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ویروس کرونا پاندمی در مامایی های مراقبت وبینار گزارش  

 پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده باروری سالمت و مامایی گروه

 تهران

 

 از 15/02/1399 تاریخ در کروناویروس پاندمی در مامایی های مراقبت وبینار

 به وبینار سخنرانان. شد برگزار ماما جهانی روز مناسبت به  17 الی 16 ساعت

 خانم نکولعل، مریم دکتر خانم میرموالیی، طاهره دکترسیده خانم ترتیب

 و مامایی گروهاعضای هیئت علمی  پرور رحیم واثق فاطمه سیده دکتر

 بیمارستان از بختیاری شهال خانم و تهران پزشکی علوم دانشگاه باروری سالمت

بودند. لندن کمبریج دانشگاه   
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 علوم پزشکی تهران دانشگاه دانشکده پرستاری مامایی

 ناریوب رگروهیز -سالمت یگروه فناور -کارگروه آموزش و مشاوره 

 یجراح یداخل یعضو گروه پرستار- شیدرو هی: دکتر آسناریوب یدر سالمت و اجرا یگروه فناور مسئول

گروه  یعلم اتیعضو ه-ی: دکتر آرزو راستیفن یبانیبا مسئول پشت یو هماهنگ یجدول زمان بند میتنظ

 یجراح یداخل یپرستار

  : هاله ادبیفن یبانیپشت مسئول

 یکارشناس روابط عموم ان،یاکبر نی: حسویدیو رهیو ذخ ضبط

 ییارشد ماما یکارشناس یکشاورز دانشجو بای: فریساز ادهیپ

 ییگروه ماما یعلم اتیعضو ه ،یمعصوم هیمحتوا: دکتر راض یینها دییتا

 پرستاری یکارشناس یدانشجو م،یقو ینشر: فاطمه جناب یو آماده ساز یقالب بند 
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گروه مامایی و سالمت باروری دانشکده پرستاری  خانم دکتر میرموالیی مدیر

و تبریک به مناسبت   ، ضمن عرض سالمو مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کننده، وبینار را با عنوان مامایی روز جهانی ماما به اساتید و دانشجویان شرکت

به عنوان سال جهانی  2020آکادمیک از صد سال پیش تا کنون، با نگاهی به سال 

 ماماها و تجربیاتی از کرونا ویروس شروع کردند: و پرستاران 
 

 

ی روز جهانی ماما قرار داریم و به این مناسبت، این روز را دانید در آستانهطور که میهمان

کنم و امیدوارم سال ی ماماهای کشور و جهان تبریک عرض میی عزیزان، همههمهخدمت 

پر از موفقیتی را پیش رو داشته باشیم. بخصوص که امسال را همانطور که گفتم، سال 

اند و این سال برای ماماها خیلی اهمیت دارد که فعال جهانی مامایی و پرستاری نامیده

 باشند.
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اگر بخواهم در خصوص صد سالی که مامایی در ایران به صورت آکادمیک قدمت دارد،  

ی طب در تهران، یک در مدرسه 1298دانند از سال ها میصحبت کنم، همانطور که خیلی

گرفتند. ی مامایی باز شد و هرسال ده نفر خانم را برای آموزش مامایی میی مدرسهشعبه

ها نیز به صورت لیسانس ادامه به معادل لیسانس تبدیل شد و بعدبعد از ده سال این دوره  

ی ایم شامل همان دورهپیدا کرد. در طی این صد سال مقاطع مختلفی برای این رشته داشته

ساله که خدمتتان گفتم، معادل لیسانس، لیسانس، بهیار ماما یک سال هایی داشتیم یک

حذف شد. االن کارشناسی ناپیوسته،  1370 که حذف شد. کاردانی مامایی داشتیم که سال

پیوسته و کارشناسی ارشد داریم با پنج گرایش. کارشناسی ارشد مشاوره داریم که از مقاطع 

 1385اندازی شد. دکترای بهداشت و باروری داریم که راه 1390جدیدتر هست و سال 

ح وظایف بسیار خوبی . ماماهای ایران شر1393اندازی شد و دکترای مامایی هم از سال راه

-چنین انجمنی مامایی دارند و همدارند. عضو نظام پزشکی هستند. در وزارت بهداشت اداره

چنین زیر نظر وزارت ای را دارند. زیر نظر وزارت کشور جمعیت مامایی را و همهای حرفه

 بهداشت انجمن علمی مامایی را دارند. 

 

فعلی مامایی ایران نکاتی را خدمتتان عرض  اندازدر اینجا، می خواستم در خصوص چشم

قرار گرفتیم باید تصمیم بگیریم که برای مامایی کشور چه  2020کنم. االن که در سال 

توانیم داشته باشیم. باید به کجا برسیم و اندازی را میجایگاهی را ترسیم کنیم و چه چشم

ران در این میان چیست؟ یک چگونه به آن مقصد برسیم و وظیفه و کار مامایی آکادمیک ای

سوالی که همیشه باید ذهن مان را مشغول کند این است که اصوال آیا مردم ماماها را 

شناسند، کار آنها را قبول دارند و به آنها اعتماد دارند یا نه. از نظر من شناسند و اگر میمی

به این مطلب برمی  این سوال مهمی است که همواره باید از خودمان بپرسیم. در آخر دوباره

ی مامایی گردم. وقتی که می گوییم مامایی آکادمیک باید ببینیم که مجامع آکادمیک درباره

داند (، ماما را فردی مستقل و اتونوم میICMگویند. کنفدراسیون بین المللی ماماها)چه می

ق تجویز یاری می کند و برای خودش استقالل دارد. حهای دیگر همکاری و همکه با حرفه

دارد. حق دسترسی به خدمات ازمایشگاهی، غربالگری، پذیرش و ترخیص دارد. ماماها باید 

قادر باشند که مشاوره کنند و به سایر متخصصین ارجاع دهند و پشتیبانی های الزم را 

 دریافت کنند.
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سوم مربوط به سالمت  اگر به اهداف توسعه هم در سطح جهان نگاه کنیم، می بینیم در اهداف توسعه، هدف

ی باقی اهداف توسعه است و کار حرفه مامایی نیز در این زمینه است. به هست که به قول معروف پایه

ی ماماها گذاشته ی سالمت مادران و کودکان بسیار اهمیت دارد و این مهم بر عهدهخصوص در حوزه

 partnershipی ریم که دربارهشده است. در اهداف توسعه به جز هدف سوم، هدف هفدهم را هم دا

ها به نوعی است. به نظر من مشارکت برای رسیدن به اهداف بسیار خوب هست و همین وبینار

تواند به ما کمک کند تا به اهدافمان برسیم. بنابراین گروه مامایی طلبی با دیگران هست که میمشارکت

پزشکی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه  و سالمت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

کشور، تصمیم گرفته تا سلسله وبینارهایی را برگزار کند. به خصوص درا ین ایام کرونا که حضور 

فیزیکی مقدور نیست. این اولین وبینار از این سری است که امیدواریم در ادامه با موفقیت پی گرفته 

های جهانی و مجامع علمی بین المللی بدانیم که سازماندر ادامه، عرضم این است که باید شود. 

