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 COVID-19وبینار آموزشی 

 ،مادران باردار  و کرونا -زنان 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 
 

 
 

 صبح بیمارستان هاجر 10تا  8ساعت  1399اردیبهشت ماه  24چهارشنبه  -  قسمت اپیدمیولوژی: ارایه دهنده دکتر علی احمدی

 در جهان، مدیترانه شرقی، ایران و  19-آخرین وضعیت اپیدمیولوژی کوویدارایه 
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 گرفته شده است. ( http://corona.behdasht.gov.ir/)به آدرس 19-ویدیت کمیته اپیدمیولوژی کواز وب ساکلیه مطالب 

 پاسخ مبتنی بر شواهد به سواالت

 بشویم؟ را دستانم باید چرا-1

دستان آلوده  ، و دست ها ممکن است سطوح آلوده به ویروس را لمس کنند. اگر با روس از طریق قطرات گسترش می یابدوی

 دست روی ویروس وجود صورت در .کنید منتقل خودتان به را ویروس توانید می ،کنید لمس را خود دهان یا بینی ،چشم

 .دیشو می خالص ویروس شر از آب و صابون با خود دستان شستن با ،شما

 بپوشم؟ دستکش باید فقط من یاآ-2   

 می لمس را خود صورت و است کثیف شما دستکش اگر همچنین نیست. عملی این اما ، دهید انجام را کار این توانید می شما

 و سر به باشید مواظب باید دستکش از استفاده صورت در .کنید منتقل خود تصور به را ویروس توانید می هم باز ، کنید

 بریزید. دور امنی جای در را ها دستکش کار انجام از بعد و نزنید دست صورت

 بپوشانم؟ بافت با را خود بینی یا دهان ،عطسه و سرفه هنگام باید راچ-3 

 جلوگیری ویروس و میکروب شیوع از عطسه و سرفه هنگام در بینی و دهان پوشاندن یابد. می گسترش قطرات طریق از ویروس

 .اء یا افرادی را که لمس می کنید آلوده کنیداگر به دستان خود عطسه کرده یا سرفه کنید ، ممکن است اشی .کند می

 وقتی فقط ما گویند می جهانی بهداشت سازمان و دولت چرا کنند. محافظت ما از توانند می ها ماسک-4 

 بپوشیم؟ ماسک باید هستیم بیمار

 های ماسک که فتگ سی بی بی به ، لندن دانشگاه ، جورج سنت دانشگاه در بالینی شناس ویروس ، کارینگتون دیوید دکتر

نیست زیرا خیلی سست هستند ، فیلتر هوا ندارند و چشمان را در معرض دید خود قرار می  کارساز مردم عموم برای جراحی

همچنین ، ممکن است شما ماسک خود را با دست های کثیف لمس کنید ، به عنوان مثال ، هنگام پاک کردن یا قرار  .دهند

 .یدندادن ماسک هنگام خوردن یا نوش

درعوض ، به افراد توصیه می شود که دست ها را به طور مرتب در طول روز بشویید و از دست زدن به چشم ، بینی و دهان 

پوشیدن ماسک ممکن است احساس کاذب از امنیت ایجاد کند ، و ممکن است  .خود با دست های شسته نشده خودداری کنید

  .دستان خود دچار آرامش شوند افراد نسبت به بهداشت شخصی مانند شستن مکرر

 چنانچه به محیط عمومی و فروشگاه ها یا مطب یا جاهایی که بقیه افراد هستند می روید ماسک زدن توصیه میشود. 

 دهم؟ انجام را کار این باید زمانی چه پس ، بپوشم ماسک حال هر به دهم می ترجیح من -5

اگر ناخوشایند هستید ولی نیاز به مراجعه به پزشک ندارید ، ماسک بپوشید، یا اگر از شخصی که مظنون به کرونوی ویروس 

 .است مراقبت می کنید

اگر این احساس شما را بهتر  :(  (NUS  سنگاپور-، مدیر برنامه بیماری های عفونی در دانشگاه ملی دوک پروفسور وانگ لینفا

 کند ، می توانید از ماسک استفاده کنید

 MRT اگر نگران ابتال به ویروس در"سوار شوید یا مدتی در یک کابین باشید بپوشید. وی گفت:  MRT اگر می خواهید 

