
Anesthesia considerations of a 

pregnant woman with COVID_19

Dr nafiseh faghani



The phsysiologic and immunologic changes during
pregnancy increase maternal morbidity and mortality.

Preexisting physiological factors such as basal
atelectasis from gravid uterus, lower lung reserves
(reduced functional residual capacity), and increased
oxygen consumption(30%) predispose the parturient
to poor outcomes during respiratory illnesses, such as
coronavirus pneumonia.



Recommendations for anesthesia care

Once admitted to the labor and delivery department, the
patient with covid-19 is placed in a negative pressure
room and must be provided a face mask.

All personnel with direct contact with the patient must
have PPE, which include gloves, Gown, mask, and face
shield during the first and second stages of labor.
Visitation of family members during labor and
delivery is limited and, in most cases, prohibited.



Early placement of an epidural block for laboring
patients with active COVID-19 infection is
recommended to mitigate labor pain induced
respiratory sequela and reduce the likelihood of
emergency cesarean delivery.



Anesthesia professionals and personnel assisting during
placement of a labor epidural anesthetic must wear
necessary PPE for contact and droplet precaution. It is
also essential that the patient wear a surgical mask to
limit droplet spread.

Vaginal delivery is recommended in stable patients
because viral shedding during vaginal delivery and
vertical transmission have not been reported



If cesarean delivery is necessary, surgery must be
performed in a designated negative pressure OR, and
regional anesthesia is highly recommended. Routine
assessment of platelet count must be conducted
before neuraxial anesthetic placement.

Two additional high quality filters can be used on both
the expiratory and inspiratory limbs if supplies of
filters are not limited.



All the OR personnel present for induction should don
the appropriate PPE. If possible, every attempt to
minimize personnel in the OR is recommended.

The most experienced anesthesia provider should be
dedicated to the intubation of a patient with covid19



The preoxygenation process should included an HMEF
between the patient and the anesthesia circuit. A
rapid sequence induction should be performed,
avoiding positive pressure bag mask ventilation.



Extubation in the OR should be done with limited
personnel present.

Placing a face mask on the patient immediately following
the extubation is prefered.

Adequate time must be spent in the OR before transport
to ensure the patient is exchanging air without
distress and ha respiratory stability.



After surgery, discarding disposable items such as the
breathing circuit, reservoir bag, gas sampling tubing,
and mask.

cleaning of internal parts of the machine is not
necessary if appropirate high quality filters were used
based on the design of the anesthesia machine.







بیماریبالینیدورهاماشود،نمی19-کوویدبهابتالاحتمالافزایشباعثبارداری
.شودبدترتواندمیباردارغیرجمعیتبهنسبتزنانایندر

احتمال19-زنان باردار نسبت به زنان غیر باردار در سنین باروری مبتال به کووید 
. بیشتری برای بستری در بخش مراقبت ویژه دارند 

ر ریسک فاکتورهای همراه با بیماری شدید یا بستتری در بختش مراقبتت ویتژه ، د
.سال و باالتر ، چاقی ، فشارخون باال و دیابت شیرین است35بارداری شامل سن 



19-کوویدبیماریسیر
قبل از بروز عالئم/ بی عالمت: مرحله صفر
 Early infectionمراحل ابتدایی عفونت: مرحله یک

فاز تنفسی: مرحله دو
Hyper inflammationفاز التهابی شدید : مرحله سه



(قبل از بروز عالئم/بی عالمت)مرحله صفر 
درکهاستRT-PCRآزمایشگاهیتستباصرفامرحلهایندربیماریتشخیص

با19-دکوویبهمبتالافرادبانزدیکتماسدرعالمتبیافراددربیماریابیحین
هایمکاندرعالمتبیافرادازغربالگریحینیاومثبتRT-PCRتست

.گیردمیصورت(...وزنداننظیر)تجمعی
استالزمآنهاعالمتیپایشلذاشونددارعالمتاستممکنمدتیازبعدافراداین

.شودانجام



(مراحل ابتدایی عفونت)مرحله یک 
درجه، گلودرد با یا بدون سرفه های خشک، 38عالئم خفیف بصورت تب کمتر از 

، لرز، سردرد، از دست دادن حس چشایی و بویایی، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی
.  اسهال، بدن درد، ضعف و خستگی مفرط است

پایدار است و(نبض، فشارخون و تعداد تنفس)در این مرحله عالئم حیاتی 
95 %≤2SpOعموما فرد نیاز به بستری ندارد. می باشد.



