
راهنمای مراقبت از نوزاد متولد شده از مادر 
COVID-19مشکوک یا مبتال به بیماری 

Ĩ 99ذر





 بیماری است که توسط کرونا ویروس جدید 19کوویدSARS-CoV-2  ایجاد میشود و باعث ایجاد پاندمی کم
سابقه ای شده است

بر اساس اطالعاتی که تا کنون دردست می باشند کودکان در تمامی سنین می توانند گرفتار شوند و
.شیرخواران زیر یک سال در ریسک بیماری شدید می باشند

 نوزاد 3482بر اساس داده های سامانه ایمان وزارت بهداشت ، تا لحظه نوشتن این راهنما ، در کشور
نوزاد ،725نوزاد ، نمونه اخذ شده است ، از این میزان ، 3222بستری شده اند و از 19مشکوک به کووید 

22.5 % البته از این نکته نباید غافل بود که بعلت محدودیت های کیت های . تست مثبت داشته اند
. تشخیصی ، تقریبا فقط از نوزادان عالمتدار نمونه اخذ شده است 

 وجود دارد ، 19داده های محدودی در ارتباط با مادران و نوزادان مبتال به کووید

 می بر این بود که انتقال عفونت به نوزاد، به طور عمده از طریق قطرات تنفسی و در دوره پس از تولد رخباور
دهد ؛ ولی مواردی به صورت محدود در مقاالت ، نگرانی از احتمال انتقال داخل رحمی ، حین تولد و یا حوالی 

.چند شواهد اندکی مبنی بر انتقال عمودی گزارش شده استهر تولد را مطرح کرده اند ، 



در راستای کاهش خطر انتقا ل ویروس از مادر مشکوک یا مبتال به

99به نوزاد، راهنمای زیر بر گرفته از دستورالعمل اذر 19بیماری کووید 

خدمتتان ارائه میشودWHOوزارت بهداشت و دستورالعمل 



تعاریف خاص

-نوزادی است که19به کووید مشکوک نوزاد:

 • روز 28،تا روز قبل از زایمان14در طی 19ابتالی قطعی کووید از مادر با

.بعد از زایمان، به دنیا آمده است 

 • س سابقه تمادر بیمارستان بستری شده و ناخوشییا نوزادی که به علت

.با مورد قطعی کرونا را در شرح حال خود داردنزدیک 

 • شده استعالیم حاد تنفسی، مجددا بستری و یا نوزاد مرخص شده که با



 نوزادی است که19به کووید مبتالنوزاد:

 • تست روز ابتدای حیات، 28در طیPCR  دارد و به 19مثبت برای کووید
.علت ناخوشی در بیمارستان بستری باشد 

 پاراکلینیکشواهد و ، ...(تب ، سرفه ، رینوره و )بالینی عالمت نوزاد (
را دارد 19منطبق بر بیماری کووید ( در تصویربرداری ریه مثل درگیری 

. ) PCRتست منفی بودن علیرغم )

 مانند فرد 19تا حصول نتیجه قطعی تست کووید مشکوک؛ مراقبت ها در فرد ،
.مبتال است



احیای نوزاد

 ، با ، توسط پزشک نوزادان ،مشاوره پریناتال توصیه می شود در صورت امکان ، قبل از تولد
انجام ... مادر و خانواده ، در ارتباط با خطرات ، نحوه ختم بارداری ، وضعیت نوزاد پس از تولد و 

شود

 درصد 2حدود . داخل رحمی درحد موارد محدودی بوده است ولی منتفی نیست انتقال
ساعت اول تولد تست 96الی 24به دنیا آمده اند در 19نوزادانی که از مادران مبتال به کووید 

PCR مثبت داشته اندلذا رعایت احتیاط تا زمان بررسی های جامع تر منطقی به نظر می رسد.

