
ا�صابة بفيروس
كورونا كوفيد-١٩

أثناء الحمل
معلومات للسيدات الحوامل



ــودًا  ــَن مول ــي وضع ــل واللوات ــيدات الحوام ــص للس ــل مخص ــذا الدلي ه
ــد-١٩ أم ال. ــات بكوفي ــن مصاب ــواء ك ــً، س حديث

ما هو مرض فيروس كورونا )كوفيد-١٩(؟
يشــير مصطلــح كوفيــد-19 إلــى »مــرض فيــروس كورونــا 2019«. وهــو ينتــج عــن فيــروس يســمى ســارس 

- كوفيــد-2 تــم اإلبــاغ عنــه ألول مــرة فــي عــام 2019 فــي ووهــان فــي الصيــن.

كيف يمكنني حماية نفسي من كوفيد-١٩ أثناء الحمل؟
يتعيــن علــى الســيدات الحوامــل اتخــاذ االحتياطــات الازمــة لتجنــب اإلصابــة بعــدوى كوفيــد - 19 تمامــً 
مثــل األشــخاص اآلخريــن. لمزيــد مــن التفاصيــل والمعلومــات يرجــى زيــارة موقــع وزارة الصحــة العامــة.

لإلصابــة  غيرهــم  مــن  عرضــة  أكثــر  الحوامــل  الســيدات  هــل 
١؟ ٩ - فيــد بكو

ــن  ــل لس ــيدات الحوام ــح أن الس ــن الواض ــن م ــل، ولك ــاء الحم ــد-19 اثن ــن كوفي ــر ع ــرف الكثي ــن ال نع نح
ــل  ــم عوام ــة ولديه ــة العمري ــس الفئ ــي نف ــوا ف ــرض )إذا كان ــة بالم ــن لإلصاب ــن غيره ــة م ــر عرض أكث

ــة(. ــر المماثل الخط

ــورة  ــي الخط ــاف ف ــاك اخت ــل هن ــروس، ه ــة بالفي ــة اإلصاب ــي حال ف
ــل؟                                              ــر الحوام ــاء غي ــه بالنس مقارن

 إن الحمــل يحــدث تغيــرات بالجهــاز المناعــي في الجســم ويؤثر عموما على اســتجابة المــرأة لالتهابات 
الفيروســية بشــكل عــام ممــا يتســبب فــي بعــض الحــاالت فــي وجــود أعــراض أكثــر شــدة.  ومــع ذلــك، 
وممــا هــو واضــح لــآن، فليــس مــن المرجــح أن تعانــي المصابــة مــن أعــراض حــادة كااللتهــاب الرئــوي 
ــم  ــة الجس ــر كتل ــر، ومؤش ــرى كالعم ــل األخ ــاة العوام ــد مراع ــل )بع ــر الحوام ــيدات غي ــة بالس مقارن

واألمــراض المرتبطــة بهــا مثــل مــرض الســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم(.

لحســن الحــظ، فــإن معظــم الســيدات اللواتــي يصبــن بكوفيــد - 19، أثنــاء الحمــل، يتعافيــن منــه قبــل 
إنجــاب المولــود.

إذا كنــت مصابــة بكوفيــد-١٩، اثنــاء الحمــل فهــل ســيكون للعــدوى 
تأثيــر ســلبي علــى الجنيــن؟

علــى ضــوء الماحظــات الســريرية فإنــه مــن غيــر المرجــح أن يســبب تشــوهات خلقيــة فــي الجنيــن كمــا 
أن العــدوى ال تزيــد مــن خطــر اإلجهــاض. مــع العلــم أننــا ال زلنــا فــي طــور الدراســة ســواء لــأم المصابــة 

أو طفلهــا ضمــن الحــاالت المتاحــة، أمــا بخصــوص امكانيــة

اصابــة الجنيــن داخــل الرحــم. فإنــه ال يمكننــا تأكيــد ذلــك أو المخاطــر التــي ســيتعرض لهــا الطفــل فــي 
حــال إصابتــه. وهنــاك حــاالت ســجلت ألطفــال أصيبــوا بســبب االتصــال المباشــر بعــد الــوالدة.



