسونوگرافی و آزمایشات جواب

 همراه را بانکی کارت و شده انجام

 باشید. داشته

 ماسک و ) یمحافظت فرد لیاز وسا

استفاده  مارستانیدر ب دستکش(

 . دیینما

 ینیدهان و ب ،ها از لمس نمودن چشم 

 .دیینما زیخود پره

 

 

 ساعت  کیحداکثر هر  ایساعت  میهر ن

 20خود را به مدت  یبار دست هاکی

 . دییبه با آب و صابون بشو هیثان
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 یبرا یالکل یهاکننده یاز ضدعفون 

که با آنها در  یکردن سطوح یضدعفون

 ید.استفاده کن دیتماس هست

  تیفاصله را با افراد رعا متر 2حداقل 

 . دیکن

 یعنی د،یکن تیرا رعا یبهداشت تنفس 

و دهان  ینیب ، در هنگام عطسه و سرفه

آرنج خم شده تان  ایخود را با دستمال 

و بالفاصله دستمال استفاده  دیبپوشان

 ید.اندازیشده را در سطل درب دار ب

 ماسک خود را  بار کیدو ساعت  هر

 . دیینما ضیتعو

 وانید تمی مارستانیاز ب پس از بازگشت

لباسهایتان را در ورودی منزل آویزان 

 .ساعت به آن دست نزنید 4کنید و تا 

  و  دیریدوش بگتوانید  می همچنین

در معرض  ای شستهخود را  یهالباس

 .دیشوفاژ قرار ده یرو اینور آفتاب 

 جعه به منزل موبایل خود را اپس از مر

 با پد الکلی ضد عفونی کنید.
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 ؟برای زایمان چه وسایلی ببرم

 دار، دکمه زیر لباس :شامل نوزاد کیف               

                روسری، یا دار، کاله جوراب سرهمی

 دستکش مرطوب، نوزاد، دستمال پتوی

 مصرف باریک بچه، زیرانداز نوزاد، پوشک

 نوزاد. تعویض برای

 دست لباس  کل: یشام مادر لیوسا

 ینوار بهداشت(، صیزمان ترخ یبرا) زیتم

ی، ردهیش ایبزرگ  نیسوتگ، بزر زیسا

 یسرج حاًیترج) چند عدد شورت

، ماسک ،دندان ریخم، مسواک(، کسیف

، مصرف بار کی ایدستکش التکس 

 کباری راندازیزی، کننده الکل یضدعفون

 .کسفال، مصرف

 لوازم مادر در صورتی که بیمارستان کیف 

قاشق، چنگال  ،لیوان شامل دمپایی، را که

 به زائو می دهد، آن می باشد را و بشقاب

قبل از استفاده کامالً شسته و  ها را

، در غیر این صورت بهتر نماییدضدعفونی 

  .وسایل را از منزل با خود ببریداست این 

 تا بیمارستان به اضافی لوازم بردن از 

 .نمایید خودداری امکان حد

 

 نکات ضروری برای جابجایی نوزاد: 

 یا  برای حمل نوزاد از قنداق فرنگی

استفاده شود که قابلیت شستشو آغوشی 

 داشته باشد.

 .نوزاد را زیاد جابجا نکنید 

 بهتر است در  ،جهت حفظ ایمنی نوزاد

هنگام سوار شدن اتومبیل از کریر استفاده 

 ود. ش

   بیمارستان  داخلکریر را که دقت کنید

نبرید زیرا تمیز کردن و ضدعفونی نمودن 

 آن مشکل است. 

 جهت غربالگری یا  نوزاد را پس از تولد که

از قنداق  ببرید ویزیت به بیمارستان می

در محیط بیمارستان و  یا آغوشی فرنگی

 نمایید.از کریر در ماشین استفاده 
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 :مراقبت های پس از زایمان

 از پس های مراقبت بخش به زایمان، از پس مادر

 مشکلی که صورتی در و شود می منتقل زایمان

 و طبیعی زایمان از بعد ساعت 24 باشد نداشته

 بهتر شود.می ترخیص سزارین از پس ساعت 48

 ، اینرشرایط مادصورت مناسب بودن  در است

 برسد. ممکن حداقل به پزشک نظر اساس بر زمان

 نکات مهم در مورد مراقبت پس از زایمان:

  و  یردهیفرد باتجربه در ش کیبهتر است

 یماریمراقبت از مادر و نوزاد که سابقه ب

به عنوان همراه حضور  ،ندارد یانهیزم

 مادر یازهایدر رفع ن داشته باشد تا بتواند

ی ده رینوزاد و ش ضیتعو ،مانیپس از زا

  به وی کمک کند.