 باید تا آاماده شدن جواب 19در کل تمام نوزادان متولد شده از مادر مشکوک یا مبتال به کوید
نوزاد ، مبتال در نظر گرفته شوند PCRتست 

 مهم ، همچنان از راه قطرات تنفسی و ترشحات تنفسی و بزاق،مایعاتمهمترین شیوه انتقال
، در حینلذا احتیاطات الزم تماسی و قطره ای عفونی در انتقال فرد به فرد می باشند،

ضروری ... تماس با این مایعات و نیز خون و مایع آمنیوتیک و 

احیای این نوزادان با استفاده از وسایل کامل حفاظتی در برابر آئروسل های مادر و
ا اقدامات احیای نوزاد شامل تهویه با بگ و ماسک، ساکشن، استفاده از اکسیژن بنیز نوزاد 

لیتر، فشار مثبت مداوم راه های هوایی و انتوباسیون2فلوی بیش از 

 ، یا باید محل احدر پایان فرایند احیا ، صرفنظر از اینکه تا چه مرحله ای احیا انجام شده است
.بطور کامل ضد عفونی شود





د ، باید در اتاق مجاور محل تولتیم احیای پیشرفته نوزاد، در زمان تولد نوزاد
ای حضور داشته باشد و بالفاصله پس از تولد در صورت نیاز به انجام عملیات احی

.پیشرفته درنوزاد، در اتاق زایمان یا اتاق عمل سزارین حضور یابد

برای انجام عملیات احیا نوزاد، در صورت امکان؛ فضایی جدا از اتاق زایمان و جدا از
ردد محل احیای نوزادان سالم، در نظر گرفته شده و نوزاد بالفاصله به آنجا منتقل گ

باشد و ترجیحا  متر 2فاصله تخت احیای نوزاد با مادر ، در غیر این صور ت، 
پرده ای از جنس پالستیک شفاف بین مادر و نوزاد حایل شود

قل در صورت احیای همزمان بیش از یک نوزاد فاصله تختهای احیای نوزادا ن نیز حدا
.متر باشد 2



ارجح می باشدزایمان طبیعی  : شیوه ختم بارداری.

DCC: ثانیه در مادران مبتال به 30تاخیر در کالمپ بند ناف حداقل به مدت بیش از
در مواردیکه حوادث جفت و بند ناف رخ نداده وچند)نیز مثل سایر نوزادان 19کووید 

.ا شود ، طبق پروتکل کشوری باید اجر(دارد قلویی نمی باشند و نوزاد نیاز به احیا 



:هفته 34تماس پوست با پوست مادر با نوزاد بدون عالمت باالی 

 ، و با م لذا در نوزادان ترریسک کسب عفونت توسط نوزاد از مادر ، پایین می باشد

که وضعیت تنفسی خوب است هفته 34نوزاد با سن حاملگی باالیتصمیم پزشک در 

ام شود ،و تون مناسبی دارند؛ تماس پوست با پوست بالفاصله بعد از تولد باید انج

 با رعایت موارد زیر:

 دارند بالمانع مادر و نوزاد حال عمومی خوب و عالیم بالینی پایداردر مواردیکه

.است 

 د دست بایمتولد شده و مادر الزاما پوست نوزاد تازه برای برقراری تماس پوست با

از . ها، شکم و پستان مادر با آب و صابون شسته و مادر ماسک  جراحی بزند

.رهیز شود شستشوی شکم و پستان با مواد ضد عفونی کننده به ویژه با پایه الکلی پ

در موارد ی که مادر عالیم تنفسی دارد انجام نشود .

جدا سازی مادر و نوزاد در نوزادانی که دارای بیماری شدید هستند ، ضروری است.



 گرفتن اثر کف پای نوزادبرای ،
تماس کف پای نوزاد به صفحه 

.شوداستامپ نباید انجام 

 بعد از پایدار نوزاد شستشوی
.  شدن وضعیت نوزاد انجام شو د

 با توجه به :بانک خون بند ناف
احتمال خیلی کم انتقال عمودی ، 
ذخیره خون بند ناف ، مانند سایر 

.نوزادان بال مانع است



ا تفاوتی در ریسک عفونت، در نوزادانی که در اتاق جدا از مادر مراقبت شده اند ب

.  نوزادانی که با مادر مانده اند ؛ دیده نشده است 

 ه ، در مراقبت از نوزاد و نیز عدم نیاز نوزاد بصورت توانایی مادر بنابر این در

.خواهد شدنوزاد با مادر هم اتاق بستری ، 

 قبل ، نوزاد به وسیله انکوباتور ازمادر توانایی مراقبت از نوزاد خود را ندارد اگر

اه سالم و و توسط همر. گرم شده به بخش ایزوله یا فضای تعیین شده ، انتقال می یابد

.ترجیحا در انکوباتور، نگهداری شو د

جدا سازی مادر و نوزاد در نوزادانی که دارای بیماری شدید هستند ، ضروری است.