 سک بپوشید ،هستید ، می توانید ما

http://corona.behdasht.gov.ir/
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 ".اما اگر در خیابان ها قدم می زنید ، نیازی به استفاده از آن نیست

اگر می خواهید ماسک بپوشید ، حتماً قبل از قرار دادن آن دست های خود را بشویید و هر بار که آنرا لمس کنید نیز دستهای 

 خود را بشویید، زیرا می توانید

 .ماسک منتقل کنیدمیکروب ها را از دست های کثیف خود به 

همچنین مطمئن شوید که ماسک را به درستی پوشیده اید. ماسک باید به صورت صحیح و بدون شکاف در مقابل صورت شما 

ماسک را هنگام لکه دار شدن یا مرطوب شدن آن تعویض کنید ، زیرا این باعث کاهش  .قرار بگیرد تا ویروس ها از بین بروند

د حداقل برای چند هفته آماده پوشیدن ماسک باشید ، زیرا احتماالً احتمال وقوع کرونا ویروس به شما بای .کارایی آن می شود

 .زودی از بین نمی رود

 کنم؟ محافظت خودم از تا دهم انجام توانم می دیگری کار چه ، مرتب طور به دستانم شستن بر عالوه-6 

دداری کنید. به عنوان مثال ، وسایل و لیوان های نوشیدنی را در می توانید از به اشتراک گذاشتن موارد شخصی با دیگران خو

 وعده های غذایی به اشتراک نگذارید

 کنیم؟ چه آسانسور های دکمه و در دستگیره و قفل لمس مورد رد-7 

آنها لمس  هستند ، به این معنی که بسیاری از افراد در یک بازه زمانی کوتاه به "high touch" دکمه های درو آسانسور نقاط

 .یک دکمه کثیف یا باالبر کثیف آلوده شد می کردند. بنابراین می توان با لمس

به همین دلیل است که متخصصان بهداشت بر اهمیت بهداشت دست تاکید می کنند. به عنوان مثال می توانید دستان خود را 

برخی افراد برای فشار دادن دکمه های باالبر از یک . استفاده کنید ، و قبل از غذا بشویید بشویید یا از ضدعفونی کننده دست

 کنند می استفاده کاله  دستمال استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از قلم یا

 بگیرم؟ ویروس توانم می ، ندارد عالمتی که آلوده فرد یک به شدن نزدیک صورت در آیا-8 

گفت که هیچ  (WHO)المللی مقررات بهداشت در سازمان بهداشت جهانیدکتر کارمن دوال ، رئیس دبیرخانه مقررات بین 

حتی اگر بیمار عالئمی مانند سرفه یا عطسه را نشان ندهد ، ممکن است هنوز  .چیز به عنوان یک بیمار بدون عالمت وجود ندارد

 را عالئم از برخی باید آنها ، برای انتقال ویروس"هم دارای عالئم بالینی مانند تب باشد. وی در یک ویدئوی جدید گفت: 

پروفسور تان چور چوان ، دانشمند ارشد بهداشت وزارت بهداشت می گوید ، خطر انتقال مجدد بدون عالمت  ".باشند داشته

 ترشحات با و ریخته دستانش یا خرخر طریق از را ها ویروس بتواند هنوز مشخص نیست ، هرچند که ممکن است یک بیمار

 وی. دهیم کاهش  او پیشنهاد کرد که تماس دست را با تکان دادن دست و استفاده از روشهای دیگر . باشد تماس در تنفسی

 ".کنید لمس را سطوح از بسیاری اینکه از بعد خصوص به ، کنید تمیز را خود دستان مرتباً": گفت

 به نیاز صورت در و کنند خودداری شلوغ مکانهای از ، بمانند خانه در باید هستند مریض که افرادی ، همه از مهمتر گفت: وی

 .دهد می کاهش افراد همه برای را خطر امر این زیرا ، کنند استفاده ماسک از رفتن بیرون

 است؟ چقدر آلوده فرد یک از ایمن فاصله -9 

WHO سرفه می کند ، اگر شخصی که در حدود یک متر از شما به سرفه  .توصیه می کند فاصله حداقل یک متر داشته باشد
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 بنابراین بهتر است فاصله یک و نیم متری رعایت شود. .می توانید از طریق قطرات موجود در هوا در ویروس نفس بکشید

