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الحوامل المصابات بهذا ن المعلومات المقدمة هنا جاءت معتمدة على عدد صغير من النساء أ: الرجاء مالحظة 2020مارس  28
 خر المعلومات.آو القابلة للحصول على ألذا ننصحك بالتحدث مع طبيبك .  تتواتر المعلمومات الجديدة بشكل يوميذ إ, نتاناإل

 
 

 ؟19كوفيد الما هو 
 
الفرق هنا  ن أغير  .نزلة البرد, وهو فيروس يشبه العديد من الفيروسات التي تسبب دث بفعل فيروس الكورونايح إنتانهو  19كوفيد ال
مراض الرئتين أناس الذين يعانون من مشاكل صحية كن الأ الإ,  نزلة البردر بشئ مختلف عن معظم الناس لن تشعن أنه و بالرغم من أ

 تالالت رئوية حادة.ر حالتهم الصحية أو االنتهاء باعوالسكري معرضون لتدهو
مور ليعاني المريض من مشاكل تنفسية حرجة سعال أو ضيق في التنفس. قد تتفاقم األ ,حرارة ارتفاع كورونا عادة منيشكو مرضى ال 

 و وحدة العناية المركزة.  أتستدعي الدخول للمستشفى 
 

 ما هي كيفية االنتشار؟
 

و عطس عليها شخص أو سعل أن لمسها أشياء سبق أو مالمسة أعن طريق االتصال بشخص مصاب  19ما ينتقل الكوفيد  "غالبا
 و العين.أنف و األأيدخل الفيروس الجسم بمالمسة الفم  نفية وفرازات األاللعاب و اإليتواجد الفيروس في ذ إ. "مصاب مؤخرا

 
 ؟ 19الكوفيد ب صابةكيف يمكنني الوقاية من اإل

 
ن البقاء أفضل الطرق لتجنب المرض. كما أهي  نيديالسطح خارج المنزل و تجنب مالمسة الوجه بغسل اليدين بانتظام بعد مالمسة األ

خرين بمسافة ال تقل عن مترين( تعد وسائل عن اآل "التباعد المجتمعي )و ذلك بأن تبقى بعيدافي المنزل قدر المستطاع و الحفاظ على 
 ."يضاأ جيدة لتجنب المرض

 ن. اليديببباطن المرفق, و ليس فواههم عند السعال او العطس أو لتجنب نشر الفيروسات لالخرين فعلى الجميع تغطية 
 

 و القابلة؟أو زيارة طبيبي أتجنب زيارة المستشفى  هل يتوجب علي

 
سالمة م و منها ما هو ضروري لو القابلة مرات عديدة, منها ما هو ضروري لصحة األأيتوجب على المرأة الحامل زيارة الطبيب 

بعد استشارة  الهاتف جراؤها عن طريقإزيارات  يمكن و القابلة. بعض الأبعد النقاش مع الطبيب  الإي زيارة أغفال إلجنين, وال يجب ا
 الطبيب.

 
فضل للحصول على الرعاية الالزمة. و القابلة لمناقشة الوسيلة األأذا واجهت مشكلة خالل فترة الحمل فال تترددي باالتصال بطبيبك إ
ن تحافظي على مسافة أو حاولي  بيديك وجهك تجنبي مالمسة بغسل يديك بانتظام و و المستشفى فعليكأزيارة العيادة  ذلك ذا تطلبإف

 واغسلي يديك عند المغادرة. ترين خرين في قاعة االنتظار ال تقل عن مبينك و بين اآل
 
فضل بالغ الشخص المسؤول بذلك, و األإو العيادة , و قومي بأذا كنت تعانين من السعال فعليك ارتداء كمامة لحظة دخولك المستشفى إ
ك موعد مسبق لديو  19ذا كنت مصابة بالكوفيد إما أن تبلغيهم قبل وصولك ليتمكنوا من االستعداد لتقديم الرعاية الصحية المناسبة. أ

 .يهبقاء علو اإلأفضل تأجيل الموعد ن كان من األإ قررفعليك االتصال بطبيبك لي
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 نا حامل؟أو  19صبت بالكوفيد أذا إهل هناك خطورة علي كأم 

 
مما يتوفر من نه أغير  .فضل تجنب المرضنه من األأ. نعلم 19عن المرأة الحامل المصابة بالكوفيد  "يتوفر لدينا معلومات ضئيلة جدا

 ماأالمصابة من نفس العمر. كثر من المرأة غير الحامل أال تتأثر  19ن المرأة الحامل المصابة بالكوفيد أيبدو  (تهاعلى قل  )معلومات 
لتدهور الحالة الصحية.  أكثرهن عرضة فيدز, مراض الرئة, ارتفاع ضغط الدم, السكري, اإلأالنساء اللواتي يعانين من مشاكل صحية ك

 ي من االمراض السابق ذكرها.أو كنت تعانين من   19صابتك بالكوفيد إذا تبين إكثر أ عن كثب متابعة الحمل تمو عليه ست
يمكن متابعة عالجهن في المنزل و لكن يتوجب معاينتهن بسرعة فور  19يجابية لفحص الكوفيد إن نتيجة يظهرمعظم الحوامل اللواتي  