انداز خودمان را ترسیم کنیم با کمک از آنها باشد گویند که اگر خواستیم چشمی ماماها چه میدرباره

، SoWMy 2014شوند. به طور مثال، در و ببینیم در خصوص مامایی چه مواردی را متذکر می

UNFPA  ل، حین و بعد از تولد می تواند توسط ماماها انجام شود که های قبمراقبت %87گفت که

شود. سازمان جهانی بهداشت نیز در این  باعث کاهش مرگ و میر مادران و کودکان تا دو سوم می

برای مامایی  advocacyمامایی و  regulationای، آموزش و ی تدارک حمایت حرفهدرباره 2014

ای را مطرح ساختند که از جمله نکات عمده 2014ی النست، در چنین در سری مامایتاکید کرد. هم

ها ی ماماها قابل پیشگیری است و اینکه تداوم مراقبتهای مادری و نوزادی به وسیلهمرگ% 80این که 

ی مهم دیگر اینکه و مراقبت کننده بسیار مهم هست که ماماها به این شکل ارائه خدمت بکنند و نکته

 گیرد که جای توجه دارد.  ی سیاسی و حمایت ناکافی مورد غفلت قرار میدلیل ارادهمامایی اغلب به 

های اند. معموال سازمانهای جهانی برای مامایی چه کار کردهی عمل، سازمانحاال ببینیم که در عرصه

را تدوین هایی کنند و سندهایی را صادر میدهند و بیانیهجهانی برای پشتیبانی مجامعی را تشکیل می

، 2014، 2013تواند ساپورت و حمایت کننده برای مامایی باشد. از جمله اینکه در سال کنند که میمی

آورده شده است که ماماها باید  SoWMy 2014چنینی بوده است. در مواردی این 2019و  2018

availability ،accessibility ،acceptability ،quality .موارد دیگری  در خدمات داشته باشند

-گذاری شود و برنامهکه اهمیت دارند این است که باید روی نیروی انسانی مامایی و آموزشش سرمایه

نیز توسعه یابد و تقویت شود و خدمات شان در   practiceهای آموزشی شان توسعه پیدا کند و 

نند تا نتایجش را در ریزی کدسترس مردم قرار بگیرد و سعی کنند در هر کشوری روی مامایی برنامه

 2030نرسیده برای  2020سالمت مادر و کودک ببینند. در سطح جهانی و مجامع علمی هنوز به سال

های داخلی خود را تنظیم کنیم و برای ها خط بگیریم و برنامهاند. ما نیز باید از انریزی کردهنیز برنامه

 هدف گذاری کنیم.  2030سال 
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WHO مواردی را متذکر شده است که مدیریت نیروی 2030انداز شمبا چ 2016، در سال ،

 regulationهای قبل از شروع به کار و بعد از اشتغال، مقررات و انسانی مامایی، آموزش 

ی جالبی ی آن ها ست. نکتههای کاری مثبت برای مامایی از جملهمامایی و تضمین محیط 

گذاری در مامایی باعث ایجاد فشار مطرح ساخته است این است که فقدان سرمایه WHOکه 

شود. در سال عدالتی جنسیتی و ارتباطات قدرت نابرابر در سیستم سالمت میبه صورت بی

2018 UNFPA های ی کلیدی را در مامایی مطرح کرده است که شامل آموزششش حوزه

های مامایی، بهبود نیروی کار مامایی، بهبود تقویت انجمن مامایی، قانون و مقررات در مامایی،

ی مهمی که گفته بازشناسی مامایی در سالمت جنسی و محیط کار مامایی و باز یک نکته

 باروری و حقوق ان است که جای توجه دارد.

ها هستیم باید ببینیم که تا آخر این سال باید از فرصت 2020در این شرایط که در سال 

سالی که پیش  10های الزم را در این حرفه داشته باشیم و برای ه استفاده کنیم و برنامهچگون

رو داریم با استفاده از همین اسناد مجامع بین المللی بتوانیم برای این حرفه کارهای مثبتی 

 انجام دهیم و خدمات مامایی را بهتر از این چیزی که هست به مردم برسانیم. 
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 یونیسف و بهداشت جهانی سازمانUNFPA که المللی بین های سند آخرین جمله از

 مطالعه را آن همه کنم می توصیه که اند کرده تدوین 2019 سال در ICM با همراه

 آموزش خصوص در موضوعاتی شامل سند این فهرست که است سند این کنند،

 situational analysis که کرده توصیه سند این در است، آن توسعه و مامایی

. کنیم کار ان آموزش خصوص به و توسعه روی آن اساس بر و شود  انجام مامایی روی

 رهنمود نیز ما به که است دانسته حرفه این اصلی ی¬پایه را مامایی آموزش سند این

 وزیر مامایی امور مشاور دفتر در اینکه کما. بگیریم پی را اصل همین که دهد¬می

. کردند تدوین را مامایی آموزش تحول سند 1397 سال در نیز بهداشت وزارت در

 این برای عملیاتی های¬برنامه ما که است الزم اکنون که رسد می نظر به بنابراین،

 جدید های مدل کنیم سعی و کنیم تر متحول را مان های آموزش تا بنویسیم سند

 midwife-led continuity های مدل جمله از کنیم اندازی راه را مامایی خدمات

of care خصوص در مرحله هفت سند این در. باشیم داشته نیز ایران در بتوانیم که 

 جمع سیاست، رهبری و تقویت: شامل که است کرده ذکر مامایی آموزش تقویت

 های محیط آموزش، مراکز کردن آماده مامایی، برای  advocacyسند و داده آوری

 کوریکولوم، و استانداردها علمی، هیئت اعضای تقویت ، بالینی مدرسان و بالینی

  .است آموزش حوزه در اصالح و ارزشیابی بازبینی، پایش، و دانشجویان آموزش

 کمک باید و اخیر سالهای این در هستیم آموزش در چالشهایی دچار نیز ایران در ما

 . بالینی آموزش در خصوص به باشیم داشته را آموزشی ی توسعه که کنیم تالش و
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 موارد این شامل ای-حرفه و آموزشی ی توسعه برای ما روی پیش چالشهای

 بین نامناسبی رقابتهای که بینیم می گاهی. ام نوشته را آنها از بعضی که میشود

 و آنها بین خدمتی یا و تعدادی تناسب یا دارد وجود ماماها و زنان متخصصین

 امکان همه برای ماما به دسترسی است ممکن جا همه در یا ندارد وجود ماماها

 مامایی رشته آموزش برای مستقل بالینی محیط و آموزشی استقالل. نباشد پذیر

 و زایمانی مراکز از پیشرفته کشورهای مثل شود می هم ایران در. ندارد وجود

 دیگر مورد. کرد استفاده مامایی بالینی آموزش برای خطر کم زایمان های بخش

 نداریم قدرت گذاریها سیاست در کافی ی اندازه به بهداشت وزارت در ما که این

 برای گذاری قانون مجامع طریق از که نیازمندیم ما. شویم وارد جانبه همه تا

 در که میبینیم نیز گاهی. کنیم تالش آن ی توسعه و توانمندیها حرفه، تقویت

 پیش نیز افسردگیهایی حرفه این شاغالن و التحصیالن فارغ دانشجویان، از برخی

 ریزی برنامه رو پیش سال ده طی باید که دارد وجود هایی نارضایتی و آید می

 بهتری ی توسعه مامایی کنیم کمک و سازیم برطرف را مشکالت این و کنیم

 .یابد
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تبع آن  همانطور که می دانید در حال حاضر دنیا با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می کند. به