ماذا يحدث إذا أصبت بكوفيد-١٩ أثناء الحمل؟
ــدة  ــل وش ــة الحم ــب مرحل ــك حس ــع حالت ــل م ــص للتعام ــق المخص ــل الفري ــن قب ــك م ــيتم تقييم س
ــل  ــدد قلي ــي. وع ــر الصح ــق الحج ــد مراف ــي أح ــا ف ــيتم عزله ــيطة س ــاالت البس ــض الح ــرض. فبع الم
ســيحتاج رعايــة المستشــفى، وعــادة مــا يتــم توفيــر ذلــك فــي المستشــفى الكوبــي الــى أن تتحســن 

ــرى. ــرة أخ ــي م ــر الصح ــى الحج ــن ال ــم نقله ــن ويت حالته

لســت مصابــة بكوفيــد-١٩ ولكــن ســمعت أنــه تــم إلغــاء مواعيــد مــا 
قبــل الــوالدة، كيــف يمكــن لــي أن أتابــع الحمــل؟

لقــد قــام طبيبــك بدراســة ملفــك الطبــي وعلــى ضــوءه قــام باختصــار عــدد مــرات المتابعــة حســب 
ــل  ــن قب ــة م ــارة هاتفي ــاة باستش ــد الملغ ــتبدال المواعي ــيتم اس ــك، س ــع ذل ــه. وم ــل ومدت ــة الحم حال
طبيبــك المعالــج. أي أن معظــم مواعيــدك ال تــزال ســارية، ولكــن بعضهــا ســيكون عبــر الهاتــف 
والبعــض اآلخــر عبــر الحضــور الــى المستشــفى حســب مــا يــراه الطبيــب مناســبً. مــع العلــم ان ذلــك 
لــن يؤثــر علــى التحاليــل أو تصويــر الموجــات فــوق الصوتيــة حيــث يمكنــك الحضــور وإجراؤها. وســيقوم 
ــا  ــل. أم ــدك المقب ــي موع ــج ف ــرح النتائ ــخصيا لش ــك ش ــف أو مقابلت ــى الهات ــك عل ــال ب ــب باالتص الطبي

ــف.  ــال الهات ــن خ ــا م ــا أيًض ــا أطباؤن ــن أن يصفه ــة يمك ــبة لأدوي بالنس

مــن المحتمــل أن يتــم معاينتــك مــن قبــل أطبائنــا فــي العيــادة خــال األســابيع 28-24 ، 36-32 ، 38 ، 39 
، 40. وســيتم معاينتــك مــرات أكثــر حســب حالتــك.

يرجــى ماحظــة أن قســم الطــوارئ مفتــوح علــى مــدار 24 ســاعة إذا كان لديــك أي مضاعفــات كنزيــف 
أو انخفــاض فــي حركــة الجنيــن أو أي مشــاكل أخــرى. 

مــن المهــم جــدًا وضــع الكمــام الطبــي، واتبــاع تعليمــات التباعــد االجتماعــي وغيرهــا مــن احتياطــات 
الســامة التــي حددتهــا وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار العــدوى. 

نحــن نفهــم أن هــذه التغييــرات يمكــن أن تكــون مرهقــة لــك، لكــن تــم وضعهــا لحمايتــك ولتقليــل 
انتشــار العــدوى. 

هــل ســيؤثر كوفيــد-١٩ علــى طريقــة أو توقيــت الــوالدة؟ وهــل 
بالعــدوى؟ إذا كنــت مصابــة  ســتكون والدتــي طبيعيــة 

ــة مــن  ــة بكوفيــد – 19. معظــم حــاالت اإلصاب ــر طريقــة الــوالدة بســبب اإلصاب ــر المرجــح أن تتأث مــن غي
الســيدات )حوالــي 80%( ال يعانيــن مــن أعــراض أو تكــون أعراضهــن خفيفــة. وفــي معظــم الحــاالت لــن 
ــر المرجــح والدتــك والدة قيصريــة فقــط  ــذا مــن غي ــة علــى طريقــة الــوالدة الخاصــة بــك، ل ــر اإلصاب تؤث

بســبب إصابتــك بكوفيــد – 19.