 تماس ه موجب می شود که حضور همرا

مادر و نوزاد با کارکنان بخش به حداقل 

 یخطر انتقال عفونت ناش وممکن برسد 

 .کاهش یابدCOVID 19  روسیاز و

 فراخواندن  یرا برامادر اخبار اتاق  زنگ

و از سالم  دییپرستار امتحان نما ایماما 

 ید.بودن آن مطمئن شو

 خارج  تاز تخ تر عیهر چه سر دیکن یسع

 کنید.و حرکت  دیشو

 رحم  یو سفت نالیواژ یزیحجم خونر به

 یعیرطبیو در صورت غ دییخود توجه نما

 به ادیه زو دفع لخت یزیبودن حجم خونر

  ید.بخش اطالع ده یا پرستار ماما

  ،اصول در تماس با سطوح مختلف

کنید وهمچنین   رعایترا بهداشتی 

  .یگران را حفظ نماییدمتری با د 2فاصله 

 

 به نوزاد خود شیر بدهم؟چگونه 

 

 
 

  آغوش ر خود را د نوزادبا آرامش خاطر

ند خود تماس پوستی با فرز و دیریبگ

 داشته باشید.

 تیدر صورت رعا دیداشته باش نانیاطم  

احتمال ابتال شما و  ینکات بهداشت فرد

 یناش یروسینوزادتان به عفونت و

COVID 19 دیبه حداقل خواهد رس. 

 را خود های دست شیردهی از بعد و قبل 

 بشویید. صابون و آب با  ثانیه 20 مدت به

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.novanthealth.org/healthy-headlines/who-comforts-better-than-mom&psig=AOvVaw0HHAnqFP5MBucQMp34AiSl&ust=1585366987662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjGnsPeuegCFQAAAAAdAAAAABAg
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 آب با را آن اطراف هاله و پستان نوک 

 .دهید شستشو ساده

 نوزاد نیاز برحسب و منظم دهی شیر 

 باشید. داشته

 .بجز شیر مادر چیز دیگری به نوزاد ندهید 

  سطوحی که با آن ها در تماس هستید را

 با ضدعفونی کننده الکلی شستشو دهید.

  در صورت تب، بیقراری، بی اشتهایی و

به پزشک اطفال  و زردی اسهال نوزاد

 اطالع دهید.

 ون بدو تولد در بیمارستان یواکسیناس

نگران رای نوزاد انجام می شود و ب

 واکسیناسیون نوزاد نباشید.

 دوش یک ،بیمارستان از ترخیص از پس 

 با که را لوازمی کلیه و بگیرید اهکوت

 و بشویید را اید برده بیمارستان به خود

 .نمایید ضدعفونی

 ( در صورت قولنج نوزادی )صبر و دل درد

مشکل تا سه  ، اینحوصله داشته باشید

 .ماهگی از بین میرود

 بیمارستان با مشکلی هر بروز صورت در 

 .باشید داشته تلفنی تماس

 دیینوزاد و خود را محدود نما یها مالقات 

برادر نوزاد و  و خواهر ،نی) فقط والد

به شما  مانیکه در دوران پس از زا یفرد

 .کند( یکمک م

 اقع تلفن یک متخصص نوزادان را برای مو

 .ضروری در اختیار داشته باشید

 نوزاد را روز سوم تا پنجم پس از تولد ،

برای انجام آزمایشات ضروری به 

ی بیمارستان ببرید و کلیه اصول بهداشت

را رعایت  گفته شده در مورد خود و نوزاد

 .کنید

 

پس از بازگشت به منزل 

 ؟ چگونه از خود مراقبت کنم

  روز پس از زایمان از  10ترشحات شما در

بتدریج زرد و سفید خونی و قرمز رنگ 

می شود و در روز دهم می توانید غسل 

  .نفاس انجام دهید

 دل زیر عفونی، و بدبو ترشحات صورت در 

 و پهلو درد ،ادرار سوزش لرز تب، درد،

 کنید مراجعه بیمارستان به تفسی مشکل

 .بگیرید تماس ماما و پزشک با یا و

 گرفتن حمام نگامه به اول روز10 در 

 .بگیرید دوش ایستاده المقدور حتی
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  ،اصول چنانچه دارای بخیه هستید

بهداشتی مراقبت از زخم و بخیه ها را که 

 در بیمارستان گفته اند را رعایت نمایید

، ترشحات ز شدن بخیه هاادر صورت ب  و

نخوردن به چرکی و قرمزی و جوش 

 . ه کنیدبیمارستان مراجع

 استفاده ملین غذاهای اول روز 10 در 

 .نشوید یبوست دچار تا کنید

  تواند انجام  روز می 40نزدیکی بعد از

منظور پیشگیری از بارداری ه شود و ب

روش های ، استفاده از یکی از مجدد

رداری مناسب برای مادران پیشگیری از با

 .این زمان الزم است در شیرده،

 گیری از سفتی و دردناک شدن برای پیش

، به نوزاد خود مرتب شیر دهید پستان

را خودو سینه های ،  حتی در  شب هنگام

 .سفت نشود اتخلیه نمایید ت

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

مشاوره و داشتن هر گونه در صورت نیاز به 

 . تماس بگیرید " ماما  صدای" سوالی با

 

 باشید تندرست اد وش

 

  عطایی سمیه و شمسی مهری نویسندگان :             

    میرموالیی طاهره دکترسیده:  ویرایش             
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