
ایرانی هفته ملی سالمت بانوان
گرامی باد

”زنان، مدیریت سالمت، مهار کرونا“



:روزنگار و محورهای هفته
محورهای هفتهایام

مهر  24شنبه 
عمنابتشخیصمعتبر،منابعازاطالعاتدریافت)کرونابحراندراطالعاتمدیریتوزنان

(مجازیهایشبکهدراطالعاتانتشاروصحیحاستفادهمعتبر،غیرمعتبراز

مهر25یکشنبه 
ادگیخانوخانگی،روابطاسترس،خشونتمدیریت)کرونابحراندرروانسالمتمدیریتوزنان

(،سوگمدیریتیکدیگر،ازهمسرانارتباطی،حمایتمهارتهایتقویتسالم،
(منزلدربدنیفعالیتسالم،تغذیه)کرونابحراندرسالمزندگیمدیریتوزنانمهر2۶دوشنبه 

مهر27سه شنبه 
انزن-خانوادهسرپرستدادندستاز-بیکاری-فقر)کرونابحراندراجتماعیسالمتوزنان

(نانزبرایمجازیفضایکاردروکسباندازیراهآموزش-کارآفرینیفرصت-خانوادهسرپرست
(هیشیردزایمان،بارداری،سالم،وایمنزناشوییروابط)کرونابحراندرباروریسالمتوزنانمهر28چهارشنبه 

مهر2۹پنجشنبه 
دریافت-غلطباورهایرفعوواکسیناسیوناهمیت)1۹کوویدبیماریواکسیناسیونوزنان

(آنمدیریتوواکسیناسیونعوارضدربارهصحیحاطالعات

مهر30جمعه 
ازپیشگیریفرزندان،وهمسرانازحمایت)کرونابحراندرخانوادهسالمتمدیریتوزنان

(خانوادهافرادبیندرکوویدانتقال



:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



شود،نمیعالمتبییادارعالمت1۹-کوویدبهابتالاحتمالافزایشباعثبارداری
هدوراستممکنسنی،گروههماندرباردارغیرزنانبامقایسهدرباردارزناناما

ویژهقبتهایمرابهنیاز،بستریاحتمالکهمعنیبدینکنندطیراشدیدتریبالینی
تا(اندردهکزایمانتازگیبهکهزنانیوباردارزناندرونتیالتورازاستفادهبهنیازو

درداربارغیرزنانازباالتراندشدهمبتالکوویدبهو)حاملگیختمازپسروز42
.استسنیگروههمان

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



اخیراایوباردارزناندرراکوویدشدیدبیماریبهابتالریسککهایزمینهعوامل
:ازعبارتندبردمیباالکردهزایمان

ایزمینهبیماریهایبهابتال

سال35ازباالترسن

1۹کوویدمواردزیادتعدادبااجتماعیدرکاریازندگی

1۹کوویدواکسیناسیونبرایناکافیپوششبااجتماعیدرکاریازندگی

نداردوجودمناسبگذاریفاصلهامکانکهشرایطیدرکار

درمانیبهداشتیخدماتبهمناسبدسترسیکهشرایطیدرکاروزندگی
.نداردوجود

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



ت  بسیار مهم است که زنان باردار از اقدامات احتیاطی برای محافظ
احتمالیو عالئم استفاده کنند 1۹-از خود در برابر کووید

(از جمله لرز، تب، سرفه یا مشکل در تنفس )
.به ارائه دهنده خدمات درمانی گزارش دهندرا 

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



:ازعبارتند1۹کوویدانتقالازپیشگیریمهمروشهای
واکسیناسیون

بینی،ودهانرویبرماسکازاستفاده

نمیکنند،زندگیشماباکهافرادیازفاصلهمترنیمویکرعایت

تهویهبدونوشلوغاماکندرحضورازپرهیز

کهیجایدرکنندهضدعفونیازاستفادهیاوصابونوآببادستهامکررشستشوی
.نیستشستشوامکان

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



کهنانیزوشیردهزنانشاملتوصیهاین.میشودتوصیهبزرگساالنهمهبهکوویدواکسنتزریق
.میشوددارندبارداریبهتصمیم

:استقراراینازهاتوصیهدسترسدرهایواکسنمورددرموجودشواهدبهتوجهباایراندر

بهابتالزاپیشگیریاقداماتتداومونیستقطعیایمنیایجادمعنایبهواکسیناسیون
.استالزامیخانوادهاعضایوباردارمادربرایکووید

استزایمانازپسروز42تابارداریدورانبهمربوطذیلهایتوصیه.

اسپوتنیکوبرکتبهارات،هایواکسنVدارندمصرفمنعبارداریدوراندر.