(فاز تنفسی)مرحله دو 
این مرحله خود به دو قسمت متوسط و شدید تقسیم می شود

Moderateفاز تنفسی متوسط 
...(  ه، شامل تنگی نفس، احساس درد و فشار در قفسه سین)وجود عالئم تنفسی -1

درجه سانتیگراد38بیشتر از / با یا بدون تب مساوی



Severeفاز تنفسی شدید 
:مالک های ورود به این مرحله عبارتند از 

پیشرفت سریع عالئم تنفسی به ویژه تشدید تنگی نفس✓
((RR>24تاکی پنه ✓
✓% 95>SpO2،PaO2/FiO2 <300 mmHg
A_aافزایش ✓ gradient  از ریه در سی تی % 50و نیز افزایش درگیری بیش از

اسکن



نه ای در زنان باردار در مرحله شدید یا بحرانی بیماری و زنان باردار با بیماریهای زمی
هر مرحله ای از بیماری، باید در باالترین سطح درمانی

تریبسویژهمراقبتبخشوپرخطرحاملگیبخشواجد(بیمارستانی4یا3سطح)
درمانتیمبامشورتمراقبت،جهتگیریتصمیمبرایمواردسایردر.شوند

پذیردانجامبایستیدانشگاهمادرانسالمت



اقدامات مراقبت و درمان فاز ریوی متوسط
کیهر.شودانجامدقیقنظارتبابایدواستاقداممهمتریندرمانیاکسیژن

وضعیتبهبودبرایبیمار،پاسخعدمصورتدروگیردصورتارزیابیساعت
Highباارجحیت.شودگیریتصمیمبیماربهرسانیاکسیژن flow nasal

Canula and NIVباشدمی
اصالح آب و الکترولیت و سایر درمان های حمایتی مورد نیاز

...(شستشوی دست ها، ماسک و )رعایت اصول بهداشت فردی 
جداسازی از سایرین و رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا زمان الزم

ارگانهایبرایحمایتیهایدرمانوعالئمتشدیدنظرازافراددقیقپایش
مختلف



بحرانی/اقدامات مراقبت و درمان فاز ریوی شدید

.  عالوه بر اقدامات قبلی بیمار نیازمند مراقبت های ویژه می باشد
.این بیماران ممکن است نیازمند حمایت تنفسی تهاجمی باشند



:حمایت تنفسی مادران باردار
 به سندرم مراقبت حمایتی تنفسی در این گروه از بیماران مشابه سایر بیماران مبتال

.  دیسترس حاد تنفسی است
شامل 19-عوارض شایع سندرم دیسترس حاد تنفسی وابسته به بیماری کووید 

، کاردیومیوپاتی)نارسایی حاد کلیه، افزایش آنزیم های کبدی، آسیب قلبی 
.است( پریکاردیت، افیوژن پریکارد، آریتمی، مرگ ناگهانی قلبی

.  حفظ شود% 95در زمان بارداری بایستی اشباع اکسیژن خون مساوی یا بیش از 
برسد، گازهای خون شریانی، جهت تعیین میزان % 95اگر این میزان به کمتر از 

.فشار نسبی اکسیژن شریانی اندازه گیری می شود
در میلیمتر جیوه، جهت انتشارمناسب اکسیژن از سمت ما70بیش از  PaO2اندازه 

..به جنینی جفت ایده آل است



بیده در بخش مراقبت ویژه، افراد در مرحله شدید بیماری در پرون پوزیشن و یا خوا
.  به پهلو قرار داده می شوند

و در بارداری حتی قراردادن در وضعیت نیمه پرون خصوصا در نیمه دوم سخت است
هفته، قرار دادن بالش باال و 24در صورت عدم امکان پرون، در سن بارداری باالی 

ستپایین رحم جهت کاهش فشار رحمی و مهار فشردگی آئورتوکاوال کمک کننده ا



مدیریت بیهوشی
در بیماران محتمل یا قطعی، بیهوشی نورآکزیال ممنوع: آنالژزی و آنستزی

و نیست، از طرفی باعث کاهش فشار قلبی ریوی ناشی از درد و اضطراب می شود
.شانس انتقال بیماری را کم می کند

.استفاده از نیتروس اکساید در زایمان توصیه نمی شود
.  شودآنالژزی با کنترل بیمار هم به دلیل خطر دپرسیون تنفسی توصیه نمی