ی کرونا، ماماهای ایران نیز در این حرفه فعالیت زیادی طی دو سه ماه اخیر به دلیل فاجعه

اند و باعث شده که وارد بطن زندگی مردم شوند و آموزش های الزم را به آن ها بدهند و داشته

منافعی کمک کنند و در این خصوص مشاوره بدهند. به نظر من کرونا  به جز مضراتی که داشته، 

نیز داشته است و برای ما حالت یک فرصت را ایجاد کرده است. ماماهای ما در مراکز بهداشتی 

ها اند و همچنین، در بیمارستانها خیلی فعال بودهدرمانی روستایی و شهری مان در غربالگری

در کارهای اند و به مادران کرونایی ارائه خدمت کرده اند. حتی ها ماماها فعال بودهو زایشگاه

اند، ماماها به طور داوطلبانه تعطیل شده هایی که بخش های زایشگاهغیر مامایی و در بیمارستان

در کنار پرستاران عزیز برای بیماران مبتال به کرونا، خدمات را ارائه دادند. بنابراین، کرونا فرصت 

 بسیار خوبی را برای نشان دادن خدمات ماماها فراهم کرد. 

ای را ارائه دادند. در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مدت خدمات ارزندهماماهای 

های اندازی شد که از گروهی پرستاری مامایی نیز پویشی برای مقابله با کرونا راهدانشکده

مختلفی تشکیل شده است. به خصوص گروه مامایی و سالمت باروری که خیلی فعال بوده. از 

ین گروه در راه اندازی و فعالیت گروه آموزش و مشاوره خیلی فعال بودند. اعضای هیئت علمی ا

دهد. های تلفنی به مردم میاندازی کردیم که مشاورهدر این خصوص ما صدای ماما را راه

ی دانشجویان و اپی را نیز برقرار کردیم. این قضیه به کمک همههای پیامکی و واتسمشاوره

ده است. در واقع، یک کار تیمی خوب از راه دور در این مدت کوتاه اعضای هیئت علمی فراهم ش

به وجود آمده است. کلیه اعضای گروه و دانشجویان مقاطع مختلف مامایی در این خصوص 

اند. محتواهای علمی متعدد در خصوص کرونا تهیه شده است و در سایت خیلی کمک کرده

عکس طراحی شده است و تمامی اعضای هیئت دانشکده بارگذاری شده است. کلیپ و نمایشگاه 

 اند.علمی خیلی کمک کرده
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شعار روز جهانی ماماها امسال این است که ماماها با زنان جشن بگیرید، ارج بنهید، 

بسیج و متحد شوید، همینک نوبت ماست. به نظر من کرونا این نوبت را فراهم کرد و 

خواه رفتیم و متحد این شعار بود که ما خواه یا نافعالیت های ما در کرونا تبلور عملی 

شدیم و توانستیم خدمات مان را به مردم در این شرایط کرونایی برسانیم. از جمله 

های تلفنی گفتند که چقدر نیاز به کمک تجربیات کرونا این بود که مردم در مشاوره

کردند بسیار دریافت میها را دارند مخصوصا از نظر روحی و روانی و زمانی که مشاوره

راضی و خوشحال بودند. بخش نظرسنجی ما این موضوع را نشان داده است. حتی 

های تلفنی خواهد بود یا نه. کردند که آیا بعد از کرونا نیز این مشاورهبرخی مطرح می

گیریم این هست که اگر ما ماماهای باکیفیت و خوب را فراهم کنیم ای که ما مینتیجه

اید. این همان ترس مردم قرار دهیم ، خود به خود از آنها استقبال به عمل میو در دس

نکته مهمی است که در اول صحبت هایم گفتم که مجدد به آن برمی گردم و ما باید 

 همیشه آن را مدنظر قرار دهیم.

های مان را ریزیاکنون برنامهی پیش رو دارم و اینکه از همای که برای دههتوصیه 

ع کنیم این است که اتاق فکر مامایی داشته باشیم و شرایط الزم را برای اینکه شرو

داشته باشند  availability ،accessibility ،acceptability ،qualityماماها 

های بالینی را آماده کنیم و محیط بالینی خاص مامایی داشته فراهم کنیم. محیط

ت و پشتیبانی کنیم و سعی کنیم که باشیم و هیئت علمی بالینی مامایی را تقوی

 های خدمتی جدید را فراهم کنیم. مدل

در انتها به نظر من باید شعاری را برای این ده سال داشته باشیم و آن را دنبال کنیم 

اندازی کنیم و این هست که هر زن/ خانواده یک ماما داشته باشد. به و پویشی را راه

ی دست به دست هم دهیم و متحد شویم و نظر من این مقصد خوبی است که همگ

 پیگیر این قضیه باشیم.

های من خانم دکتر نکولعل، عضو هیئت ی صحبتخیلی ممنونم از توجه شما، در ادامه

های زیادی برای مقابله با کرونا در این مدت انجام دادند علمی گروه هستند که فعالیت

 دهند.و مطالبشان را ارائه می
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یافتن فرمایشات خانم دکتر میرموالیی، خانم دکتر نکولعل در رابطه با عملکرد  پس از پایان

این روزهای دانشکده برای مقابله با کروناویروس و پویش صدای ماما توضیحات 

 باشد:ای را ارائه دادند که بدین شرح میارزنده

 و ثبت بماند به نکویی در عرشو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش                          نام تت       

روز جهانی ماما مبارکباد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان عزیز هستم، اساتید و 

دانشجویان محترم مامایی و ماماهای بالینی در سراسر کشور. امیدوارم که بتوانم مبحث خوبی 

 را خدمتتان ارائه بدهم. 

های ها به تعطیلی کشیده شد، در گروهشد و دانشگاه در اسفندماه که ماجرای کرونا خیلی بحرانی

مجازی اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی با هم توانستند فعالیت های جالبی را شکل 

ها، کارگروه آموزش و مشاوره در مدیریت کارگروه تشکیل شد، یکی از بزرگترین کارگروه 5دهند. 