 است؟ ایمن شخصی ای کرایه های اتومبیل یا تاکسی گرفتن و عمومی نقلیه وسایل از استفاده آیا-10

می کنند که به شرکت های کرایه ای اتومبیل و تاکسی در حال ارائه ماسک هایی برای رانندگان خود هستند و آنها را تشویق 

 عالئم با مسافران نقل و حمل هنگام که است شده توصیه رانندگان به .کنند استفاده خود طور مکرر از ضد عفونی وسایل نقلیه

 .بخشند بهبود را اتومبیل هوای ، کامل سفر هر از بعد و تمیزکنند را خود  های پنجره ، آنفلوانزا مانند

دو بار در روز ، یک بار قبل از شروع کار و در زمان دیگری در طول روز ، دمای بدن خود همچنین به آنها توصیه شده است که 

قطارها و اتوبوس ها مرتباً ضد عفونی می شوند ، به خصوص نقاط لمسی مانند قطب های چنگ زدن ، دستگیره  .را چک کنند

 .شوند می عفونی ضد و تمیز ها اتوبوس تبادل همچنین وMRT  های ایستگاه سطوح. های سقفی و صندلی

 بپوشیم؟ ماسک راننده یا من باید کابین در -11 

 .اگر احساس ناخوشایند ی دارید باید استفاده کنید

ماسک های جراحی به رانندگان کابین و کرایه های شخصی داده شده است ، اما این برای آنها است که به مسافرانی که تمایلی 

 .ندارند ، ارائه دهند

پیشنهاد کرد که مسافران برای مدتی پنجره را باز کنند ، از تماس با هر چیزی خودداری کنند و پس از خارج  پروفسور وانگ

 .شدن از کابین ، دست خود را ضد عفونی کنند

 است؟ راحت خرید برای آیا -12 

تانداردهای اگرچه این کار خوب است که در صورت امکان از مناطق شلوغ خودداری کنید ، در صورت نزدیک بودن اس

مراکز درمانی اقدامات ضد عفونی منظم در مناطق مشترک را افزایش  .بهداشتی ، فعالیتهای خرید هنوز هم می توانند ادامه دهند

 مانند عمومی  تجمع محلهای کلیه مراکز از برخی. داده اند و ضد عفونی کننده های دستی را در اختیار خریداران قرار داده اند

 .اند کرده متوقف را گسترده ورزشی یفعالیتها و کارگاهها

 است؟ خطر بی هتل در اقامت آیا -13

 .بله ، هتلها اقدامات بهداشتی را افزایش داده اند ، از جمله تمیز کردن کامل مناطق مشترک
 

 است؟ تمیز هواپیما کابین هوا آیا است؟ راحت پرواز آیا  -14

ر اتاقهای عمل بیمارستان تمیز است ، زیرا هوا مطابق با اعالم انجمن بین المللی هوای داخل هواپیماهای مدرن به همان اندازه د

درصد میکروب های موجود در هوا  97/99طریق فیلترهای ذره ای با راندمان باال تغییر می یابد که  حمل و نقل هوایی ، بارها از

 . .از جمله ویروس ها و باکتری ها را از بین می برد

مسافران در هنگام وجود یک بیمار در معرض خطر هستند ، به خصوص هنگامی که شخص نزدیک آنها قرار دارد. با این حال ، 

 .است ممکن نیز کرده لمس بیمار فرد که توالت درب انتقال از طریق اشیاء مانند دستگیره

 از گرفتن فاصله همچنین و سرفه معالجه و دست بهداشتی صحیح تمرین ، هواپیما کابین یک در کار بهترین گفت: دوال دکتر

 .یا عالئم تنفسی دیگری دارند کنند می سرفه که است افرادی
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 باشم؟ دور کار از باید آیا -15

ست در ا ممکن که آنجا تا است قرار که جایی ، گیرند می قرار روزه 14  در قرنطینه عالیم مشکوک به کروناکارمندان با سابقه 

 .خودداری کنند و ارتباط با دیگران را به حداقل برسانندخانه بمانند ، از مکانهای شلوغ 