 ز قبل از خروج ابرای انتقال نوزاد به بخش، تیم احیا

و طبق اتاق ، وسایل حفاظت شخصی را درآورده

دستورالعمل، داخل کیسه سطل زباله های عفونی 

مخصوص انداخته شود و مجددا وسایل حفاظت شخصی

.  تمیز بپوشد 

تا ل، در حین انتقال داخل بیمارستانی نوزاد ، تیم انتقا

ه تحویل نوزاد وسایل حفاظت شخصی را بر تن داشت

، گان و دستکش ها در بخش ایزوله یا هم اتاقیباشند

مادر و نوزاد ، و شیلد یا عینک و ماسک ، بعد از خروج

.از اتاق ایزوله، خارج شوند 

تصمیم به ایزوله کردن نوزاد در بخش مراقبت ویژه

نوزادان در مواردی که نوزاد اندیکاسیون بستری در 

NICU  را ندارد، توصیه نمیشود.



انتقال بین بیمارستانی 

 بیمارستان که دارای بخش زایمان و اتاق عمل زنان هر

می باشد ، در حد امکان ، باید تمهیداتی در ارتباط با

ال مراقبت از نوزادان متولد شده از مادران مشکوک یا مبت

را فراهم کند و از اعزام و انتقال نوزادان 19به کووید 

ا خارج از دستورالعمل های قبلی انتقال نوزادان ، اکید

خودداری شود ، 

 استانتقال داخل رحمی بهترین شیوه انتقال ، همچنان

 برای انتقال نوزاد ،موارد اورژانس داخلی یا جراحی در

، مبتال، در بیمارستان مقصد/ پذیرش نوزاد مشکوک 

.نباید مشروط به تست منفی از نوزاد گردد 



Rooming In :

در صورتی که مادر قادر به مراقبت از
می نوزاد خود باشد، مادر و نوزاد 

و مادر می تواندتوانند هم اتاق بوده 
بعد از شستن دست ها و زدن 

به نوزاد خود ماسک جراحی سه الیه 
بدون تماس دست خود به چشم ، 

ز بعد ا. بینی و دهان نوزاد، شیر بدهد
متری 2نوزاد در فاصله شیر دادن باید 

نگهداری مادر ترجیحا در انکوباتور 
شود و در صورت عدم امکان ، یک 

و پرده شفاف پالستیکی بین مادر
.نوزاد قرار داده شود

 اتاق باید تهویه مناسب داشته
.  باشد



است مادر یک همراه سالم آموزش و بهتر 

ط دیده داشته باشد ، که مراقبت های مربو

اصول بهداشت رعایت را با به نوزاد 

.  فردی و پیشگیرانه انجام دهد 



 برای نوزاد شیلد
یه پالستیکی صورت توص

نمی شود و ماسک صورت 
هم در نوزادان و کودکان 
ه زیر دوسال نباید استفاد

.شود 



3-در صورتی که مشکلی 19مشکوک به کووید / نوزاد متولد شده از مادر مبتال
48نداشته باشد و معیارهای ترخیص نوزادان را داشته باشد، قابل ترخیص بوده و

.ساعت بعد از تولد به صورت سرپایی معاینه مجدد شود 

در صورت بروز هرگونه ناپایداری مراجعه به پزشک صورت گیرد.

 ایزوله کردن این نوزادان در منزل در صورت مثبت بودنPCR  و بدون عالمت بودن
.  روز کافیست10نوزاد، به مدت 

توجه به موارد زیر در مورد قرنطینه خانگی الزامی است:

شستن دست ها و استفاده از ماسک صورت

 در صورت ناخوشی نوزاد، به بیمارستان، مراجعه نمایند.

 در منزل، یک فضای مشخص و جداگانه برای نوزاد اختصاص یابد.

