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 کم خطر باردارر خانم های د  مراقبت های پره ناتال

انجام   (telehealth)  جازیم صورت مجازی ازطريق تلفن يا شبکه هایه ببیشتر مشاوره ها  توصیه می شود،

ضروری است در مشاوره های مجازی،   .ترجیحا خانم باردار دستگاه سنجش فشارخون در خانه داشته باشد شود. 

  داده شود. در  (دقیقه 20تا 10بین )برگرفتن شرح حال کامل، آموزشهای الزم  وعالوه صرف شودوقت کافی 

 .سطح اضطراب در اين افراد زياد است هرحال حمايت روانی از خانم های باردار بسیار ضروری است زيرا

 

 

 ویزیت های حضوری

کاهش تردد در   ه منظور ب  . کنند  از ماسک استفاده  ، بايد و هم کادر درمان مادر باردار هم  ، در ويزيت حضوری

   اما ارتباط تصويری با همراه توصیه می شود.، نداشته باشد همراه  مادر باردارترجیحا  ، مراکز درمانی

کالج آمريکايی متخصصین   اگرچه دستورالعملهای ارايه شده در خصوص ويزيت حضوری بارداريهای کم خطر در 

،  20، 12توصیه شده تنها در هفته های UpToDate سايتاما در  ،است متفاوت ( ACOG )  زنان و مامايی

از   را کاهش داد. برخی ديگر ويزيتهاتوان    و حتی در صورت امکان باز هم می  ويزيت حضوری انجام شود 36،  28

  ساير ويزيتها و خواندن و  را ضروری دانسته اند 36،39، 28، 12 ويزيت حضوری در هفته هاینیز  متخصصین

 صیه می کنند. وت صورت مجازی ه برا آزمايشات 

 

 آزمایشات دوران بارداری

  استفاده شود.  اند،  که با مراجعه کمتر همراهتی تستها و آزمايشا از ، برای آزمايشات دوران بارداری درصورت امکان

 cell freeانجام   همچنینو  گرم OGTT 100و GCTجای  ه گرم بOGTT 75استفاده از  ، مثال عنوان به 

DNA ی جای سونوه ب NT  وآزمايشات خونی غربالگری ها. 

  آزمايشات خونی و  NTی  جای سونو ه بcell free DNA (آزمايشات روتین بارداری و ترجیحا ، 12هفته  در 

مراجعه   و  ده ش صورت مجازی کنترل ه جوابها ب. شود  و سونوگرافی آنومالی اسکن درخواست می  (غربالگری ها

واکسن  ،  تستهای سه ماه دوم درخواست می گردد ،  28هفته  در   محدود می شود.حضوری به موارد غیر طبیعی 

 .شود هفته توصیه می 38تا    28 کزاز بین 

 

 پرخطر باردار با حاملگی در خانمهای 

تعداد   ، بسته به نوع مشکل و نظر متخصص ، ..(  یفشارخون، چند قلوی  ی،دیابت)پرخطر    یباردار با حاملگ  یدر خانمها

 .کرد  در ویزیتها تالشفیزیکی،  باید در جهت کاهش مدت حضور  ، به هر حال  ویزیتها متفاوت است



 خانمهای بارداردر  19-یشگیری از ابتال به کوویدپ

در مورد پیشگیری از کرونا داده شده است را عمل  باردار  یر افراد غ بهکه  يیها  یههمان توص يد زنان باردار با

تماس نزديک    36بعد از هفته  ، خانمهای بارداری که عضو کادردرمانی هستند  شود عالوه بر آن توصیه می  .کنند 

   با بیماران نداشته باشند.

 

 19-الزم در مادر باردار مبتال به کوویداقدامات 

 

به بخش زايمان انجام تست   دار به محض ورود ربرای افراد مشکوک و ترجیحا برای تمام خانم های با  ➢

   .مادران و کادر درمان بايد ماسک داشته باشند  تمامی  توصیه می شود.تشخیص کرونا  

  اتاق ايزوله از زمان ورود تا زمان از جمله مکان و تجهیزات مناسب ، 19برای مادران باردار مبتال به کوويد  ➢

 ترخیص در نظر گرفته شود.  

 صورت بلوتوث ه جنین را بقلب قلب جنین در خانمهای بستری از دستگاههايی که الگوی  ينگبرای مونیتور ➢

   شود.برای اتاق فرمان می فرستد استفاده 

گازهای   باشد و اگر پايین تر باشد، بايد چک95 %در بارداری، بايد باالتر از  (  Sao2) اشباع اکسیژن در مادر ➢

  mmHg 70باالی   (Pao2اکسیژن شريانی )فشار، صورتدر آن انجام شود که( ABG) شريانی خونی

 در نظر گرفته می شود.مطلوب  

 .بستری، در وضعیت خوابیده به پشت قرار نگیرند و به پهلو باشند  دقت شود که خانمهای بارداربايد  ➢

فشارنده   در خصوص خطر آمبولی بايد به مايعات کافی و لزوم حرکت و جورابهای واريس، استفاده از دستگاه  ➢

 .هپارين تراپی توجه داشت ،متناوب ساق پا و در صورت صالحديد پزشک

هفته   24ه به عدم مصرف کورتون، در خانم های باردار با شک پره ترم اگر سن بارداری بین با وجود توصی  ➢

 .همچنان استفاده از بتامتازون توصیه می شود ،روز باشد 6هفته و   33تا 

ه  ب منطقی  IUGRاز جهت بررسی احتمال ، 19-يد وهفته بعد از ابتال به بیماری کو3 توصیه به سونوگرافی  ➢

 .رسد  ظر مین

  استفاده از سولفات منیزيوم برای پیشگیری از تشتج مادر و يا دارند، مشکل تنفسی که  در افراد مبتال  ➢

  بايد تنها با نظر متخصص انجام شود. چون اين دارو ممکن است باعث  ،خونريزی داخل جمجمه ای نوزاد

 .تشديد مشکالت تنفسی گردد

  زايمان پره ترم، پره اکالمپسی، پاره شدن زودرس  در موارد شديد بیماری و وجود مشکالت تنفسی احتمال ➢

 .رود کیسه آب و سزارين باال می