به کلیه کارمندانی که احساس ناخوشایندی دارند توصیه می شود که در خانه استراحت کنند و از اقدامات درمانی برخوردار 

کنند تا خطر ابتال به  شرکت ها همچنین کارمندان خود را به شکلی تقسیم کرده اند که در مکان های جداگانه ای کار می. شوند

 تلفن ، جداول جمله از ، مشترک کاری سطوح ، هستید مشترک افرادی با کاری فضای اگردر. عفونت متقاطع را کاهش دهند

 .کنید تمیز را رایانه نمایش صفحه و کلید صفحه ، ها

 ببندم؟ را ها پنجره تمام باید ویروس شیوع از جلوگیری برای اآی -16

بیماری های عفونی پیشنهاد می کنند که پنجره ها و درها در اتاق های تهویه مطبوع باز باشد. این امر باعث خیر. کارشناسان 

 .کاهش شیوع بیماری ها می شود

 NUS Saw Swee عمومی بهداشت دانشکده در عفونی های بیماری های برنامه رهبر ، یانگ لی هسو  دانشیار دانشگاه

 Hock :کمک تنفسی بیماریهای گسترش به توانند می ، دارند کمتری هوای و رطوبت که جاییفضاهای محصور ، "، گفت 

 وی ."یابند نمی ادامه خوبی به مرطوب و گرم های محیط در" ها ویروس که دهد می نشان مطالعات اکثر که گفت او". کنند

 .است ٪80 از بیش رطوبت و ، سانتیگراد درجه 30 از بیش معنی به ، مرطوب و گرم" گفت:

 کنم؟ عفونی ضد را خود خانه توانم می چگونه -17

یک ماسک جراحی و دستکش یکبار مصرف بپوشید و برای تمیز کردن تمام سطوح از محلول سفید کننده یا ضد عفونی کننده 

 شود می لمس اغلب که مناطقی و توالت سطوح کردن پاک برای پارچه یا مصرف یکبار های پارچه از. مناسب استفاده کنید

 را ویروس توانند می که شود می هاییspline ایجاد باعث کار این زیرا ، کنید خودداری اسپری از استفاده از کنید.جدا استفاده

 .کنید خودداری زمان هر در خود چشم و صورت با تماس از و دارید نگه باز تهویه برای را ها پنجره .دهند گسترش

 توانند می کاری چه باشند داشته تری ضعیف مصونیت است کنمم که دیگران و کودکان ، سالمندان  -18

 دهند؟ انجام

به نظر می رسد افراد مسن و افراد با بیماریهای زمینه ای مانند دیابت و بیماری های قلبی در معرض ابتال به بیماری ویروس به 

 .شدت آسیب پذیر هستند

بهداشتی ، پارکوی شنتون ، گفت که این افراد باید تا حد امکان از دیر پزشکی ارائه دهنده خدمات مدکتر ادوین چنگ ، 

بیمارستان ها خودداری کنند. این امر برای کاهش مواجهه ضروری است زیرا افرادی که  مراجعه غیرضروری به کلینیک ها و

ل خانه بمانند و از رفتن به مناطق آنها باید تا حد امکان در داخ .سیستم ایمنی ضعیفی دارند بیشتر مستعد ابتال به عفونت هستند

بپوشانند و در هر حال  شلوغ و تماس باافراد بیمار خودداری کنند. سرانجام ، در صورت عدم تمایل ، باید ماسک جراحی

 .بهداشت بویژه دست را رعایت کنند

 پوشند؟ نمی ماسک آنها آیا دارند. تری ضعیف مصونیت کودکان -19

گفت: ماسک به  KK کودکان و زنان بیمارستان در عفونی بیماریهای خدمات ارشد مشاور و یسرئدانشیار تون کوه چنگ ، 
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هستند از جمله کودکان مورد نیاز نیست. وی گفت: کودک می تواند در هنگام تب ، سرفه یا  طور کلی برای افرادی که سالم

 .آبریزش بینی یا هنگام بهبودی از بیماری ، ماسک مناسبی داشته باشد

 پس بشویید آب و صابون با را ها دست که گفت وی.  کند نگهداری خشک  برای مؤثر بودن ، مرتباً ماسک را تعویض کند و