95ان ، استفاده از ماسک(اکستوباسیون/اینتوباسیون)در موارد بیهوشی عمومی
.توسط تیم درمان الزم است

.اینتوباسیون توسط ماهرترین فرد حاضر در بیمارستان انجام شود



:منیزیم سولفات
فاده از در زنان با مشکالت تنفسی، به دلیل ایجاد دپریسیون تنفسی، جهت است

بایستی بر منیزیم سولفات به منظور پروفیالکسی تشنج یا نوروپروتکشن جنینی
ژیست و اساس شرایط بیمار تصمیم گیری شود و در این رابطه مشورت با پریناتولو

فوق تخصص ریه یا ایتنسیویست توصیه می شود
:مدیریت زایمان

.مانیتورینگ مداوم جنینی توصیه می شود
.مصرف مایعات و حجم ادرار بایستی مانیتور شود 

(خطر ادم ریوی ) از هیدراسیون شدید بایستی خودداری کرد 
میلی لیتر در ساعت مناسب است75حجم توتال مایعات تجویزی 



هباسیداگزامیکترانسازاستفادهبحرانی/شدیدمرحلهدر19کوویدبیماران
.شودنمیهتوصیترومبوزیسریسکافزایشوآنفیبرینولیتیکآنتیاثراتدلیل

.ودبحرانی استفاده از متیل ارگونوین توصیه نمی ش/بیماران در مرحله شدید 



:ارزیابی مادر پس از زایمان 
یا مشکوک به ابتال ، مراقبت های 19-در بیماران بدون عالمت با ابتالی به کووید 

.روتین الزم است
ت آن هر بیماران با ابتالی خفیف، چک عالئم حیاتی ،مایعات مصرفی و دفعی و ثب

.ساعت الزم است4
:بیماران با بیماری متوسط 

ساعت اول زایمان تا بهبود عالئم و نشانه ها هر 24پالس اکسیمتری مداوم در 
.کدام دیرتر باشد توصیه می شود

ک در صورت لزوم بر اساس شرایط بیمار آزمایشات خاص و بررسی های رادیولوژی
.انجام شود 

:بحرانی/بیماری شدید
/ ی مانیتورینگ دقیق در بخش های مراقبت ویژه و انجام بررسی های آزمایشگاه

رادیولوژیک بر اساس شرایط مادر الزم است



COVIDراهنمای اکسیژن درمانی در بخش های  19

اشباع)خفیفهیپوکسیبابیماراندراکسیژنتجویزبرایبینیکانوالی-1
.شودمیاستفاده(درصد92تا90شریانیاکسیژن
تواندمیوباشدمیدقیقهدرلیتر6بینیکانوالیبرایاکسیژنجریانحداکثر
نهاکسیژنبیشترجریانهای.کندایجاددرصد45حداکثردمیاکسیژنغلظت

یبینمخاطخشکیباعثبلکهدهدنمیافزایشرادمیاکسیژندرصدتنها
شودمیبیمار



باعاش)متوسطهیپوکسیبابیماراندراکسیژنتجویزبرایسادهماسک-2
ماسکبرایاکسیژنجریان.شودمیاستفاده(درصد89تا85شریاناکسیژن

درصد60تا40دمیاکسیژنغلظتتواندمیواستدقیقهدرلیتر10تا6ساده
.کندایجاد

باعاش)شدیدهیپوکسیبابیماراندراکسیژنتجویزبرایداررزروماسک-3
ماسکبرایاکسیژنجریان.شودمیاستفاده(درصد85زیرشریانیاکسیژن

80تا60دمیاکسیژندرصدتواندمیواستدقیقهدرلیتر15تا10داررزرو
.کندایجاددرصد



اعاشبدرصدفوقوسایلازیکهربادرمانیاکسیژنرغمعلیکهصورتیدر
کماسبادرمانیاکسیژننیازمندبیمارنرسددرصد90بهبیمارشریانیاکسیژن
CPAPوباشدمیویژهمراقبتهایبخشدرتهاجمییاتهاجمیغیرتهویهیا

.شوددرخواستICUدربستریمشاورهبیماربرایاستبهتر



تنفسیکمکاقداماتواکسیژنتجویزدرقدمبهقدم

شدهمانجااقدامبااگرکهاستاینآلایدهاکسیژنتجویزگامبهگاماقداماتدر
Target)اکسیژناشباعهدفبهساعتیکعرضدر O2 saturation)

.برویدبعدیمرحلهبهنرسیدید،