داردرا12هفتهازبعدبارداریدرمصرفاجازهسینوفارمواکسن.

نمیشودتوصیهارگانوژنزعلتبهبارداریاولماههسهدرواکسنتزریق.

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



بهگیریتصمیمباردار،مادراندرکوویدواکسیناسیونانجامبرایذیلموارددر
:استباردارمادرانواکسیناسیوندانشگاهیکمیتهعهده

ایزمینهبیماریهایوخامتیاحادشرایطبامادران

عملدستوردرکهایزمینهبیماریهایدارایمادران
نشدهذکر

1۹-کوویدبیماریبهابتالسابقهدارایمادران

آسترازنیکاواکسنتزریقمتقاضیمادران

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



باردارمادرانبرشناساییتاکیدضمنبارداری،سومماههسهدر1۹-کوویدبیماریبهابتالخطراتعلتبه
در.بودخواهداولویتدربیشتروهفته28بارداریسنباشرایطواجدمادرانواکسیناسیونشرایط،واجد

.شودانجامنبایدکوویدواکسیناسیونبیشتروهفته3۹بارداریسنبامادران

میتوصیهواکسیناسیون،زماندربارداریازاطالععدمیاوبارداریازقبلواکسناولدوزتزریقصورتدر
ازروز28فاصلهبهسینوفارمواکسنبادومدوزتزریقوی،ترجیحاساسبرمادروبامشاورهازپسشود

.پذیردصورتبارداری،دوازدههفتهازبعدیاقبلیتزریق

اطالعبابایستی،1۹-کوویدبیماریبهابتالاحتمالیعالئمبروزصورتدرشدنواکسینهازپسباردار،مادران
حتییاالزمهایراهنماییاخذجهتباردار،مادران4030سامانه4کدیادرمانیوبهداشتیمراکزبهرسانی
.نماینداقداموضعیت،بررسیمراجعهمحلتعیین

باشدروز14االمکانحتیبارداریدرتوامیاانفوالنزاواکسنوکوویدواکسنبینمناسبفاصله.

ایمونوگلبولینتزریقDانجاممادرانسالمتابالغیهایدستورعملمطابقونداردکروناواکسنباتداخلی
.شود

:در بحران کروناباروری زنان و سالمت 



:مراقبتهای دوران باداری

بهمبتالکهآنهاییجملهاز-اندکردهزایماناخیراًکههاییخانمبارداروزنان
.دهندادامهخوددورهایهایمعاینهبهحتماباید-اندشده1۹-کووید

برایامایابد،کاهشباردارزنانبرایآمدورفتدفعاتتعدادبایداگرچه
گیردصورتایدورهمراقبتهایحداقلبایدخطرکموسالمبارداریداشتن



یدتهدراآنهاخطریعواملداشته،کمریسککهبارداریمادراندرمراقبتهااینزمان
:هایهفتهدرترتیببهحضوریمراقبتچهارشاملنمیکند

۶-1037و31–34و28-30و

20،38،3۹،40تا1۶هایهفتهدرحضوریغیرمراقبتچهار.

بیماریهایبهمبتالافراد)داردوجودآنهابرایسازیخطرشرایطکهمادرانیبرای
(موادکنندگانمصرفاند،شدهبارداریعوارضدچارکهافرادیدرمان،تحتمزمن
فاصلهشرایطحفظبامادرانسالمتهایعملدستوراساسبرهامراقبتتواتر

باراکزمدرماندنباقیعدمودهینوبتاساسبرحضور،بهداشتیضوابطو،فیزیکی
.استالزامی،مراجعباالیحجم

:مراقبتهای دوران باداری



نیستکوویدنظرازبررسیبهنیازبارداریصرف.

بامرتبطنیبالیعالئمپزشک،بنابرتشخیصکهدارندتستانجامبهنیازصورتیدرباردارزنان
.باشندبودهمبتالفردبانزدیکتماسدریاوداشتهکووید

نیستبارداریدرسزاریناندیکاسیونخودخودیبه1۹-کوویدبهابتال.

باشدداشتهوجودآناندیکاسیونهایکهمیشودتوصیهصورتیدرسزارین.