 ،.بیندازد دردار سطل در مناسب طور به آلوده ماسک دادن قرار از

 کنم؟ محافظت فرزندانم از تا کنم استفاده باید نکاتی چه از بیماری به ابتال صورت در -20

 مراقبت دنبال به سریعاً  باید نیستند سرحال که افرادی: گفت تون پروفسور. است بزرگساالن مانند  برای کودکان بدحالتوصیه 

 .کنند خودداری شلوغی از و کنند استراحت بمانندو خانه در ، باشند پزشکی

 است؟ میزان چه به کودکان در ویروس ابتالی احتمال-21

بر "جمعیت بالغ ، موارد کمتری از کودکان آلوده به ویروس وجود داشته است. وی گفت: پروفسور تون گفت: در مقایسه با 

 .اگر ویروس کودک سالم را آلوده کند ، باید با اقدامات درمانی مناسب بهبود یابد اساس آنچه که تاکنون می دانیم ،

 بیرون مدرسه از را ندمفرز باید آیا ،دارد وجود شده تأیید یا مشکوک عفونت دبستانی پیش در اگر -22 

 بکشم؟

، گفت: نیازی به انجام کاری  Mount Alvernia ، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان Piotr Chlebicki دکتر

 .کند صرف درس کالسهای در ها بچه همه با را خود نیست ، مگر اینکه فرد آلوده تمام وقت

 کنیم؟ استفاده ویروس کورو این درمان و جلوگیری برای ها بیوتیک آنتی از توانیم می آیا -23

 .آنتی بیوتیک ها علیه ویروس ها کار ا نیست. آنها فقط در برابر عفونت های باکتریایی مؤثر هستند

 شوم؟ مبتال آنفوالنزا به باید آیا -24 

رای محافظت در کمک نمی کند. در حال حاضر هیچ واکسنی ب coronavirus واکسن آنفوالنزا به شما در محافظت در برابر

 .وجود ندارد coronaviruses برابر

با این حال ، مردم برای جلوگیری از ابتال به آنفوالنزا در این شیوع ، بسرعت از واکسن آنفلونزا استفاده کردند. دکتر چنگ 

شود واکسن های در اینجا به دلیل تقاضای زیاد ، واکسن ندارند. وی افزود: پیش بینی می  گفت: بیشتر کلینیک های موجود

واکسن های آنفوالنزا مطابق با فصل های زمستانی  .آنفوالنزای نیمکره جنوبی تا اواسط ماه آینده در سنگاپور موجود باشد

تمایل به اوج مصرف  نیمکره شمالی و جنوبی دو بار در سال به روز می شوند. بر خالف کشورهای معتدل که در اوایل زمستان

 .مام طول سال در سنگاپور مصرف می کنددارد ، آنفوالنزا در ت

 کنم؟ عفونت توانم می ، بوفه شام یک به مراجعه با آیا -25

در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط آن با استفاده از خوراکی وجود ندارد. پروفسور ویلیام چن ، استاد دانشگاه مایکل فام 

درجه  60ان یانگ فناوری گفت: مواد غذایی در معرض دمایی باالتر از مواد غذایی دانشگاه ن و مدیر برنامه علوم و فن آوری

 و عفونی افراد با نزدیک تماس طریق از بیماری این زیرا ، است انتقال برای بیشتری خطر  بوفه امکان .سانتیگراد ،بی خطر است

 .صورت گسترش می یابد لمس سپس و سطح یک روی ویروس با تماس همچنین

 کنم؟ استفاده آن از بتوانم دوباره تا دهم قرار مایکروویو در را خود مصرف یکبار ماسک توانم می آیا -26 
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استادیار هسو لی یانگ گفت که فیلم های ویروسی در مورد چگونگی بخاردادن ماسک وجود دارد. این موارد توصیه نمی 

 مایکروفر یا بخار شدن باعث آسیب دیدن آنها و محافظت از آنها می می شوند و احتماالً شود. این ماسک ها یک بار استفاده

 .شود

 کند؟ کمک ویروس کورو عفونت از جلوگیری به تواند می زنجبیل یا سیر خوردن آیا -27 

سیر ممکن است خاصیت ضد میکروبی داشته باشد و از نظر خاصیت سالمتی مفید است. با این وجود ، هیچ مدرکی دال بر 