آن را بر عهده بگیرم. در این کارگروه در حدود  کرونا بود که من افتخار داشتم که مسئولیت

نفر از اساتید  40نفر از دانشجویان مقاطع مختلف که تحت نظر  100نفر عضو هستند:  140

هیئت علمی دانشکده همکاری می کنند. کار این کارگروه تأمین محتوای آموزشی از یک طرف 

های تلفنی رئیس محترم برای مشاوره آپی بوده است.های تلفنی و واتسو از طرف دیگر مشاوره

های دانشکده را در دانشکده جناب دکتر نیکبخت از همان ابتدای کار فرمودند من تمام خط

گذارم و بدین ترتیب با ابتکار آقای مقدور مسئول مخابرات دانشکده توانستیم از اختیار شما می

 -دای ماما، صدای پرستارخط مشاوره صدای پرستار، ص 5خطوط مختلف استفاده کنیم و  

 اندازی شد.سالمت روان، صدای سوگیاران و صدای مردم راه
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-ترین این صداها، صدای ماما بود که مردم با شماره تلفن ثابت تماس مییکی از پرمخاطب

کارتی که در اختیار یکی از دانشجویان بود شد به سیمگرفتند و این شماره ثابت وصل می

کرد. در ساعاتی مشخص سیم کارت را روی تلفن اساتید مربوطه فوروارد میو این دانشجو 

تماس  6000روز می گذرد ما  40فروردین شروع شد و تا امروز که  4های تلفنی از مشاوره

ی آنها تماس واقعی بوده است و تقریبا به عمده 3500داشتیم و با حذف موارد تکراری 

ی جالب این آپی هدایت شدند. نکتهی واتسه مشاورهجواب داده شده و بعضی موارد نیز ب

مرتبط با کرونا بودند. روزانه % 30ها اختصاصا مامایی بودند و فقط بود که بیشتر این تماس

ی روز مشاورهی شبانهشد و در بقیهاستاد داده می 4ی تلفنی توسط ساعت مشاوره 8

امایی و سالمت باروری در این کار نقش و آپی بود. تقریبا تمام اساتید هیئت علمی  مواتس

کنم که وقتشان را در اختیار مردم و رفع نگرانی ی آنها تشکر میهمکاری داشتند که از همه

ی ساعت مشاوره 8بندی به این صورت بود که در روز ی شیفتمردم قرار دادند. برنامه

یفت بیشتر در هفته شد و هر استاد حدود یک یا دو شاستاد تقسیم می 4تلفنی بین 

شد. جا دارد از دانشجویانی که رابط اتصال مردم با نداشت. بنابراین شدت کار تقسیم می

روز  40اساتید بودند تشکر کنم مخصوصا خانم فاطمه السادات محمدی موسوی که در این 

ر نیا نیز رابط خط صدای پرستای رضاییخط صدای ماما را روی پا نگه داشتند. خانم فاطمه

ی صدای سوگیاران هستند. ی هداوندخانی نیز رابط خط مشاورههستند و خانم فاطمه

ی تلفنی به آپی نیز داشتیم که اعضای آن اساتید مشاورهی واتسبر این مشاوره عالوه

ی دانشجویان دکترا و تعدادی از دانشجویان ارشد بودند. شیفت دانشجویان ارشد اضافه

-ی صدای ماما پخش میشد. در پیغام صوتی که برای مشاورهیهر سه روز یک بار عوض م

شد و در مواقعی که امکان ی یکی از دانشجویان ارشد داده میشد، هر سه روز شماره

گرفت. دانشجویان ارشد آپ صورت میی تلفنی نبود، پاسخگویی از طریق واتسمشاوره

اساتید به اشتراک می گذاشتند و گرفتند و آن را در گروه یک شرح حال کامل از بیمار می

 دادند.بعد از گرفتن پاسخ، به فرد پرسش کننده جواب می
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شکایت شایع در صدای ماما بیشتر نگرانی از انتقال ویروس به نوزاد و در دسترس نبودن خدمات 

های هایشان بودند. از یک طرف بارداریچنین نگران انجام آزمایشات و غربالگرمامایی بود و هم

های شایع در خواسته داشتیم و از طرف دیگر مشاوره جهت اقدام به بارداری داشتیم. شکایتنا

ی طیف مامایی بودند مانند: مراقبت زخم سزارین، مشکالت شیردهی، مشکالت پستانی، همه

مشکالت تخمدانی، اختالالت قاعدگی، اختالالت واژینال، مشکالت بلوغ، جنسی و یائسگی. در 

ها این بود که آیا ما واکسیناسیون ترین پرسشی کودکان نیز سواالت زیادی داشتیم. اصلیزمینه

فرزندمان را به تأخیر بندازیم یا نه؟ با توجه به اینکه کرونا مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا 

سعی  ی ما این است که به تأخیر نیفتد مگر اینکه بچه سرحال نباشد و ناخوش باشد وکند توصیه

 کنند واکسیناسیون را  با وقت قبلی و در ساعات خلوت به مرکز مراجعه کنند. 

ی کرونا داشتند مواردی از بارداری ناخواسته داشتیم و  آنها ی اخیر در افرادی که سابقهدر هفته

اسکن مشکلی پیش بیاید. تیاز داروها و انجام سی نگران این بودند که به دلیل استفاده

خوشبختانه، داروی مورد استفاده هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین بود که از جمله داروهای 

ها و سونوگرافی سر وقت اسکن نیز به انجام غربالگریتیباشد و به خاطر سیایمن در بارداری می

  .رسیدندپ می بارداری به اقدام زمان مورد در کرونا از یافته بهبود مادران توصیه کردیم. همچنین
 



 
9139 /2/ 15 –دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران  –مراقبتهای مامایی در پاندمی کرونا ویروس   

14 
 

 

 کنم:پرسیدند را مطرح میدر اینجا چند سوال شایع که هم مردم و هم ماماها می

کند و همان تب و سرفه و تنگی نفس، درد عضالنی، عالئم کرونا در خانم باردار و غیرباردار فرقی نمی

فعال داریم خانم  آبریزش، احتقان بینی و از دست رفتن حس بویایی و چشایی است. بر اساس شواهدی که

دانیم که  زنان باردار در مواجهه مان میتر نیست ولی از شواهد قبلیباردار لزوما برای ابتال به کرونا مستعد

کار بگیرند. با عوارض تنفسی ممکن است حالشان بد شود، بنابراین الزم است که اقدامات احتیاطی را به

ای که شده این هست که ن بارداری را چکار کنیم؟ توصیههای روتیسوال رایج دیگر این بود که مراقبت

وزنه و دستگاه فشار خون در منزل داشته باشند و از طریق آنالین وزن و فشار خون را گزارش کنند. 

