
 در زنان باردار وشیرده COVID-2019 سواالت متداول و پاسخ ها آن ها در مورد ویروس

 

 و یا شدت عوارض بیماری در مقایسه با عموم مردم هستند؟ COVID-2019آیا زنان باردار مستعد ابتالء به ویروس 

ندارد. زنان باردار دچار تغییرات ایمنی و وجود COVID-2019 مستندات  علمی در مورد مستعد بودن زنان دار در ابتال به ویروس

 مستعد سازد. COVID-2019 فیزیولوژیک می شوند که ممکن است آن ها را نسبت به ابتالء به عفونت های تنفسی از جمله

در سایرعفونت های  همچنین در زنان باردار خطر وقوع نوع شدید بیماری، مرگ و میر و صدمات در مقایسه با جمعیت عمومی

 افزایش می یابد. سی مانند سارس، مرس و آنفوالنزاتنف

 نامطلوب دربارداری می شوند؟ دچار عولقب  COVID-2019آیا زنان باردار مبتال به 

وجود ندارد. در ابتال به عفونت های مرس و این ویروس بر ایجاد پیامد های نامطلوب در بارداری اطالعات چندانی در مورد تاثیر 

سارس موارد سقط جنین و زایمان زودرس گزارش شده است. تب باال در سه ماهه اول بارداری می تواند خطر بروز نقص مادرزادی 

 در هنگام تولد را افزایش دهد. 

 ن خود منتقل کنند؟آیا زنان باردار می توانند ویروس را در طول بارداری و یا هنگام زایمان به جنی

  -COVIDویروس کرونا عمدتا از طریق تماس نزدیک با شخص آلوده از طریق قطرات تنفسی گسترش می یابد. این که ویروس 

انتقال از مادر به جنین گزارش نشده  ،ابد هنوز مشخص نیست. اما برطبق مطالعات محدود انجام شدهیبه جنین انتقال می  2019

انتقال عمودی کرونا ویروس های سارس و گزارشی از است.نگردیده یافت  نیز است. به عالوه ویروس در نمونه های مایع آمنیوتیک

 محدودی در این خصوص وجود دارد. اطالعات. هر چند که  هم در دسترس نمی باشدمرس 

 در معرض خطر عواقب نامطلوبی قراردارند؟ COVID-2019مبتال به آیا نوزادان متولد شده از مادران 

. اگر چه به صورت واضح ارتباط ه بودبراساس موارد کمی که گزارش شده اند،  پیامد های نامطلوبی مانند زایمان زودرس دیده شد

ن نوع از ویروس می توان از اطالعات سایر به دلیل کمبود اطالعات در مورد ای این پیامدها با ابتالء مادر به ویروس بیان نشده است.

تولد و زایمان  نوزاد از جمله وزن کم هنگام در مورد به عنوان مثال آنفوالنزا با پیامدهای جانبیعفونت های تنفسی هم بهره برد. 

نقائص مادرزادی را عالوه براین آنفوالنزا با تب باالدر هفهته های اول بارداری ممکن است خطر بروز . زودرس همراه بوده است

  نوزادان زودرس یا کوچک برای سن بارداری بودند.کرونا ویروس های مرس و سارس عاملی برای تولد  افزایش دهد.

 نامطلوب سالمتی در طوالنی مدت می شوند؟ آیا نوزادان متولد شده از مادران آلوده به کرونا ویروس دچار پیامد های

 ثیر بلند مدت کرونا ویروس بر سالمت نوزادان متولد شده از مادران مبتال در دسترس نیست.در این زمان اطالعاتی در خصوص تا



 عاملی برای انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد است؟آیا شیردهی 

می یابد. با استنناد به  صورت و سرفه عطسهاز طریق قطرات حاصل از  آلوده به کرونا ویروسانتقال فرد به فرد در اثر تماس نزدیک با فرد 

موجود  بر اساس گزارشات محدود در شیر مادر در دسترس نیست.COVID-2019 اطالعات محدودی که وجود دارد شواهدی از وجود ویروس

 . ویروس کرونای سارس در شیر مادر یافت نشده است.  اگرچه آنتی بادی بر علیه ویروس سارس حداقل در یک نمونه در شیر مادر یافت شد
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