 ..محافظت افراد در برابر آن شده است وجود ندارد باعث که  سیر یا زنجبیلخوردن 

 .به بدن شود coronavirus شنیده می شود که استفاده از روغن کنجد می تواند باعث جلوگیری از ورود

جود دارد که روغن کنجد کروم ویروس را از بین نمی برد. برخی از مواد ضد عفونی کننده شیمیایی و WHO بنا به اظهارات

 .شود سطوح روی ویروس می تواند باعث جلوگیری از کرونا

 کرونا بردن بین از برای خود بدن روی بر کننده عفونی ضد مواد سایر و کننده سفید از توانم می آیا-28

 کنم؟ استفاده ویروس

بر ویروس ندارند. حتی می تواند اگر این محصوالت را روی پوست یا زیر بینی خود قرار دهید ، این محصوالت تأثیر زیادی 

 .خطرناک هم باشد) بعلت تماس مستقیم مواد شیمیایی با پوست (

 کند؟ می جلوگیری عفونت از (نمک) یشور با من بینی شستن  -29

شواهد محدودی وجود دارد مبنی بر اینکه شستشوی منظم بینی با نمکی می تواند به افراد در بهبودی سریعتر از سرماخوردگی 

 .است مفید تنفسی های عفونت از جلوگیری ما برایکمک کند. ا

 دهند؟ گسترش را coronavirus  توانند می خانگی حیوانات آیا-30

هیچ مدرکی مبنی بر آلوده شدن حیوانات خانگی مانند سگ یا گربه وجود ندارد. با این وجود ، همیشه ایده خوبی است که بعد 

 .صابون و آب بشویید دستان خود را با از تماس با حیوانات خانگی ،

 .است؟ صحیح یابد می گسترش ویروسG 5 شبکه از استفاده با که شنیدم من -31 

در چین به تازگی به همراه سایر مناطق جهان به بازار عرضه شد. این  5Gدرست نیست. ووهان یکی از معدود مکانهایی بود که 

 ، حال این با رساند. می آسیب افراد بدن ایمنی سیستم وDNA  به فناوری این بگویند توطئه باعث شد تا برخی از نظریه پردازان

 ازG 5 همراه تلفن هایداده ، آن از قبلG 2 وG،  G3 4 مانند. ندارد وجود انسان برایG 5 مضرات بر مبنی مدرکی هیچ

 .رسانندنمی آسیبDNA  به و شوند می منتقل هستند کننده یونیز غیر که رادیویی امواج طریق

 کند؟ منتقل خود کودک به را ویروس تواند می باردار زن یک که است درست این آیا-32

بعد از اینکه یک نوزاد در چین برای ویروس مثبت آزمایش کرد ، نگرانی از انتقال ویروس از مادر به کودک وجود داشت. با 

 با زمانی بازه آن در نوزاد و است شده انجام نوزاد تولد از پس ساعت 36 حدود آزمایش این حال ، گزارش شده است که این

 گفته ،Post Morning China South  از نقل به گزارشی در کارشناسان این گفته به است. بوده تماس در دیگر افراد

 رئیس ، کون هاک تان دانشیار .ندارد وجود کودک به مادر از عمودی انتقال امکان درمورد مشخصی گیری نتیجه که  شده

 به دهآلو باردار زنان از بسیاری موارد ، جهانی سطح در که گفت ،KK  کودکان و زنان بیمارستان در زایمان و زنان بخش
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 به مادر از تواند می ویروس دهد نشان که نداریم محکمی شواهد ما ، رو این از" گفت: وی ت.اس نشده گزارش کرونا ویروس

 ".شود منتقل رحم هنگام جنین

 کرد؟ اجتناب ، داشت وجود مشکوک موارد که مکانهایی از باید آیا -33

 را خود دستان مرتباً  نه ، زیرا در صورت وجود موارد مشکوک ، این مکانها ضدعفونی و تمیز می شوند. ولی باید گفت که

 .حمل و نقل عمومی یا سایر سطوح متداول تمیز گردد های دستگیره لمس از بعد و بشویید

 کرده سفر ویروس به آلوده مناطق در آنها اگر باشم؟ آنالین بصورت سفارشاتی های بسته نگران باید آیا -34