ی استفاده شود. درباره telehealthکنند که از ها خیلی توصیه میهای بهداشتی این روزسیستم

های مختلف را رجوع کردیم که باید در صورت مشورت با بود که ما رفرنسغربالگری ها نیز سواالت زیاد 

نبودن فرد، تا حد امکان آزمایشات  تجمیع شوند و با وقت قبلی و در ساعت خلوت   high riskپزشک و 

-با رعایت نکات بهداشتی، با ماسک و دستکش مراجعه کند.ما به رعایت نکات بهداشتی زیاد توصیه می

 وضیح دادیم که در مواقع اورژانسی باید سریع مراجعه کنند تا دیر نشود. کردیم اما ت

دانیم ها نمیسواالت زیادی در رابطه با احتمال انتقال کرونا از مادر به جنین وجود داشت. بر اساس رفرنس

و های مایع آمنیوتیک دانیم این است که در نمونهکه چقدر احتمال انتقال وجود دارد و چیزی که می

 اند. ی نوزادی و بدو تولد مبتال شدهشیر مادر یافت نشده است و احتماال نوزادان مبتال در دوره

گذاشته است، ویروس در  WHOسوال دیگری در رابطه با شیردهی بود که طبق آخرین دستورالعمل که 

قطع شیردهی  شود و دلیلی برای جلوگیری ودهی منتقل نمی شیر مادر یافت نشده است و از طریق شیر

تاکیدش بر شیردهی نوزاد  WHO وجود ندارد. حتی برای خانمی که مبتال شده خیلی جالب است که

است منتهی قبلش  مادر دستش را با آب و صابون بشوید و ماسک بزند و با الکل دستش را ضدعفونی 

ر مادر خیلی کند. هر سطحی که مادر لمس کرده تمیز و ضدعفونی شود و ماسک مرتبا عوض شود. اگ

ی اول باید حمایت و کمک شود و کمک کنیم دستش را بشوید و شیرش دوشیده بدحال باشد در درجه

ی آخر گذاشته و استداللش هم شیر خشک را در مرحله WHOاستفاده شود. Donorشود و یا از شیر 

خشک وجود دارد.  منطقی است، می گوید در شرایطی که کرونا شایع باشد، احتمال انتقال از طریق شیر

ی شیر خشک باید یک نفر از خانه خارج شود و چند داروخانه را  سر بزند و سطوح مختلف چون برای تهیه

را لمس کند و بعد شیر را منزل بیاورد. در منزل نیز احتمال آلوگی آب و ظروف وجود دارد، بنابراین 

ی شیر خشک است باید از به استفادهاحتمال انتقال کرونا هم وجود خواهد داشت. پس اگر واقعا نی

 باشد. sustainableو   availableشیرخشک 
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شد که طبق آخرین ی تماس پوست به پوست و شیردهی بعد از زایمان زیاد پرسیده میدرباره

دستورالعمل باید تماس پوست به پوست باشد ولی تماس تنفسی نباشد و فواید تماس پوست به 

 پوست بیشتر از خطرات آن است. 

اگر خانم بارداری مبتال به کرونا شد باید زایمانش به چه صورت باشد و آیا باید سزارین شود. باید در 

ای پزشکی را  دقیقا رعایت کنیم و برای هر فرد جداگانه هاین رابطه مراقب بود که اندیکاسیون

گیری شود هم بر اساس شرایط طبی و هم ترجیحات خودش. ترجیحات زن در ایران یعنی یا تصمیم

طبیعی و یا سزارین. ولی در خارج از کشور همانطور که خانم بختیاری توضیح خواهند داد اصال به 

بیعی زیاد هست، که فرد براساس ترجیح خودش یکی را های زایمان طاین صورت نیست و آپشن

ایم که از ترس زیاد ماندن مادر در لیبر زیاد به طرف کند. در بعضی از بیمارستان ها شنیدهانتخاب می

کند زیرا ممکن است اند که این خطر را بیشتر میاند و بیشتر به سمت سزارین رفتهاینداکشن نرفته

و با سزارین، تجهیزات بیهوشی را آلوده کند. بنابراین خیلی باید در  تست مادر منفی بوده باشد

ترین شکایت و نگرانی مادران یافتن ارتباط زایمان فردی که مبتال به کرونا هست دقت شود. اصلی

مکان ایمن برای زایمان بود. آنها می ترسیدند با ورود به بیمارستان مبتال به کرونا شوند. واقعا کرونا 

های ایمن جهت زایمان باشیم. شاید الزم باشد که زایشگاه از نشان داد که باید به دنبال مکانبه ما 

  بیمارستان جدا شود. مادر باردار بیمار نیست که نیاز به رفتن به بیمارستان داشته باشد.
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پرستاری و مامایی ها را در سایت دانشکده ترین دستورالعمل توانید تازهکنم که میمجدد یادآوری می

ی منابع های آموزشی که ترجمهدر قسمت آموزش و مشاوره در مدیریت کرونا وارد شوید و انواع فایل

نمایشگاه سیمای "توانید از های ما را ببینید. همچنین میها و وبینارچنین کلیپبه روز دنیا هست و هم

ید. نزدیک به صد عکس از نواحی مختلف کشور در کانال تلگرامی ما دیدن کن "ماما در مقابله با کرونا

کنم که عضو کانال شوید و از های بسیار زیبایی است و توصیه میبه دست ما رسیده است که صحنه

    ECC_FNM_TUMS@ این نمایشگاه دیدن کنید.

اری ریزی محتوایی وبینار همکمهجا دارد که از دوست عزیزم خانم دکتر معصومی تشکر کنم که در برنا

کنم بابت طراحی سیستم وبینار در دانشکده. از خانم فراوان داشتند. از خانم دکتر درویش تشکر می

کنم و از خانم مهندس ادب و آقای اکبریان بابت ریزی وبینارها تشکر میدکتر راستی به خاطر برنامه

 .  تر واثق هستندکنم. شاد و سالمت باشید. سخنران بعدی ما خانم دکپشتیبانی وبینار تشکر می
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سپس خانم دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور، سخنرانی خود را با موضوع نگرانی 

 مادران از حضور در زایشگاه در شیوع کرونا ویروس ارائه دادند. 

های صدای ماما، حضور در بیمارستان برای زایمان، یکی از نگرانی های اصلی  در مشاوره 

گفتند که ما در تمام مدت بارداریمان خیلی کم از منزل خارج مادران باردار بود. مادران می

شدیم به طوریکه بیشتر به صورت مجازی با پزشک یا ماما ارتباط داشتیم و در منزل می

های دوران بارداری را به دستور ها و سونوگرافیفتیم و غربالگریگروزن و فشار خون را می

کردیم و قبل از مراجعه به زایشگاه یا مرکز سونوگرافی تماس پزشک یا ماما تجمیع می

شدیم و ترین ساعت و با رعایت نکات بهداشتی در آنجا حاضر میگرفتیم و در خلوتمی

گفتند اکنون کردیم. آنها میمانی مراجعه میفقط در مواقع اورژانس به مراکز بهداشتی در

ها دانیم این بیمارستانترسیم که برای زایمان به بیمارستان مراجعه کنیم. در حالیکه میمی

های دیگری نیز دارند که بیماران مبتال به کرونا در آن بستری عالوه بر بخش زایمان بخش

گفتند بیمارستانی را معرفی ودم که میهستند. در صدای ماما من با چند مشاوره در تماس ب

 کنم که مخصوص زنان باشند. 

