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وس كورونا المستجد   للنساء الحوامل COVID-19معلومات مرض فير
 

وس كورونا المستجد  ن إىل . برسعة COVID-19تتغير المعلومات الخاصة بمرض فير سنبذل قصارى جهدنا إلبالغك بما تحتاجير
 .معرفته

 
 :وحتى هذه اللحظة. والجنير  مخاطر اإلصابة بهذا المرض أثناء الحمل لكل من األم ما زلنا نتعلم عن 

وس كورونا المستجد  ال يبدو أن النساء الحوامل •  ان قد يكونون أكير عرضة  COVID-19أكير عرضة لإلصابة بمرض فير
ا ، ويتم إدخالهم إىل المستشفن أو وحدة العناية المركزة ، ويحتاجون إىل أنبوب التنفس ، ولكن ليس  ً يمرضون منه كثير

 
ا
هن من األشخاص أن يموتوا بسبب العدوى اكير احتمال ومن المستحسن دائًما أن تحاول النساء الحوامل . مقارنة بغير

وسات مثل األنفلونزا تجنب اإلصابة بعدوى حيث إن اإلصابة بالعدي لة الوافدة)د من الفير ن قد تكون أسوأ مع ( الين
هن من األشخاص . الحمل ي للنساء الحوامل اتباع القواعد نفسها لتجنب اإلصابة بالعدوى شأنهن شأن غير

انظر )ينبغن
 (. أدناه

وس كورونا  • قد يؤدي ارتفاع درجة . أثناء الحمل COVID-19ال توجد عيوب خلقية معروفة تتعلق باإلصابة بعدوى فير
ة الثلث األول من الحمل إىل زيادة خطر حدوث العيوب الخلقية  .الحرارة نفسه أثناء فير

، مصدر قلق قد يكون تزايد المشكالت، مثل حدوث اإلجهاض، أو المخاض المبكر، أو حدوث ضائقة  • ن تنفسية للجنير
 .لن تضطر معظم النساء الحوامل إىل الوالدة فقط بسبب إصابتهن بالعدوى . فقط إذا كانت األم مريضة بشدة

وس كورونا  ي أجريت عىل النساء المصابات بفير
وقت الوالدة أن نتائج اختبار  COVID-19أظهرت معظم الدراسات التر

ة هناك عدد قليل من التقارير عن حاالت األطفال الذين ثبتت إصابتهم . أطفالهن كانت سلبية ن ة وجير بعد الوالدة بفير
صيب بهمع البعض الذي يبدو أنه 
ُ
ي الرحم  أ

صيبوا بهبقية األطفال . هذا الخطر يبدو غير عادي  .(انتقال عمودي)فن
ُ
 أ

 ولهذا السبب, . بعد الوالدة

 .منع إصابة الرضيع إذا كانت المرأة مصابة بالعدوى وقت الوالدةقد يلزم فصل األم والرضيع بعد الوالدة ل •

ي الواقع عىل مقاومة . يمكن للمرأة أن ترضع رضاعة طبيعية حتر إن كانت مصابة بالعدوى  •
قد يساعد هذا الرضيع فن

 (. انظر الموارد أدناه)العدوى إذا اتبعت األم تعليمات معينة 
 

 :أفضل طريقة لتجنب اإلصابة بالمرض

 . ثانية عىل األقل أو استخدمي معقم اليدين بشكل متكرر طوال اليوم 20لمدة  اغسلي يديك •

ن بمرض يشبه اإلنفلونزا  • ي مخالطة األشخاص المصابير  (. فهرنهايت، والسعال، وضيق التنفس 100.0< حىم)تجنت 

أقدام عىل األقل من األشخاص اآلخرين  6عىل مسافة  تجمعات مجموعات من الناس. ابق   : تجنت  تباعد االجتماىعال •
سيظل هذا مهًما حتى عندما تبدأ . عندما تخرج  قطعة قماش تغطي أنفك وفمك  حتر لو لم يكن لديهم أعراض وارتد  

ي إعادة فتحها  أماكن العمل
 
 .ف

 
وس كورونا المستجد  أو تعرضِت لحالة  COVID-19إذا ظهرت عليِك أنت أو أي شخص يعيش معك أعراض مرض فير

وس كورونا المستجد   مؤكدة بمرض فير
ً
 أو نهاًرا)، فاتصلي بالعيادة COVID-19مصابة إصابة