 کنند؟ می چه اند

گرفتند. در همه بسته های آنالین معموالً مسافت های طوالنی را طی می کردند و در این فرآیند در معرض نور خورشید قرار می

می کند. اگر نگران هستید ، قبل و بعد از دست زدن به بسته ، دست های خود را بشویید تا  را نابود صورت وجود ویروس ها آنها

 .از شیوع هر میکروب جلوگیری شود

 می چگونه و هستند تر حساس COVID-19 ویروس به نسبت عمومی جمعیت با مقایسه در کودکان آیا-35

 کرد؟ جلوگیری آنان عفونت از توان

گزارش شده از  COVID-19 بر مستعد بودن کودکان وجود ندارد. در حقیقت ، بیشتر موارد تایید شدهنه ، هیچ مدرکی مبنی 

 .چین در بزرگساالن رخ داده است

نت در کودکان با سن خیلی کم گزارش شده است. از اطالعات محدودی که در مورد سندرم تنفسی حاد عفو  عمدتا

منتشر شده است ، عفونت در کودکان  ((MERS-CoV خاور میانه کورنوویروس و سندرم تنفسی (SARS-CoV)  شدید

کودکان برای جلوگیری از عفونت باید اقدامات پیشگیرانه معمول را انجام دهند ، از جمله تمیز کردن  .نسبتاً شایع نبوده است

 در  پیشگیرانه اقدامات و  بیماراندست الکلی ، جلوگیری تماس با  دستها اغلب با استفاده از صابون و آب یا ضدعفونی کننده

 .آنفلوانزا واکسن جمله از واکسنها مورد

 است؟ متفاوت بزرگساالن با مقایسه در کودکان درCOVID-19  بالینی عالئم آیا -36

در چین عالئم سرماخوردگی مانند تب ، آبریزش بینی و سرفه را  COVID-19 گزارش های محدود از کودکان مبتال به 

 شده گزارشCOVID-19  به مبتال کودک یک در حداقل اسهال( و استفراغشی )کرده است. عالئم دستگاه گوارعنوان 

 اند داده نشان خفیفی عالئم معموالً شده تأییدCOVID-19  به مبتال کودکان که دهد می نشان محدود های گزارش این است.

 .است نادر رسد می نظر به اما ، است شده گزارش سپتیک( شوک ، تنفسی حاد پریشانی )سندرم شدید عوارض اگرچه و ،

 از ناشی میر و مرگ و عوارض ، شدید بیماری به ابتال احتمال خطر معرض در کودکان در آیا -37

 است؟ بیشتر بزرگساالن با مقایسه درCOVID-19  عفونت

 محدود های گزارش است. شده گزارشCOVID-19  به مبتال کودکان برای بالینی نتایج از کمی بسیار های گزارش تاکنون

 برخی در اگرچه و هستند همراه خفیف عالئم با شده تأییدCOVID-19  به مبتال کودکان که است آن از حاکی چین از

 با است. نادر موارد این رسد می نظر به اما ، است شده گزارش سپتیک(نیز شوک ، تنفسی حاد پریشانی )سندرم شدید عوارض

 مانند شدید عفونت خطر معرض در کودکان از خاصی جمعیت است ممکن ، تنفسی بیماریهای سایر مانند ، حال این
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 .کودکانی که دارای شرایط بهداشتی و درمانی مطلوب نیستند مشاهده شود

 دارد؟ وجود درمانیCOVID-19  به مبتال کودکان برای آیا -38

-COVID در حال حاضر هیچ داروی ضد ویروسی توصیه شده یا تایید شده توسط سازمان غذا و داروی ایاالت متحده برای

  و درمانی مراکز در عفونت کنترل و پیشگیری اقدامات سریع اجرای شامل کلینیکی گایرالینهای. وجود ندارد19 

 .کنید مراجعهCOVID-19  برایCDC کلینیکی راهنمای مورد در بیشتر اطالعات برای .باشد می عوارض از حمایتی  درمان

 با ها دست کردن تمیز ، سرفه  کودکان و اعضای خانواده آنها باید برای جلوگیری از شیوع عفونت های تنفسی از جمله کاهش