های ما اقدامات خیلی خوبی را برای مقابله با کرونا ارائه دادند. برای مثال البته زایشگاه

ها مسیر ورود مادران باردار را جدا کردند. در بدو ورود به مادر باردار بعضی از بیمارستان

کنند و مادر کنند. درجه حرارت را ثبت میان را ضدعفونی میهایشماسک میدهند و دست

های زایمان دهند. اتاقکنند و در صورت لزوم آزمایش میرا از نظر عالئم کرونا بررسی می

تک نفره و با کمترین رفت و آمد هستند. پرسنل بخش زایمان اقدامات حفاظتی مثل 

کنند. همانطوری دقیقا رعایت می ها راپوشیدن ماسک و دستکش و ضدعفونی کردن دست

دانید از نظر حمایت روانی الزم است که یک نفر مادر زائو را همراهی کند ولی در که می

ها ارتباط مجازی حین زایمان را این شرایط که امکانش وجود نداشت بعضی از بیمارستان

راهشان هماهنگ کردند. یا بعضی از مادران باردار با مامای همبرای همراهان فراهم می

کردند و ابتدای کردند و در صورتی که مشکلی نداشتند دیرتر به بیمارستان مراجعه میمی

-ها و بخشلیبر را در منزل بودند. همینجا الزم هست که از ماماهای عزیزی که در زایشگاه

های کرونا مشغول خدمت بودند و زایمان صدها مادر مبتال و مشکوک را در سطح کشور 

اند که سه نفر مبتال شده 19ماما تا کنون به کوید  260م دادند تشکر بکنم. در این بین انجا

 درحالی که خودشان مادر بودند فوت کردند. 
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شد. همانطور که احساس می birth centerین زمان بیشتر از هر زمان دیگری جای خالی مرکز تولد و یا در ا

دانید مرکز تولد یک مرکز خارج بیمارستانی است که در کشورهایی مثل آلمان، انگلیس و سودان و در بسیاری می

اد شده است. همانطور که در این تصویر ها پیش برای راحتی مادر و کاهش مداخالت ایجاز کشورهای دیگر از سال

فضایی شبیه به خانه است و با دکوراسیونی زیبا.. امنیت این مراکز از  birth centerبینید مرکز تولد یا می

توانند در این مراکز زایمان کنند. در طول زایمان باید خدمات پزشکی خطر میبیمارستان بیشتر هست و مادران کم

اما ممکن است در یک محل جداگانه باشد  .ی زایمانی و نوزادان و بیهوشی در دسترس باشدژههای ویمثل مراقبت

در  19و ممکن است نیاز به انتقال مادر با ماشین یا آمبوالنس باشد. به هر حال جای مراکز تولد در پاندمی کوید 

های بیمارستانی در این ی آلودگیهاتوانستند به دور از دغدغهکشور ما خیلی خالی بوده است. چون مادران می

هایی برای تأسیس این مراکز وجود دارد از قبیل گرفتن مجوز از مراکز زایمان ایمنی داشته باشند. البته چالش

وزارت بهداشت و تربیت تیم حرفه ای ارائه دهنده خدمات مامایی کم خطر از جمله ماماهای دوره دیده  که بتوانند 

ها چنین هماهنگی قابل اعتماد با بیمارستانخطر مدیریت کنند و همن مراکز برای مادران کمزایمان ایمنی را در ای

یاری هم بتوانیم چنین مراکزی را ها باشد. امیدواریم که با همترین چالشتواند از مهمدر صورت بروز مشکل می

جز بیمارستان انتخاب دیگری را نیز داشته در کشور داشته باشیم و به مادرانمان این امکان را بدهیم که بتوانند به 

های زیادی هست که در بسیاری از کشورها مثل سوئیس، فرانسه و باشند. همچنین زایمان در منزل هم سال

توانست ، زایمان در منزل می19شود. در شرایط پاندمی کوید انگلیس توسط ماماهای ماهر و آموزش دیده انجام می

ردن نگرانی مادران برای رفتن به بیمارستان و زایمان باشد. امیدوارم  با از میان برداشته ی خوبی برای کم کگزینه

های دیگری را برای زایمان، های تأسیس مراکز تولد و انجام زایمان در منزل بتواند امکان انتخاب گزینهشدن چالش

 د گفت، برای مادران نیز داشته باشیم.همانطور که خانم دکتر نکولعل هم مطرح کردند و خانم بختیاری هم خواهن
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)کنفدراسیون بین المللی ماماها( نشان داده شده  ICMیا مأموریت  missionدر این اسالید، 

خواهم از این فرصت استفاده کنم و یک بار نیز گرفته شده است. می ICMاست و از سایت 

های ماماها و پیشبرد تقویت انجمن ICMرا با هم مرور کنیم. مأموریت  ICMدیگر مأموریت 

ترین مراقبین برای ی مامایی در جهان توسط ارتقای ماماهای مستقل به عنوان مناسبحرفه

-زنان باردار و حفظ زایمان طبیعی به منظور ارتقای سالمت باروری زنان، نوزادان و خانواده

 هایشان است. 

-را نشان می ICMانداز مأموریت چشمگرفته شده است ICM  این اسالید نیز که از سایت 

دنیایی هست که در آن هر زن باردار به مراقبت یک ماما  ICMانداز مأموریت دهد. چشم

اش دسترسی داشته باشد. توجه داشته باشید که در برای خودش و نوزاد تازه متولد شده

ده است و به فقط به مراقبت حین زایمان اشاره ش visionو هم در  missionاینجا هم در 

 سایر وظایف تعریف شده برای ماما اشاره نشده است. 
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های ماماها در یک دیاگرام نشان داده شده است. همانطور که مالحظه ی فعالیتدر اینجا مجموعه  

های ماما مربوط به قبل از زایمان و طی زایمان است که با رنگ صورتی کنید بیشتر مراقبتمی

های های لیبر و زایمان به رنگ آبی نشان داده شده است. مراقبتمراقبت نشان داده شده است.

-پس از زایمان و نوزاد تازه متولد شده به رنگ سبز نشان داده شده است. و مقدار کمی از فعالیت

 های ماما است. های ماما که به رنگ نارنجی نشان داده شده است به عنوان سایر فعالیت

 19های مادری مربوط به کوید ربوط به حمایت از ماماها و سایر مراقبتاطالعات م ICMدر سایت 

ها منابع معتبری از سراسر جهان هستند که به ماماها و دیگر به اشتراک گذاشته شده است. این

مراقبت مناسبی را انجام دهند. فعال  19کنند که در شرایط کوید مراقبین سالمت زنان کمک می

، منابعی برای ماماها و سایر مراقبین مادری، منابعی ICMشامل بیانات  19ید فایل مربوط به کوو 71

های عضو در برای مادران باردار ، جنسیت و حقوق جنسی و سالمت باروری و منابعی از انجمن

خواهیم یادی کنیم از خانم سیده عظمت موسوی باشد. در اینجا میقابل مشاهده می ICMسایت 

معرفی شدند. روحشان  ICM در جهان در سایت 19امای جانباخته در اثر کوید که به عنوان اولین م

شاد. از توجه شما متشکر هستم. در اینجا از خانم بختیاری که مامای بیمارستان کمبریج لندن 