 مثل لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.عراض هو الحل األعراض. فالتدخل السريع عند تطور األتطور األ
جراءات في حال تدهور الحالة الصحية. عندها سيأخذ االطباء كل اإل "فأحيانا تكون ضرورية جدا,  Xشعة أطباء صورة قد يطلب األ

 الطبية الضرورية للحفاظ على سالمتك  و سالمة الجنين.
 . للوالدة و يجب مراقبة ذلك عن كثبكثر عرضة أن الحوامل اللواتي يدخلن المستشفى بسبب تدهور حالتهن الصحية يكن إ

 حرارة الجسم.في ع اارتفحدوث منة خالل الحمل و يمكن استخدامها في حال آدوية أهي  سيتامينوفينأدوية الباراسيتامول و األ
 

 نا حامل؟أو  19هل هناك خطورة على الجنين في حال كنت مصابة بالكوفيد 
 

أطفال  3حتى اآلن هناك لى الجنين خالل الحمل. إم قادر على االنتقال من األيتوفر لدينا معلومات قليلة جدا" لمعرفة هل الفيروس 
يزيد من  19ن الكوفيد أو ال توجد عالمات تدل على أظهرت تحاليلهم الدموية إمكانية وجود ارتكاس للفيروس لديهم خالل الحمل. 

 .نلى اآلإ فقطبضع حاالت عن ننا نعلم أالتشوهات الخلقية بالرغم من  حدوث
رتبط باعتالالت في الدماغ و الحبل الشوكي. هذه االعتالالت ليست مرتبطة يسبوع السادس من الحمل قد الحرارة حول األ ارتفاع نإ

حامل  1000من كل  2ن أذ إهذه االحتمالية تعتبر ضئيلة, ن أ ال  إي مسبب الرتفاع الحرارة. أو لكنها مرتبطة ب, بالذات 19بالكوفيد 
حامل لم تشهد  1000من كل  1ن ألهذا النوع من المشاكل, في حين  هاتتعرض الرتفاع حرارة الجسم في بداية الحمل قد يتعرض جنين

جراء فحص بااللتراساوند بين إينصح ب, لذا لنفس النوع من المشاكل. هالدرجة حرارة الجسم في بداية الحمل قد يتعرض جنين "ارتفاعا
 للكشف عن هذا النوع من المشاكل. 22و  18سبوع األ
 
ن الطفل في حالة أل وانطباء بالوالدة قبل األو نصحك األأ, "ت و دخلت بوالدة مبكرة تلقائياأصبذا إ يحدثن اكبر خطر على الجنين إ

قل على الطفل. في حالة الوالدة عند أكان الخطر  المتوقع قرب من موعد الوالدةأكلما كنت  سيئة نتيجة لتدهور وضعك الصحي.
على الجنين التكيف مع  هذا كما يفعل عادة, و قد يصعب كسجين ال يستطيع الجسم الحصول على األ , قد 19المصابات بالكوفيد 

إمكانية  تتوفرن تكون الوالدة في المستشفى حيث تتوفر مراقبة الجنين باستمرار و عن كثب, كما أثناء الوالدة. و عليه ينصح أالوضع 
الوالدة الطبيعية  كبديل عنن, ال يوجد ما يستدعي اعتماد خيار العملية القيصرية آلحتى ا مر.عى األدالعملية القيصرية اذا است إجراء
طفل  20من كل  1ة المتوفرة, يبدو أن حاليا" في ظل المعلومات القليل خرى.أمسببات  تذا وجدإال إ, 19م بالكوفيد صابة األإعند 

حدث العدوى ت عند الوالدة. على األغلب 19كانت األم مصابة بالكوفيد ستظهر عليه عالمات اإلنتان خالل عدة أيام من الوالدة في حال 
أطفال احتاجوا العالج و تعافوا بشكل جيد من اإلصابة بالكوفيد  3عند الوالدة. المعلومات المتوفرة لدينا حاليا" حول لدى هؤالء األطفال 

19. 
 

, و عليه  19صابة بفيروسات مشابهة للكوفيد بشكل طبيعي بعد اإلن الجنين قد ال ينمو أتقترح بعض الدراست على فيروسات مماثلة 

ن الجنين أللتأكد من  نتانسابيع من انتهاء اإلأربعة أى لإسبوعين أد قل بعجراء كشف بااللتراساوند مرة على األإفينصح معظم الخبراء ب

 نمو الجنين. مراقبةلطيلة فترة الحمل  قلعلى األ ربعة اسابيعأينمو بشكل جيد.  كما ينصح بمتابعة الكشف على الجنين كل 
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 مباشرة بعد الوالدة؟ 19صبت بالكوفيد أذا إهل هناك خطورة على الطفل 

 
يتم من العالم في مناطق مختلفة فو المولود الجديد.  19م المصابة بالكوفيد ذا كان من الضروري المباعدة بين األإبعد  "ليس واضحا