 فردی که غیر از مادر مراقبت نوزاد را به عهده می گیرد نباید در گروه افراد در
.معرض خطر باشد 



:مراقبت از نوزادان عالمت دار و بستری 

 بوده غیر اختصاصی عالیم در نوزادان

 ی میلی به بیشتر شامل ناپایداری درجه حرارت ،دیسترس تنفسی، رینوره ، سرفه ، بو

شیر خوردن ، خواب آلودگی، عالیم گوارشی مثل استفراغ یا اسهال می باشند،

تنفسی ، گوارشی و سیستم عصبی مرکزیمانیتورینگ عالیم حیاتی ،



 ،در بخش نوزادان یا نوزادان عالمتدارNICU ، بستری وPCR نوزاد ارسال برای

.  گردد 

 مراقبت اغوشی) حفظ و تقویت رابطه والدین با نوزادتمهیدات الزم در راستای ،

(  و فیلم عکس 



:درمان 

 •اقدامات درمانی عمومی  :

اقدامات حمایتی در این نوزادان عمدتا شامل درمان 
مانند تجویز اکسیژن، استفاده از حمایت های 

تنفسی غیر تهاجمی و یا در صورت نیاز تهاجمی؛
از، توجه و اصالح وضعیت آب و الکترولیت و اسید و ب

وسیع و تجویز آنتی بیوتیکاصالح اختالالت انعقادی 
.می باشند الطیف 

ان پزشک نوزادگیرنده اصلی در مورد نحوه درمان ، تصمیم 
.می باشد

 • شواهد نوزاددر صورتی کهRDS  را حتی بعد
تولد پیدا کرده و مورد مشکوک یا روز اول 3از 

تجویز حتی قطعی کرونا می باشد 
.و تکرار آن توصیه می شودسورفاکتانت 



:مراقبت های تنفسی

 از ابتال به نیاز به اینتوباسیون، به ندرت ناشیدر نوزادان، دیسترس تنفسی شدید و

.سایر بیماری های شایع تربیشتر باید مد نظر قرار گیرندبوده و 19کووید 

 تولید آئروسل استدراین نوزاد، ترین نگرانی در حمایت تنفسی مهم.

NCPAP , NIPPV HFNC از دو وکلیه حمایت های تنفسی که نیاز به فلوی بیش

.وند لیتر دارند، می توانند باعث انتشار آئروسل و انتقال عفونت بیمارستانی ش

مراقبت تمام نوزادانی که نیاز به حمایت تنفسی دارند ، باید داخل انکوباتور

شوند 



:حفاظت شخصی در بخش 
وسایل مورد نیاز حفاظت شخصی

 گان مقاوم یا لباس سرهم مخصوص مقاوم به نفوذ مایعات ، ماسک جراحی سه الیه یاN95  ، برحسب مورد
عینک یا شیلد صورت ، رو کفشی در صورت استفاده از گان

شستن دست ها، پوشیدن گان، زدن ماسک، گذاشتن عینک یا شیلد صورت، دستکش: ترتیب پوشیدن

دندستکش، گان، شستن دست ها، خروج از اتاق، درآوردن عینک یا شیلد صورت، در آور: ترتیب در آوردن

ماسک، شستن دست ها

اقدامات پیشگیرانه تنفسی و ماسک مورد استفاده:

 استفاده از ماسک هایN95  و شیلد صورت ، در موارد مراقبت از نوزادان تحت تهویه مکانیکی  ، لوله گذاری
داخل تراشه و ساکشن کردن ، الزامی است در غیر این موارد، ماسک جراحی سه الیه

توصیه می شود همه ی کارکنان در خارج از اتاق ایزوله ماسک بزنند

احتیاطات در زمان پروسیجرهای تولید کننده آئروسل:

پروسیجرهایی مثل ساکشن راه هوایی و یا اقداماتی که منجر به ایجاد سرفه می شوند، در صورت انجام:

حضور حداقل کارکنان بهداشتی در زمان پروسیجر

 زدن ماسکN95  در زمان انجام این پروسیجر ها برای همه افراد حاضر الزامی است.

سطوح اتاق انجام پروسیجر باید بالفاصله بعد از انجام پروسیجر تمیز و سپس ضد عفونی گردد.