 خواهیم که مطالب را ادامه دهند.هستند می
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 های خود را اینگونه شروع کردند:سپس خانم بختیاری صحبت

خیلی ممنونم از خانم دکتر واثق، خانم دکتر نکولعل و خانم دکتر میر موالیی که مطالب 

خواهم خیلی خوبی را گفتند. این مطالب، مطالبی هستند که ما اینجا نیز داریم ولی من می

کس انتظار آمدن کرونا را نداشت. ما در ابتدای کنم. هیچ shareتغییراتی که اینجا دادیم را 

گذاری شد و ما سال پرستاری و مامایی نام 2020خوشحال بودیم زیرا سال  سال خیلی

بزرگی برپا کنیم ولی  celebrationرا  May 5خواستیم که های زیادی داشتیم و میپلن

کند ولی هیچ اشکالی ندارد های ما را عوض میمهآید و تمام برنادانستیم که کرونا مینمی

یادی در سیستم کاریمان انجام دادیم. یکی از تغییراتی که ما و ما نیز مثل شما تغییرات ز

هایی که از ابتدای بارداری تا لیبر و زایمان و بعد از زایمان همکاری داشتیم در و تمام تیم

ها را ریویو کردیم و تغییراتی را ایجاد کردیم. ما ابتدا انجام دادیم این بود که، گایدالین

شود ل هستیم ولی با آمدن کرونا که از طریق سطوح منتقل میهمیشه طرفدار تریتمنت نرما

 های خود را عوض کردیم. و اصل قضیه این است که باید تماس را کم کنیم، برنامه
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کنید و تمام دنیا ها دیدم که شما هم اجرا میها بود و من در عکساولین کار، تغییر گایدالین

نیز اجرا میکنند. ما PPE1 های متفاوتی برای زایمان، برای خانمی که مشکوک نیست، برای 

و خانمی که   Birth centerخانمی که مشکوک است، برای خانمی در اتاق زایمان و لیبر و 

مجبور است که به اتاق عمل منتقل شود، داریم. کار دیگری که انجام دادیم این بود که برای 

Risk assessment تمام پرسنل  ادیم. بر این اساس پرستار یا مامایی که حامله هست انجام د 

ای که احتمال کوید مثبت زیاد است کار کند. به همین دلیل نباید در منطقه Redeployment 

ها، بلکه برای دیگر کارکنان نیز انجام Front liner کردیم. نه تنها برای ماماها و پرستارها و 

ی زیر دو مترمنشی دیگر با فاصله اتاقی با یکشد. برای مثال منشی من هم بود که ما یکی از  

ها را به منزل فرستادیم و گفتیم که کارهای بیمارستان را در منزل انجام دهد. حتما شما این

self isolation & shieldingهم قوانین  را دارید. کسانی که عالئم کرونا را دارند، تب و  

و فامیلی که در آن خانهروز در منزل بمانند  7سرفه، حتما باید  روز در  14کنند تا زندگی می 

این   خانه بمانند. self isolation که هست و کسانی  assessment Risk دهد اصال نشان می 

ی نباید در تماس با کرونای مثبت باشند و باید برنامه shielding هفته  12انجام شود و به مدت  

هایمان در حال از منزل بیرون نروند. تصور کنید که چقدر از ماماها، پزشکان و کمک self 

isolation & shielding کردند و ها کار میهستند. از طرفی تمام پرسنلی که در دانشگاه 

های ینیک، بخشهای زایمان، کلکردند، کارهایشان به تعویق افتاد و به اتاقتحقیق می

antenatal& postnatal منتقل شدند. ما این   adaptation را انجام دادیم و با اینکه   self 

isolation & shielding ما زیاد شد، نیروهای کمکی نیز زیاد شد. همانطور که خانم دکتر  

کنیم میآید ما او را در اتاق زایمان بستری واثق گفتند هر کسی که با عالئم مشکوک کرونا می

ها را ی سواپ منفی نباشد، ما اینشود و تا زمانی که نتیجهو حتما از همه سواپ گرفته می

-شود که تریتمنت جدایی داشته باشند. خانمکنیم. ولی این مسئله باعث نمیمثبت تلقی می

low risk های  حتما   birth center ه روند و نیازی نیست که به بیمارستان بروند مگر اینکمی 

از نظر پزشکی، بالینی و یا مامایی موردی باشد و برای مانیتورینگ به اتاق زایمان بیایند. 

های مثبت عوض کردیم. ها را برای کیسهمانطور که خانم دکتر واثق گفتند ما ورود و خروجی

گیرند دم درب بیمارستان با دستکش و ماسک منتظر یک ماما و یا کمک زمانی که تماس می

کنیم.مان انتقال نیز همین کار را میهست و ز  
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های باردار زمان زایمان حتما های ویزیت نیز تغییر یافتند به دلیل اینکه تماس کمتر شود. خانمزمان

اینداکشن  ترم لیبر هستند و برایکند ولی اگر پرهپارتنرشان درون اتاق هست و به آنها کمک می

antenatal و  19کنیم به دلیل کوید همراهشان خواهش میشوند و از بستری میself isolation  و

self distancing ی لیبر و زایمان قرار گرفت برگردند و به منزل بروند و زمانی که همسرشان در مرحله

توانست دوتا باشد یا تواند همراه باشد، قبال میهمراهشان باشند. تغییر دیگر این بود که فقط یک نفر می

ها را ی همراهی دارد. تعداد تختفقط یک نفر اجازه 19یا همسرش باشد ولی حاال به دلیل کوید  مادر و

هم همین  Postnatalافزایش دادیم و بخش  ICUتخت  4نیز زیاد کردیم. برای مثال در اتاق زایمان 

 ها نشدیم. ی این تختطور و تا همین حاال نیز مجبور به استفاده

سل کردیم و همه چیز به صورت تلفنی و واتساپ و وبینار هست. تا اکنون نتیجه خوب تمام تحقیقات را کن

بوده است. من با صدای مامایی که انجام دادید تحت تأثیر قرار گرفتم. شما با اینکه آکادمیک هستید به 

م کرده ها کهای همکاران در بیمارستانکار فشار زیادی را از روی شانهبخش بالینی کمک کردید و این

که شما برای شیردهی دارید   helplineاید. این است و مطمئن هستم شما نیز این فیدبک را از آنها گرفته

ها  frontline workerها و برای ماماها، پرستار helplineنیز ما داریم و چیزی که اضافه کردیم، 

چقدر سخت است. کار دیگری که اینجا کردیم این بود  PPE&FFP3دانید که پوشیدن باشد و شما میمی

خوانند( و سال درس می 3التحصیل کردیم )اینجا دانشجویان مامایی که دانشجویان سال سه را فارغ

هست و نیاز به کمک دارند و   Aspiration midwifeشوند و روی بج آنها نیز  Joinخواستیم که به ما 

خواستند که این کار را کنند و تعداد زیادی نیز گفتند که هنوز ان میاز طرفی دانشجو نیستند و خودش

داریم که حقوق پرداخت  Aspiration midwifeنفر  18اعتماد به نفس ندارند و نیامدند و اکنون 