ذا إبقاء الطفل معك إيقترح  ما ". غالبا19حسب الوضع المحلي المتوفر في كل منطقة للتعامل مع كوفيد التعامل مع هذا الموضوع 

 وضع بالنسبة لك.فضل أبعاد الطفل عنك. عليك سؤال طبيبك ما هو إحيان قد يتطلب في بعض األو صحة جيدة. بكنت 

غسل يديك قبل لمس ارتداء الكمامة عند العناية بالطفل, هو فضل ما يمكنك فعله أعليك ان تكوني حذرة من نقل الفيروس لطفلك و 

بعيدة  ين تبقأ(, حاولي "وقات عدم العناية بالطفل )كالنوم مثالأ. في العطس و السعال على الطفل طفلك, تجنب لمس وجه الطفل, تجنب

 للطفل. نتانعن الطفل لمسافة ال تقل عن مترين, و ذلك لتقليل احتمالية نقل اإل

 
 ؟19اذا كنت مصابة بالكوفيد  يرضاع طفلإهل يمكنني 

 
عطاء الحليب إن أ بدويبضع نساء مصابات بالفيروس و لم تتوفر عالمات على وجود الفيروس في الحليب. لذا تم فحص الحليب من 

ارتداء يمكنك فعله هو فضل ما أن تكوني حذرة من نقل الفيروس لطفلك و أعليك  .19ذا كنت مصابة بالكوفيد إمنة آللطفل عملية 
شفط  يعدكما . تجنب العطس و السعال على الطفلغسل يديك قبل لمس طفلك, تجنب لمس وجه الطفل,  الطفل, رضاعإالكمامة عند 

 و استخالصهأذا قمت بشفط الحليب إ. ا"جيد ا"رضاع الطفل خيارخر غير مصاب إلآعطائه لشخص إباليد و  الحليب او استخالصه
 . "مسبقا "ك جيدايدين تغسلي أباليد, فتأكدي 

 

 على شخص في البيت بعد والدة الطفل؟ 19صابة بالكوفيد عراض اإلأذا ظهرت إفعل أماذا 
 
ارتداء الكمامة فضل ما يمكن فعله هو أمن نقل الفيروس للطفل و  "ن يكون حذراأذا كان هذا الشخص من الذين يعتنون بالطفل فعليه إ

 .تجنب العطس و السعال على الطفلغسل اليدين قبل لمس الطفل, تجنب لمس وجه الطفل,  ,بالطفل عند العناية
مسافة ال تقل عن مترين طوال الوقت. و عنه  "بعيدا ظلن يأفضل لطفل, فاألمن ا "ن يكون قريباأذا كان من غير الضروري إما أ

ملوثة بالفيروس داخل المنزل. كما  "سطحاأ المستقد , فربما تكوني تذكري غسل يديك قبل العناية بالطفل حتى لو لم تكوني مريضة
 .صابةي شخص مريض و استمري في غسل اليدين لتجنب اإلأنه يتوجب عليك الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بينك و بين أ
ن أعلى محاربة الفيروس دون  "ادران الجسم سيكون قأ ىلإن التقارير الحديثة تشير إفي السابق, ف 19صبت بالكوفيد أذا كنت قد إ
ل الفيروس لطفلك من الشخص نقفضل وسيلة لمنع أ ون غسل اليدين قبل مالمسة الطفل هإو لكن حتى في هذه الحالة ف ."مجددا صابيت

 ي سطح المسه المصاب.أو أالمصاب 
 
 

 

 
 

خر في العالم:مكان آلرشادات تختلف من و للقابلة, و ذلك كون اإلألطبيبك   هاهيتوج أسئلة يجب   
 

  جراء فحص مخبري؟إ , هل يتوجب علي  19عراض الكوفيد أتظهر عليه  "خالطت شخصالقد 

  جراء فحص مخبري؟إ , هل يتوجب علي  19عراض الكوفيد أتظهر علي 

   تي في البيت؟لنا و عائأعزل نفسي أن أ هل يتوجب علي 

  جري كشف بااللتراساوند لفحص سالمة الجنين؟أن أ علي  في بداية هذا الحمل, متى يتوجب  19صبت بالكوفيد ألقد 

  ة؟صابذا كنت مإهل تتوجب المباعدة بيني و بين المولود الجديد 
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 :قرارإ
ن ترقى لدرجة النصح أليس المقصود من هذه المعلومات و , ]الورقة / الموقع االلكتروني[ يوفر المعلومات العامة فقط ن محتوى هذهإ

و أخذ الشخصي قبل األيجب الحصول على نصيحة طبية متخصصة و محترفة متعلقة بوضعك ذ إالذي يمكن االعتماد عليه. الطبي 
 لتحديث المعلومات في جهدال كل ننا قمنا ببذلأ]الورقة / الموقع االلكتروني[. بالرغم من  هذه على محتوى بناء"ل فعي أاالمتناع عن 

]الورقة / الموقع هذه ن محتوى أ "و ضمنياأ "ظاهريا "سواء نكفلو أن نضمو أ ند عيننا ال إ]الورقة / الموقع االلكتروني[, ف هذه
 و حديث.أو كامل أااللكتروني[ دقيق 
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