 استفادهاز با بروز  کاهش و باشند می معمول پیشگیرانه  اقدامات از الکل پایه با دستی کننده ضدعفونی یا آب و صابون

 .باشد می آنفوالنزا جمله از ها واکسیناسیون

 19-کووید اپیدمی در زنان و باردار مادران درباره پژوهشی علمی مطالعه چند های یافته
 همه که مطالعه مورد جمعیت در سال 36 تا 22 مطالعه مورد افراد سنی دامنه با نفر 13 آماری نمونه جمح با پژوهشی مطالعه یک  -39

 :ها یافته ترین مهم شد. انجام بودند 2020 فوریه 25 تا 2019 دسامبر 8 از CoV-SARS-2 قطعی عفونت با شدهبستری باردار افراد

 بیماری بیماران از کدامهیچ بودند. سوم ماههسه در دیگر نفر 11 و بودند بارداری 28 هفته از کمتر در خانم، 2 باردار بیمار 13 میان از

 بیمار 1 داشتند. شکایت نفس تنگی از (%23) بیمار 3 تنها شدند. حاضر خستگی با همراه اغلب تب با (%77) بیمار 10 نداشتند. ایزمینه

 دیگر یا داشتند، واضحی اپیدمیولوژی تاریخچه (%92) بیمار 12 داشت. دهانی سوآب از مثبت RNA تست اما نداشت عالئمی

 غیر بارداری ادامه با و یافتند بهبود شدن بستری از بعد (%23) بیماران از تن سه داشتند. ووهان با ارتباطی یا بودند مبتال خانواده اعضای

 اورژانسی سزارین عمل تحت نفر 5 بیمار 10 از . گرفتند قرار سزارین عمل تحت همه (%77) دیگر بیمار 10 شدند. ترخیص پیچیده

 )یک مرده نوزاد شدن متولد و ده( از )یک غشا زودرس پارگی بیمار(، ده از )سه جنینی دیسترس نظیر مشکالتی دلیل به گرفتند قرار

 و رفت وخامت به رو بستری طول در 6 بیمار وضعیت داشتند. بارداری 36-32 هایهفته بین زودرس زایمان (%46) بیمار شش ده(. از

 ازجمله )MODS( ارگان چندین عملکرد اختالل سندرم با همراه که شد )ICU( ویژه هایمراقبت بخش در شدن بستری به منجر

 شوک و حاد کلیوی نارسایی حاد، کبدی نارسایی ، مکانیکی تهویه و شدن اینتوبه نیازمند )ARDS( تنفسی حاد دیسترس سندرم

 بدون همگی دیگر باردار بیمار 12 بود. )ECMO( پیکری برون غشایی اکسیژناسیون تحت همچنان 6 بیمار فوریه 25 تا بود. سپتیک

 را 1rapga min-، 10 امتیاز متولدشده تازه نوزاد 9 متولدشده، مرده نوزاد یک جزبه شدند. ترخیص آشکاری پیچیدگی هیچ

 نوزاد نه از کدامهیچ در ندارد. وجود باشد CoV-SARS 2-عمودی انتقال از حاکی که سرولوژیکی یا بالینی شواهد هیچ گرفتند.

 بودند، اصلی عالئم از خستگی و تب داشتند. متوسط تا خفیف عالئم باردار بیماران اغلب نشد. مشاهده شدید خفگی متولدشده زنده

 .داشتند واضحی اپیدمیولوژیکی سابقه بیماران همه تقریباً بودند. شایع کمتر عالئم از نفس تنگی و گلودرد

 :مطالعه از گیری نتیجه

 است ممکن عفونت این و هستند 2coV-SARS- به ابتال مستعد نیز باردار هایخانم که دهدمی نشان گزارش این درمجموع،

 متفاوت وسیعی طوربه مطالعه این در باردار COVID 19-بیماران بالینی تظاهرات بیندازد. خطر به را نوزاد هم و مادر هم سالمت

 .است باردار غیر افراد مورد در که است قبلی گزارش با مشابه این که شدید بسیار تا گرفته عالمت بی از است
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 برای اطالعات بیشتر به دستورالعمل زیر مراجعه نمائید.
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مطالب سایت با استفاده از  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19-کمیته اپیدمیولوژی کوویداین مجموعه توسط 
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