ــوف  ــدة س ــة جي ــت بحال ــاالت إذا كن ــب الح ــي أغل ــوالدة، ف ــت ال ــى توقي ــر عل ــن تؤث ــدوى ل ــة بالع اإلصاب
ــدوى.  ــة بالع ــي مصاب ــم تكون ــو ل ــا ل ــك كم ــتمر حمل يس

لكــن هنــاك حــاالت قليلــة جــدًا خاصــة إذا كنــت تعانيــن مــن أعــراض شــديدة وكنــِت مصابــة بااللتهــاب 
الرئــوي، قــد يرتفــع احتمــال والدتــك قبــل الموعــد )الــوالدة قبــل 37 أســبوعا(. ونحــن ال نعــرف حتــى اآلن 
مــا إذا كانــت العــدوى الشــديدة تــؤدي إلــى الــوالدة قبــل األوان أو إذا األطبــاء ســيقررون تقديــم موعــد 

والدتــك بســبب مرضــك الشــديد. 



وبســبب زيــادة احتماليــة حــدوث جلطــات فــي الســاقين والرئــة عنــد الحامــل بشــكل عــام مــع وجــود 
ــاؤك  ــيتم إعط ــات(، س ــر للجلط ــر آخ ــل خط ــر )عام ــرط التخث ــبب ف ــد يس ــى أن كوفي ــة عل ــض األدل بع

ــد - 19. ــروس كوفي ــة بفي ــِت مصاب ــدم إذا كن ــيولة ال ــن س حق

أين ستكون الوالدة إذا كنت مصابة بعدوى فيروس كوفيد-١٩؟ 
ــي فــي  ــار كوفيــد - 19 إيجابيــة، فمــن المرجــح والدتــك فــي المستشــفى الكوب إذا كانــت نتيجــة اختب
الدخــان حيــث إنــه مخصــص لرعايــة الســيدات الحوامــل المصابــات بعــدوى كوفيــد-19. ولدينــا فريــق 

متخصــص مــن الخبــراء هنــاك لرعايتــك أنــت وطفلــك أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة.

ولكــن إذا كنــت فــي مخاضــك أو كان لديــك نزيــف أو أي حالــة طارئــة أخــرى فســتحتاجين إلــى الذهــاب 
للمستشــفى األقــرب إليــك.

ماذا يجب أن أتوقع أثناء وبعد الوالدة؟
نوصــي جميــع الســيدات )حتــى غيــر المصابــات بالعــدوى( بوضــع الكمــام الطبــي أثنــاء الــوالدة. وعلــى 

الرغــم مــن أن ذلــك لــن يكــون مريحــً لــك، إال أنــه يعــد هامــً جــدًا للحــد مــن انتشــار العــدوى. 

ننصــح بالتخديــر فــوق الجافيــة )حقنــة الظهــر( اثنــاء الــوالدة، لتقليــل كا مــن األلــم وانتشــار العــدوى 
ومــن الحاجــة إلــى التخديــر العــام إذا كنــت فــي حاجــة إليــه ألي ســبب مــن األســباب. 

حاليــا نقــوم بإجــراء فحــص كوفيــد-19 لجميع الســيدات أثناء الــوالدة أو عنــد الدخول إلى المستشــفى، 
ــى  ــك )عل ــمح بنقل ــك تس ــة وحالت ــك إيجابي ــة فحص ــت نتيج ــراض أو ال. إذا كن ــن أع ــت لديه ــواء كان س
ســبيل المثــال ال تعانيــن مــن النزيــف أو كنــِت فــي المراحــل األولــى مــن المخــاض(، قــد يتــم نقلــك إلــى 
المستشــفى الكوبــي - المستشــفى المخصــص لرعايــة الســيدات الحوامــل المصابــات بكوفيــد – 19.  

قــد ال ُيســمح بزيــارة أقاربــك لــِك أثنــاء الــوالدة أو عند دخولــك للمستشــفى إذا كنــِت مصابــة بكوفيد-19 
وذلــك للحــد مــن انتشــار العــدوى إلــى أفــراد األســرة ومــن جهــة أخــرى ســنوفر لــِك كل الدعــم الــذي 

تحتاجينــه مــن طاقمنــا الطبــي لرعايتــك أنــت وطفلــك.

هــل يمكننــي إرضــاع المولــود رضاعــة طبيعيــة إذا كنــت مصابــة 
بالعــدوى؟

ال تعــد اإلصابــة بكوفيــد – 19 مانعــً للرضاعــة الطبيعيــة. والرضاعــة الطبيعيــة لهــا فوائــد كثيــرة لــأم 
والطفــل. واســتنادا إلــى األدلــة المتاحــة ال نعتقــد أن حليــب الثــدي يحتــوي علــى الفيــروس. ومــع ذلــك، 

قــد يــؤدي اتصالــك الوثيــق بطفلــك أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة إلــى انتقــال العــدوى للطفــل.