ً
للحصول عل استشارة ( ليال

 : بشأن إجراء مزيد من التقييم والعالج

ضيق  تفاقم/ وإصابة جديدة بضيق التنفسبالسعال،  إصابة جديدةفهرنهايت، و 100.0< تشمل األعراض الحىم •
ي العضالت، فقدان جديد للطعم أو الرائحة، التهاب الحلق، التقيؤ التنفس

 أو اإلسهال.  ، قشعريرة، آالم فن

وس كورونا المستجد  • ي حالة المشكالت المتعلقة بالحمل أو المخاوف بشأن أعراض مرض فير
 
،  COVIDسواء ف

رجى االتصال بعيادة طبيبك قبل القدوم إىل المستشف  أو عيادة الط 
ُ
. حتر نتمكن من االستعداد لحضورك بيبي

يمكننا مناقشة ما إذا كنت . لتجنب إصابة اآلخرين بالمرض، سنحتاج إىل نقلك بأمان إىل منطقة خاصة إلجراء االختبار
ي عالج أم ال بناءا عىل أعراضك

 .بحاجة إىل تلفر

ي حالة حدوث حالة طبية طارئة، مثل ضيق التنفس المستمر و •
 
جى / ف ُ

عل  رعاية طبية حصول علالأو الشديد، فير
 .الفور
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 :سياسة الزائر 
سنعيد القواعد إىل أصلها . www.umassmemorial.org/coronavirus: يمكنك الوصول إىل سياسات الزوار الحالية هنا

 .نقدر تفهمكم . زالبمجرد أن يتضح أن الخطر قد 
 

عد كل عملية والدة خاصة من نوعها
ُ
ُيرج  االنتباه إىل أن جميع . ونود أن تتمتع كل أم، وكل رضيع، وكل أرسة بالصحة والسالمة. ت

يكهم القابلة /إذا لم يتمكن طبيبك المعالج. مقدمي الرعاية الصحية سيتعاونون مًعا لرعايتك من الحضور، فقد يعالج  او رسر
ي ذلك والدة طفلك، واالعتناء بك بعد الوالدة/طبيب

 . قابلة أخرى أمور حملك، بما فن
 

وس كورونا المستجد  ونية الموثوقة الخاصة بمرض فير   COVID-19المواقع اإللكيى
 ( Centers for Disease Control and Prevention, CDC)مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ▪ 
-precautions/pregnancy-extra-ncov/need-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
 breastfeeding.html 

 
اك مع جمعية طب األ (BabyCenter)مركز الرضيع ▪  ن ، باالشير  ( Society for Maternal-Fetal Medicine)م والجنير
-social-symptoms-19-covid-coronavirus-the-and-https://www.babycenter.com/0_pregnancy
 _40006948.bcdista 

 
 ( American College of Obstetrics and Gynecologists) الكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء▪ 
-and-pregnancy-resources/faqs/pregnancy/coronavirus-https://www.acog.org/patient

breastfeeding   
 

 (Massachusetts Department of Public Health) إدارة ماساتشوستس للصحة العامة▪ 
19-covid-2019-disease-coronavirus-of-outbreak-the-on-https://www.mass.gov/resource/information 

 
 (Worcester Division of Public Health) للصحة العامة سير و و ة إدار ▪ 

http://www.worcesterma.gov/coronavirus 
 

 (UMass Memorial Health Care) يوماس ميموريال للرعاية الصحية▪ 
-care/patients-health-memorial-https://www.umassmemorialhealthcare.org/umass

information-and-news-19-covid-visitors/coronavirus 

http://www.umassmemorial.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.babycenter.com/0_pregnancy-and-the-coronavirus-covid-19-symptoms-social-dista_40006948.bc
https://www.babycenter.com/0_pregnancy-and-the-coronavirus-covid-19-symptoms-social-dista_40006948.bc
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/coronavirus-pregnancy-and-breastfeeding
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/coronavirus-pregnancy-and-breastfeeding
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
http://www.worcesterma.gov/coronavirus
https://www.umassmemorialhealthcare.org/umass-memorial-health-care/patients-visitors/coronavirus-covid-19-news-and-information
https://www.umassmemorialhealthcare.org/umass-memorial-health-care/patients-visitors/coronavirus-covid-19-news-and-information

