
 

 نمایید. تفادهاز نسخه الکترونیکی اتوماسیون اداری اس نموده و جهت انتشار و مطالعه آن خودداری ه منظور جلوگیری از اتالف منابع  از پرینت مطلب همکار محترم، ب 1

 

 سهپنجاه و  شمارهپیام 

 

 نیست مطلق استراحت معنای به ماندن خانه در/  باردار زنان در کرونا از پیشگیری برای زنان متخصص یک های توصیه

 

 میشود.  توصیه منزل در کافی تحرک انجام به باردار زنان سفر، از پرهیز و شلوغ های مکان در تردد عدم بر تاکید ضمن

 

 سیستم تغییرات علت به اما شوند، می دچار بیماری این به بیشتر باردار زنان که نیست معنا بدان این البته دارند، قرار ویروس این به ابتال معرض در جامعه افراد سایر همانند باردار زنان

 .شوند بیماری از شدیدتری فرم و عوارض دچار شوند دچار بیماری این به اگر ایمنی،

  

 توجه کننده ضدعفونی های اسپری یا و صابون و آب از استفاده با دستها شوی و شست به و دهند انجام جامعه افراد تمامی همچون را ضروری بهداشتی های مراقبت تمام باید باردار زنان

 .کنند

 را شهر سطح در آمد و رفت باردار زنان شود می توصیه خاطر همین به کند می تهدید را افراد این سالمت که است عواملی دیگر از  در برخی شهرها هوا آلودگی کرونا، ویروس شیوع بر عالوه 

 .برسانند ممکن میزان حداقل به

  

 .میشود توصیه فراوان مایعات مصرف بیمار، افراد با باردار زنان ارتباط از خودداری ضرورت هب تاکید با
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 سهپنجاه و  شمارهپیام 

  

 درمانی مراکز به مراجعه باردار مادران است الزم فعلی شرایط در اما شوند، می معاینه پزشکان توسط معمول طور به جنین سالمت و خون فشار وزن، افزایش میزان سنجش برای باردار مادران

 .برسانند حداقل به را

  

 .کنند کنترل منزل در را خود خون فشار و وزن ترازو و خون فشار دستگاه یک تهیه با توانند می باردار زنان

 

 .کنند دریافت را الزم های راهنمایی و گرفته تماس ها بیمارستان و خصوصی های مطب از اعم خود درمانی مرکز تلفن با توانند می غیرمعمول عالئم هرگونه مشاهده صورت در باردار زنان

  

 .باشند داشته تحرک منزل در باید و است افراد سایر از بیش باردار زنان در خون شدن لخته احتمال زیرا نیست، مطلق استراحت معنای به باردار زنان ماندن خانه در

  

 .شود می توصیه باردار زنان به خون شدن لخته از پیشگیری و کرونا بیماری به ابتال از جلوگیری برای گرم مایعات مصرف

  

 .بگیرند تماس درمان مرکز با باید صورت و دست تورم یا و  وزن حد از بیش افزایش مانند عالئمی مشاده صورت در باردار زنان
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 سهپنجاه و  شمارهپیام 

 

 .است طبیعی غیر باردار زنان برای هفته در کیلوگرم یک از بیش وزن افزایش ، منزل در معمول های مراقبت انجام بر تاکید با

  

 .باشد نیز باردار زنان توجه مورد باید شود می تاکید عمومی های آموزش در که اقداماتی تمام،  بارداری دوره برای الزم های مکمل مصرف ضرورت بر تاکید با

  

 .کنند مراجعه لزوم صورت در و گرفته تماس درمانی مراکز با حتما باید شدند حرکت کاهش متوجه اگر دهند، قرار نظر تحت را وی سالمت توانند می جنین حرکات پایش با مادران 

  

 .کنند خودداری خرید مراکز همچون اماکنی در حضور از و بگیرند جدی را ازدحام پر و شلوغ مراکز در حضور عدم باید باردار زنان

  

 .نکنند آمد و رفت پرتجمع و بسته های محیط در و بگیرند را سیسمونی خرید وسوسه جلوی باید باردار مادران

  

 .باشند داشته حضور آفتابی هوای در بهداشتی نکات رعایت شرط به و محدود و کوتاه مدت به توانند می هوا بودن مناسب و تمیز صورت در باردار مادران

  

 پرهیز زا استرس مسائل از باید باردار زنان خاطر همین به اند، شده نگرانی و اضطراب دچار مردم از کرونا،بسیاری شیوع علت به حاضر حال در  باردار، مادران روان سالمت اهمیت بر تاکید با
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 سهپنجاه و  شمارهپیام 

 معتبر های رسانه از را درست اخبار و اطالعات و دارند نگه دور زا استرس های پیام از را خود باید باردار زنان خاطر همین به  .باشد داشته پی در متعددی عوارض تواند می استرس زیرا کنند،

 .کنند پیگیری

  

 سفر طول در درمانی و بهداشتی امکانات  به دسترسی کمبود همچنین و کشور نقاط اغلب در بیماری شیوع به توجه با،  منزل در ماندن لزوم و سفر هرگونه از باردار زنان خودداری بر تاکید با

 .کنند سفر نباید باردار زنان

 

 کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای  -:   ژاله رزمجوییتنظیمهیه و ت                 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه - علمی هیئت عضوو  پرخطر حاملگی تخصص فوق و زایمان و زنان متخصص منبع: 

 