:اقدامات تشخیصی

1-تستPCR : تستRT-PCR  برایSARA-COV 2 ا ز ترشحات نازوفارنژیال و

.اوروفارنکس یا درصورت اینتوبه شدن نوزاد، از ترشحات ریوی انجام می شود

 شوند درجه سانتی گراد نگهداری 1الی 2در دمای این نمونه ها باید تا زمان انجام آزمایش.

 د نوزاد ناشی از نمونه گیری ؛ از روش های مدیریت درکاهش درد قبل از انجام تست برای

.استفاده شود ... در نوزادان مانند استفاده ازسوکروز و 

2- وجود مواردی از منفی کاذب در تست به دلیلPCR، ،در صورت شک بالینی قوی

.درخواست شودتصویربرداری ریه 

3- آزمایشات دیگر مانندCPK,LDH,Ferritin بطور معمول توصیه نمی شود و  ... و

نوزادان جایگاهی ندارد19، در تشخیص کووید 19تستهای سرولوژیک کووید 



:کرونا  PCRاندیکاسیون انجام تست 

1 . روز قبل از تولد تا 14مادری که در نوزاد متولد شده از
مثبت دارد PCRتست روز پس از تولد 28

2 . ا عالیم بالینی ینوزادی که در دوران همه گیری کرونا
.ارد مطابق با عفونت ویروس کرونا دپاراکلینیک سازگار

3 . در تماس با فرد مبتالی قطعینوزاد

4 . نوزادی که علیرغم تستPCR  ،بعلت منفی در مادر
، شامل در مادر 19داشتن سایر معیاره ای کووید 

لنفوپنی، شواهد گرافی یا سیتی اسکن در مادر، 
متخصص عفونی، توصیه به ایزوالسیون مادر در 

.  بیمارستان یا منزل، نموده است 

5. قبل از نیازمند عمل جراحی غیر اورژانس نوزادان ،
.عمل ، باید در بیمارستان مبدا انجام شود 

6. آزمایشPCR  است اختیاریدر نوزادان بدون عالمت.



:زمان انجام تست

به مبتال/ زمان ایده آل برای انجام تست نوزاد متولد شده از مادر مشکوک 

مشخص نیست ، 19کووید 

 متولد شده از مادر برای نوزادان عالمت دار . توصیه می شود ولی

انجام  PCR، تست ساعت پس از تولد 24بعداز مشکوک یا مبتال، باید 

.شود



مراقبت آغوشی
 19حضور مادران مبتال به کووید

روز پس از 10تا   NICUدربخش های 
در افراد بدون عالمت  PCRمثبت شدن 

پس از شروع عالیم در افراد 10و تا 
24عالمت دار در صورتی که حداقل 

ساعت از قطع تب گذشته و عالیم 
می بالینی بهبود یافته باشند ممنوع

.  باشد 

وع پذیرش سایر مالقات کنندگان ممن
.است 



رتغذیه با شیر مادر ، مصرف داروها در تغذیه با شیر ماد

، مانند بر اساس تمامی منابع معتبر موجود ، تغذیه با شیر مادر از همان ابتدای تولد

.سایر نوزادان ، اکیدا توصیه شده است

نشده انتقال بیماری از طریق شیر مادر یا به طور عمودی از طریق جفت هنوز اثبات

نوزادان متولد شده خون بندناف محدودی، وجود ویروس کرونا را در مطالعات . است

.نشان داده اند مایع آمنیوتیک جفت و مواردی هم در و از مادران مبتال، 

 ولی تاکنون نشان داده اند وجود اسید های نوکلئیک را در شیر مادر مطالعاتی

ویروس زنده در شیر مادر گزارش نشده است



رتغذیه با شیر مادر ، مصرف داروها در تغذیه با شیر ماد

 اگر حال عمومی مادر با تشخیص

از قطعی، خوب است، شیردهی مستقیم

تی باید با رعایت نکات بهداشپستان

.مطابق دستورالعمل ها انجام گیرد



رتغذیه با شیر مادر ، مصرف داروها در تغذیه با شیر ماد

 تان قادر به شیردهی مستقیم از پسدر صورتیکه مادر

، از داردتمایل به شیردوشی ولیکن با کمک ، نباشد

شیر دوشیده او وبا استفاده از روش های جایگزین 

ه شود نوزادش تغذیفنجانمثال با ( بجز بطری) مناسب 

.