کالمدیوماماییهایاندیکاسیونباعالمتبدونمبتالیافراددرسزارینوطبیعیزایمان
درایستیبحتماولیافتدنمیتعویقبهعالمتبدونیابتالبدلیلبارداری،ختمجهتمشخص

.پذیردانجاممناسبامکاناتبابیمارستانی

زاالزمهایارزیابیوشوندمیتلقیمشکوکمشکوک،/مبتالمادرانازشدهمتولدنوزادان
میآیدبعملآنها

:مراقبتهای دوران باداری



عاً به دنبال اگر تب یا سرفه دارید و یا به سختی نفس میکشید ، سری
شتی درمانی، قبل از رفتن به یک مرکز بهدا. مراقبت های پزشکی باشید

تی محل مسئولین بهداشتوصیه های با آن مرکز تماس بگیرید و به 
.زندگیتان عمل کنید

:مراقبتهای دوران باداری



:شیردهی



:برای این کار باید. می تواند به نوزاد خود شیر بدهد19-مادر مبتال به کووید

  بهداشت تنفسی را هنگام شیر دادن رعایت کنند و در صورت دسترسی
بپوشند؛ماسک

دست ها را قبل و پس از لمس کردن کودک بشویند؛

دبطور مرتب سطوحی را که با آنها در تماس هستند، تمیز و ضدعفونی کنن

:شیردهی



اید از شما ب. تماس نزدیک، زود هنگام و شیردهی انحصاری به کودک به رشد او کمک می کند
:بتوانیدحمایت های الزم برخوردار باشید تا 

بطور ایمن و با رعایت بهداشت تنفسی به کودک خود شیر دهید؛

تماس پوست به پوست با نوزاد خود داشته باشید، و

دن کودک ،  با کودک یک اتاق مشترک داشته باشید شما باید قبل و بعد از لمس کر
 .دست های خود را بشویید و تمام سطوح را تمیز کنید

:شیردهی



نمیکههستیدحالبدآنقدردیگر،عوارضیا1۹-کوویدبهابتالدلیلبهاگر
ازیمنابطورکهکندکمکشمابهکسیبایدبدهید،شیرخودکودکبهتوانید

فادهاستتانکودکبهدهیشیربرایقبولتانموردودسترسدرممکن،روشهای
:باشدزیرمواردشاملتواندمیاین.کنید

؛(مادر)دوشیدن شیر

برقراری مجدد شیردهی؛

شیر مادر اهدایی.

:شیردهی



:روابط زناشویی



رتباطاتازناشویی،رابطهازغیرکنند،میزندگیسقفیکزیرومنزلدرکهزوجین

وکردنصحبتخندیدن،ونشستنهمکنارغذاخوردن،همکناردرمثلدیگری

باتماسیاتنفسیقطراتطریقازمیتواندکدامهرکهدارندهمدیگرتماسهای

بهونیستزوجتماستنهازناشوییرابطهبنابراینشودویروسانتقالباعثالودگی

.شودنمیمحسوب،ویروسانتقالازجلوگیریبرایمانعیخودخودی

:روابط زناشویی



رقراآلودگیمعرضدراحتماالوندارندعالمتیکهافرادیدرزناشوییرابطه
میاند،هنگرفتقرارآلودگیمعرضدراحتماالوداشتهاقامتخانهدرواندنگرفته

کاهشبرایروشیافرادبرخیدروزوجینبینروابطبهبودبرایروشیکتواند
.باشداسترسپردورانایندراضطراب

باابطهروببیشتروقتگذراندنبرایخانهدرماندنفرصتازشودمیتوصیه
.شودادهاستفزناشوییروابطبهبودوعاطفیرابطهتقویتوهمسرباکیفیت

:روابط زناشویی



کنندخودداریزناشوییرابطهازدارد،وجودزوجینازهریکدربیماریبهابتالشکاگر.

نندکخودداریزناشوییرابطهازدارندنفستنگییاگلودرد،،سرفه،تبزوجینازهریکاگر.

ازراًاخییاهستندایزمینهمزمنبیماریبهمبتال،زوجینازدونفرهریایکیکهمواردیدر
تواندمیافرادایندر1۹کوویدبهابتالاینکهبهتوجهبا،اندیافتهبهبودجدیبیمارییک

هراگر.ردکبیشتریاحتیاطزناشوییرابطهدربرقراریاستبهتر،باشدداشتهبیشتریشدت
.کنندپرهیزجنسیرابطهبرقراریازدارندمشکوکیعالیمطرفینازکدام

ستمسیضعفدارایبیماران،قلبیبیماریهای،ریویبیماریهای،دیابتشاملبیماریهااین
وایمنیسیستمکنندهتضعیفداروهایکنندگانمصرفیاوHIVعفونتبهمبتالیان)ایمنی

(کورتیکواسترویید

:روابط زناشویی



ن  زندگی در کف دستان توست که به آ

لبخند زنی 

که بدنبالش 

ندوی  

زندگی در کف دستان  توست، زندگی
.زيباست

شاد باشید
با تشکر