لهــذا الســبب، قــد يطلــب منــك تفريــغ حليــب الثــدي وإعطائــه لطفلــك. وفــي بعــض الحــاالت يمكنــك 
إرضــاع طفلــك مــع أخــذ االحتياطــات. ســيتم مناقشــة كل ذلــك مــع أحــد افــراد الطاقــم الطبــي بعــد 

الــوالدة ألخــذ قــرارك المناســب.

بعض النصائح لرعاية طفلك بعد الوالدة:

ارتداء الكمام الطبي أثناء رعاية الطفل أو إطعامه.. 1

غسل اليدين قبل لمس الطفل أو مضخة الثدي أو الزجاجات.. 2

تجنب السعال أو العطس على الطفل أثناء الرضاعة.. 3



عند استخدام مضخة الثدي، اتبعي التوصيات الخاصة بتنظيف المضخات بعد كل استخدام.. 4

ــارم . 	 ــزام الص ــح بااللت ــأ، ُينص ــب المعب ــة أو الحلي ــم بالزجاج ــم إطعامه ــن يت ــال الذي ــبة لأطف بالنس
ــم. ــادات التعقي بإرش

هل يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ لألطفال بعد الوالدة؟
ــات بكوفيــد-19 أو إذا  يتــم إجــراء فحــص كوفيــد-19 لجميــع األطفــال الذيــن يولــدون ألمهــات مصاب

ظهــرت األعــراض عليهــم خــال فتــرة العــزل.

أنــا مصابــة بالعــدوى وقــد أنجبــت طفلــي للتــو، أيــن ســأذهب بعــد 
الخــروج مــن المستشــفى؟

فــي بعــض الحــاالت، اذا كانــت حالتــك مســتقرة على ســبيل المثــال بعد 12 ســاعة مــن الــوالدة الطبيعية 
وكانــت نتيجــة فحصــك لكوفيــد-19 إيجابيــة، قــد يتــم نقلــك إلــى المستشــفى الكوبــي لقضــاء فتــرة 
مــا بعــد الــوالدة. وفــي حــال خروجــك مــن المستشــفى، قــد يتــم نقلــك إلــى العــزل المنزلــي أو أحــد 

مرافــق الحجــر الصحــي لدينــا. 

ماذا لو أردت أن أعرف المزيد؟ 
قومــي بزيــارة الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الصحــة العامــة لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات حــول  	

)moph.gov.qa( .19–عــن كوفيــد

اتصلــي بالخــط الســاخن الوطنــي لكوفيــد – 19 علــى 16000 لجميــع االستفســارات. يعمــل الخــط  	
ــبوع. ــي األس ــام ف ــدة 7 أي ــوم ولم ــي الي ــاعة ف ــدار 24 س ــى م ــاخن عل الس

قومــي بتحميــل تطبيــق إحتــراز علــى هاتفــك لتلقــي آخــر التحديثــات واإلشــعارات اليوميــة مــن وزارة  	
الصحــة العامــة. 

وأخيــرا، يجــب أن تدركــي أن هــذه النشــرة ليســت بديــا عــن استشــارة األطبــاء، وأنــه كلمــا عرفنــا المزيــد 
عــن كوفيــد-19 اثنــاء الحمــل ســيتم تحديــث بعــض المعلومــات وفقــا لذلــك. 

في حفظ اهلل

ــورة  ــد، الدكت ــم التولي ــة قس ــوب رئيس ــو يعق ــلوى أب ــورة س ــداد الدكت ــن إع ــة م ــادات الطبي ــذه االرش ه
ــرأة  ــة الم ــز صح ــد. مرك ــاء والتولي ــراض النس ــاريي  أم ــد – استش ــال أحم ــور جم ــي، الدكت ــم البلوش مري

ــر. ــة، قط ــة العام ــع وزارة الصح ــاون م ــة بالتع ــد الطبي ــة حم ــاث، مؤسس واالبح



إدارة التخطيط االستراتيجي و ا�داء    