رتغذیه با شیر مادر ، مصرف داروها در تغذیه با شیر ماد
 . اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی، بد

با شیر انسان  ذخیر ه شیرخوا ر تغذیه است، 
یا درصورت در دسترس نبودنبانک شیر  د ر شد ه 

به طور موقت از شیر مصنوعی ان، می توان 
استفاده شود ، 

 ه قطع بی مورد شیر مادر و تجویز شیر مصنوعی باز
. شدت پرهیز شود

 متوسطخفیف یا عالیم مادر ، اگر در نوزادان بدحال
، تاکید گردد در فواصل دو الی سه ساعته، دارد 

شیر خود را با رعایت اصول بهداشتی ذکر شده، 
.و ذخیره نماید تا جریان شیر قطع نگردد دوشیده 

 داشته باشد ، شیر حین شیردوشی ماسک مادر
بوده و از شیردوشاختصاصی دوش باید برای مادر

.های مشترک نباید استفاده شود

 بطور کلی مصرف تمام داروهایی که برای
در مادر استفاده می شوند در 19درمان کووید 

.شیردهی بالمانع است 



:ترخیص نوزاد 

 ، نتیجه تست در نوزادی که سایر معیارهای ترخیص را داردPCR  نوزاد نباید در
صحبت اما درمورد نتیجه تست باید با والدینتصمیم گیری برای ترخیص لحاظ شود 

.شود ، و در صورت مثبت بودن تست ، پیگیری زودتر انجام شود 

 روزگی ارزیابی شوند 5الی 3سن در نوزادان ترخیص شده باید تمام

 در ارزیابی ها به سطح هوشیاری ، کم آبی نوزاد، کاهش وزن ، زردی و عالیم و
.تنفسی و گوارشی نوزاد دقت شود



:زمان خروج نوزاد از قرنطینه

 روز از شروع عالیم 10حداقل بوده است باید عالمت دار در صورتی که نوزاد

.باشد ساعت بدون عالیم 24گذشته باشد و حداقل 

 روز از اولین نتیجه 10بدون عالمت بعد از در نوزادانPCR نوزاد می تواند مثبت ،

.از قرنطینه خارج شود 

 اخذPCR  ودبه منظور تصمیم گیری در مورد خروج از قرنطینه توصیه نمی شمجدد

ه نیاز به در صورتی که نوزاد به دلیل نارسی شدید و یا سایر موارد بیشتر از دو هفت

داشته،مبتال به عفونت کرونا نمی منفی  PCRیک بار تست بستری داشته باشد و 

ز دو اقدامات احتیاطی ویژه ی بیماران مشکوک به کرونا برای مراقبین بعد اباشد، 

.هفته الزم نیست 



پیگیری

د از در معاینه نوزا. معاینه کامل نوزاد قبل از ترخیص باید انجام شود
نگ ازآبسالمثل استفاده )اقداماتی که ریسک تولید آئروسل دارند 

باید پرهیز کرد...( برای مشاهده کام و 

ات به اعضای خانواده نوزاد در مورد قرنطینه خانگی فرزندشان توضیح
شفاف و دقیق داده شود

 ه بیمارستان مراجعتوضیح داده شود که در صورت ناخوشی نوزاد، به
.نمایند 

غربالگری ها و واکسیناسیون

 روز اول پس از تولد با شک به بیماری 28در صورتی که نوزاد در
دوباره بستر ی شود، افراد خانواده برای تعیین منشاء 19کووید 

بیماری باید بررسی شوند





THANK YOU 



 WHO guidance is clear (applies to all countries, though not every country has 
the same level of access to quality care)

 PUI (person under investigation of infection) or COVID-19+ patients should be 
supported to nurse if they are well enough to do so:

 Practice respiratory hygiene

 Practice hand hygiene

 Avoid touching eyes, nose and mouth (own and baby’s)

 Routinely disinfect surfaces they may have touched

 Close early contact still recommended

 Skin-to-skin should be supported along with hygiene practices among all 
caregivers/helpers



 PUI or COVID-19+ patients too sick to care for their baby but wishing for 

baby to receive own milk or donor milk:

 Assistance with latching baby and support while baby nurses

 Support to express milk (pump or hand expression)

 Support with relactation


