
:  عالیم کووید

-تب•

-سرفه•

-دیس پنه•

-گلودرد•

-خستگی•

-میالژی•

-رینوره•

-گرفتگی بینی•

-بی اشتهایی•

-تهوع و استفراغ•

-سردرد•
–اختالل درک بو و مزه •

لنفوپنی•

•LFTمختل

ترومبوسیتوپنی•



برای بستری شدن در بارداری 19ریسک فاکتور کووید 

نژاد سیاه-1•

وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین-2•

وزن باال-3•

سن باال-4•

بیماری تضعیف کننده همزمان-5•



Asymptomaticبدون عالمت PCR+
mildتب و سرفه وگلو درد بدون تنگی نفس و دیس پنه و تغییر در تصویر برداری             

pao2>94%+عالیم تنفسی و یا تصویر برداری مثبت 

severدرگیری ریه    %50در هوای اتاق و بیش از   Pao2<94%و  RR>30+عالیم تنفسی 
criticalشوک سیپتیک                                                              –نارسایی تنفسی 

moderate



:  درمان سرپایی

در بیماران باردار بدون ریسک فاکتور و با عالیم خفیف 

قرنطینه    -1

هیدریشن مناسب-2

استامینوفن -3

درمان خوراکی دارویی با نظر متخصص عفونی-4

درمان انتی ویرال توصیه نمیشود



شوداگر عالیم در دو تا سه روز بهبود پیدا نکنه به بیمارستان ارجاع

اکتلایر انتی بیوتیک در کووید تاثیر ندارد  فقط در صورت عفونت ب

اکسون به همزمان داده میشود که سفتریاکسون و ازیترومایسین ویا سفتری

تنهایی انتخاب میشود



رسی اگر درگیری در تریمستر اول رخ بدهد آنومالی اسکن انجام شود و بر

سی هفته بعد از پایان قرنطینه انجام شود و برر3-1سونوگرافی رشد جنین 

کمک کننده نخواهد بود28رشد قبل از هفته 

.هفته بعد خواهد بود2شداولین ویزیت 19اگر بارداری مبتال به کووید 
را طبق روال معمول درخواست می کنیم و نیازی  well beingتستهای  

ی نیست ویزیت و یا سونوگرافی اضافی درخواست کنیم و درمان انت

تلایر همزمان بیوتیک برای پروفیالکسی الزم نیست مگر اینکه عفونت باک

وجود داشته باشد



هفتگی 28سونوگرافی بررسی رشد جنین و بررسی حجم مایع آمنیوتیک در 

روز بعد از درگیری و بهبود 14و یا اوایل تریمستر سوم انجام شود و 

و اگر درگیری در.عالیم سونو گرافی درخواست شود و ماهانه ادامه یابد

انجام 22-18اوایل و یا تریمستر دوم بارداری باشد آنومای اسکن در هفته 

شود



که نیاز به  mildبررسی پریناتال در باردار بدون عالمت و یا نوع 

بستری ندارند تعداد مراقبتها کم تعداد باشد



:عوارض 

و دیسترس را  PROMتب وهایپوکسی احتمال پره ترم لیبر و 

.افزایش میدهد

تاکنون ریت باالیی از سقط خودبخودی دیده نمیشود
و  NTDتب باالی مادر در هنگام ارگانوژنز میتواند شانس 

سقط را باال میبرد

استفاده از استامینوفن در بارداری بی خطر میباشد



:که دچار پره ترم لیبر شد19درمان باردار مبتال به کووید 

داری کمتر از نفدیپین گزینه اول توکولتیک میباشد و سولفات منیزیم در بار

کلیه هفته داده می شود ولی اگر عالیم تنفسی شدید باشد و یا درگیری32
شود مخصوصا در  holdوجود داشته باشد درمان با منیزیوم سولفات باید 

نترل دقیق بیماران اینتوبه که گروه بنزودیازپین هم مصرف میکنند و باید ک
I/O انجام شود

رم درمان با کورتون توصیه میشود ولی در درمان پره ت19در بیماران کووید 

.بر اساس اندیکاسیون مامایی کورتون داده میشود



:مانیتورینگ جنین

سه اگر وضعیت مادر ناپایدار باشد مانیتورینگ مداوم الزم هست و ترا

شد واگر غیر طبیعی میتواند عالمتی از نیاز مادر به حمایت با اکسیژن با

2-1راسه مادر بستری باشد و وضعیت اکسیژناسیون مناسب داشته باشد ت

.بار در هفته توصیه میشود



:  زمان ختم بارداری

دلیلی بر ختم بارداری نیست ولی اگر بارداری بدون19ابتال به کووید 
بارداری و بعد از آن ختم را 39باشد هفته  mildعالمت و یا با عالیم 

.برنامه ریزی می کنیم تا ریسک بدتر شدن عالیم مادر کمتر شود
هستند درمان 38-37که بین  mildدر افراد بدون عالمت و یا با عالیم 

روز بعد از شروع عالیم و 7و یا +PCRروز بعد از 14انتظاری است وتا 

روز بعد از پایان عالیم3یا 

.ونتیالسیون مکانیکی به تنهایی اندیکاسیون زایمان ندارد



ساعت چک شود8-4هر   mildپالس اکسیمتری در نوع 

چک میشود4-2هر severدر نوع 

بصورت مداوم چک میشودcerticalدر 



و باشد اکسیژناسیون جنینی مناسب خواهد بود% 70باالی pco2اگر 

انجام شود اگر مادر از تنگی  well beingباشد باید vaiableدر جنین 

باشد نیاز به % 98باالی  o2شاکی باشد اما 40-20نفس و تاکی پنه 

 ABGدر اتاق باشد %95زیر  O2Sحمایت با اکسیژن دارد ولی اگر 
.باید گرفته شود



که بستری می شوند باید آنتی کوآگوالن 19همه مادران مبتال به کووید 

روز بعد درمان آنتی 10بگیرند تا زمان ختم و اگر مرخص هم شدند تا 

.کوآگوالن ادامه یابد

میشوند درمان با 19در بیمارانی که در مراحل اول بارداری مبتال کووید 

میتواند mildپروژسترون اگر اندیکاسیون داشته باشد منعی ندارد و در موارد 

.ادامه یابد



امیک مادر مبتال به کووید اگر دچار خونریزی بعد از زایمان شد ترانس اگز

ود اسید بدلیل افزایش ریسک ترومبوزه و همچین مترژن توصیه نمیش

ون عالمت مادری که قبل از زایمان پرو فیالکسی دریافت نمیکرد و اکنون بد

الکسی و یا با عالیم خفیف هست و زایمان بدون مشکل داشت نیاز به پروفی

افت میکرد ندارد ولی اگر بیماری متوسط یا شدید باشد و یا پروفیالکسی دری

.باید درمان پروفیالکسی بگیرد 

.روش زایمان بسته به اندیکاسیون بارداری و وضعیت مادر دارد