 شود. می
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را فعال نگه داشتیم. تعداد زایمان در منزل  birth centers &home birthدیگر این بود که  کار

خیلی بیشتر شده است. همانطور که خانم دکتر واثق و دیگر همکاران گفتند تقاضا برای زایمان در 

کس دوست ندارد وارد بیمارستان و منزل خیلی بیشتر شده است و این کامال طبیعی است زیرا هیچ

را به فال نیک گرفتیم و باید جشن بگیریم و فردا روز ی جنگی شود و کرونا بگیرد و ما این منطقه

ی خانم دکتر واثق فرصت خوبی است که فکر جهانی ماما است و همه باید جشن بگیریم. به گفته

ها در انگلیس ریزی کنیم. این کار بزرگی است ولی شدنی است. خیلی از بیمارستانکنیم و برنامه

های خیلی بلند و دستکش PPEولی ما این کار را نکردیم و کردند  suspendزایمان در آب را نیز 

کنیم و تعداد های زیادی دریافت میخواهم وارد جزئیات شوم. ما هر روز ایمیلتهیه کردیم. دیگر نمی

کنند، چه تعداد مشکوک  بودند، چه تعداد منتظر کل کسانی که به بیمارستان کمبریج مراجعه می

خالی هست و چند تا اشغال  ICUعداد تست مثبت داشتند، چند تخت ی تست هستند و چه تنتیجه

شوک بزرگی وارد کرد ولی انسجام انسانی  19خواهم چند اسالید به شما نشان دهم. کوید هست. می

 هایمان نزدیک است. و همدلی را بیشتر کرده است. ما فیزیکی نزدیک نیستیم ولی دل

رسد را نشان دادند که مردم ایجاد اهی که به بیمارستان میدر اینجا خانم بختیاری تصاویری از ر

که در آسفالت نوشته شده بود از کارکنان بهداشتی   Thank you NHSی کرده بودند و با جمله

 تشکر کرده بودند.
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داشتند و خانم بختیاری گفتند که وقتی ما   PPEسپس تصاویری از کارکنان بهداشتی را نشان دادند که 

روید باید لبخند بزنید) گویند وقتی بر بالین بیمار میبیند و میی مارا نمیماسک پوشیدیم کسی خنده

های ها شکلاند) شیلدکه البته زایمان بیماری نیست( و این پرسنل ما هستند که این ابتکار را به خرج داده

باشد(. در های نوزادان و یا اطفال میگین کمان و یا حیوانات داشتند و برای بخشبامزه و زیبایی مثل رن

اند که در حال لبخند هایشان چسباندههای خودشان را روی لباسعکس بعدی میبینیم که همکاران عکس

یم. بینید ولی ما در حال لبخند زدن به شما هستگویند که هرچند شما لبخند ما را نمیزدن هستند و می

دهند در زمان سزارین اولین کیس مشکوک به در تصویر بعدی خانم بختیاری عکس خودشان را نشان می

. خانم بختیاری تصویری از اتاقی را نشاد دادند که جدای از اتاق استراحت بود و در راستای کمک 19کوید 

توانند با ماهایی که و میبسیار سخت است  PPE به ماماها ایجاد شده بود تا ریلکس کنند زیرا پوشیدن

 دوره دیده هستیم صحبت کنند.

 Rosie تصویر بعدی که خانم بختیاری نشان دادند مرکز تولدی است که در آنجا اشتغال دارند و

Hospital& Rosie birth center یک باغ  ها به اتاق .گویند که افتخار ماست و ده تخت دارد است و می

دارد . اتاق زایمان برای   poolتوانند لیبرشان را در  آن باغ  طی کنند. هر اتاق میزیبا راه دارند و خانم ها 

دهیم که مانیتورینگ خواهند پیشنهاد میاند و زایمان در آب را میکسانی است که سزارین قبلی بوده

ycontinuous telemetr پیوسته باشند ولی هیچ دلیل ندارد که زایمان در آب نداشته باشد و ما 

monitoring1  .داریم و من خودم چند زایمان در این اتاق که مربوط به افراد پرخطر هست را انجام دادم

کنم از خانم مهندس ادب که ویدیویی را از مرکز تولد تهیه کرده ام را نشان دهند و این ویدیو خواهش می

 .کنمرا به شما تقدیم می

کنند را نشان دادند تولدی که در آن کار میدر اینجا خانم بختیاری ویدیویی از مرکز 

 و توضیحات بدین شرح است: 
کنند واگر هم در تمام اتاق ها این امکانات وجود دارد و تخت و وان است و کمتر روی تخت زایمان می

دهند که تمام امکانات را تا جایی زایمان روی تخت باشد برایشان مانند منزل است. در ویدیو توضیح می

-ها گذاشتیم تا حالت بیمارستان نداشته باشد) اکسیژن و انتونوکس را نشان میشده درون کمدمیکه 

دهند که هر اتاق گویند. توضیح میدهند و از امکانات موسیقی میرا نشان می  poolدهند(. سپس تخت و 

مکانات نور اتاق شود. سپس از ابه بیرون و حیاط راه دارد که فضای بسته دارد و حریم شخصی حفظ می

توانند نور را تنظیم کنند و تاریکتر و یا روشن تر باشد اتاق. تمام کارها با کامپیوتر است و گویند که میمی

-دهن که امکان وصل پارچهدهند و سقف را نشان میدفتر و نوشتن نداریم. مجدد تخت و وان را نشان می

حالت ریلکسیشن داشته باشند. ما همیشه مراقبت یک به توانند آویزان شوند و هایی بزرگ را دارد که می

ماند. از خانم مهندس گویند که اینجا مثل هتل مییک داریم و برای هر فرد یک ماما داریم. همه به ما می

 .کنمی همکاران تشکر میادب و همه
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چنین پرسنل اساتید و همهایی از دانشجویان و در انتهای وبینار کلیپی در رابطه با روز ماما و عکس

بیمارستان پخش شد و سپس خانم دکتر نکولعل تشکر و قدردانی از افراد شرکت کننده در وبینار را کردند و 

فرمودند که این وبینار با حداکثر تعداد نفرات بوده است و اینکه الزم است که این حضور حفظ گردد و افراد 

را دنبال کنند کانال تلگرامی آموزش و مشاوره در کرونا  @ECC_FNM_TUMS های . از سراسر کشور عکس

ی همکارانم اند و حس بسیار خوبی دارد. از همهبسیار زیبایی، ماماهای عزیز از حضورشان در جامعه فرستاده

ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران کمال تشکر را دارم که شرایط را برای این در دانشکده

گویم. روزت مبارک ای ماما، تو که اولین گریه، اولین نفر و تبریک میکردند. باز هم روز ماما را  وبینار فراهم

گری. موفق باشید، خداحافظ.اولین عشق را نظاره  

IN98uZitgLPRXdw07/view?usp=drivesdk-e.com/file/d/1O1eGzRM44QWCJlhttps://drive.googl 

https://t.me/ECC_FNM_TUMS 
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