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 کار و مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهیه شده در گروه آموزشی طب 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران طب کار اندستیار ،کریم فروغی ونددکتر و  شادی صمدانیاندکتر :گانتهیه کنند

 هراندانشگاه علوم پزشکی ت گروه طب کار مریم سرایی هیات علمیدکتر  زیر نظر:

 1399 اردیبهشت :نگارش تاریخ

 

 (و زایمانزنان مطب ) COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 :مقدمه

در این خصوص . اند قرارگرفته یماریب نیا ریتاث تحت یکار یها طیمح و مشاغل از یاریبس COVID-19 یماریب وعیش دنبالبه 

  جهت ارائه خدمت به بیمارانمی باشد  و زایمان زنان بخشها  اینکه یکی از  یبهداشت و یدرمان مراکز در شاغل سالمت کارکنان

 چرخه از آنان موقت خروج به منجر حداقل ،مذکور یماریباز اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که ابتال پرسنل درمانی به 

 و باشند یم الذکر فوق روسیو با مواجهه زانیم حداکثر یدارا شده ادی کارکنان شغل، تیماه به تیعنا با. شود یم یرسان خدمت

 خواهد زنان و زایمانبخش  در یانسان یروین کمبودمربوط به  مشکالتبروز  به منجر ،یشغل مواجهات یاستاندارها تیرعا عدم

اران بخش زنان همک لذا به منظور حفظ سالمت پرسنل درمان و پیشگیری از ابتال مادران باردار که خود باعث کاهش خطر در .شد

 توصیه هایی که در ادامه می آید رعایت گردد. ۱۹کووید  به ابتال، الزم است در جهت پیشگیری از و زایمان خواهد شد


 دااگشنه علوم زپشكي

شتي ردماني تهران                        و خدمات بهدا

                                                                          



  COVID-19محیط های کاری و بیماری 

 (و زایمان زنانمطب )
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 با. است نشده گزارش SARS-CoV-2 روسیو ییزایماریب به نسبت باردار زنان تیحساس مورد در یاطالعات چیه حاضر حال در

 به ابتال خطر شود؛ یم یمنیا فیتضع و کیولوژیزیف راتییتغ دچار یعیطب طور به یباردار دوران  در بدن نکهیا لیدل به حال نیا

 یماریب و آنفوالنزا مانند یتنفس یروسیو یها یماریب ریسا در. است شتریب یعاد افراد به نسبت باردار زنان در ها یماریب از یبرخ

در  باردار زنان که شده مشاهده زین هستند، SARS-CoV-2 روسیو با خانواده هم یها روسیکروناو که مرس و سارس یها

 از کی چیه شیآزمابا این حال  .روند یم شمار به حساس تیجمع جزاین گروه  نیبنابرا. معرض عوارض شدیدتری قرار دارند

 .است نگردیده مشاهده مادر ریش ای کیوتیآمن عیما در یروسیو و نشده اعالم مثبت بود 19-دیکوو به مبتال مادرشان که ینوزادان

 

 گروه هدف: 

 کارکنان شاغل در مراکز زنان و زایمان

 

 :ها توصیه

 را داشته باشید.شده  دییتأ COVID-19 با باردار ماریب کی ورود ینیب شیپ .1

  آموزش دهید. عفونت کنترل یبرا شده هیتوص مداخالت یاجرارا جهت خود  پرسنل .2

نوع پوشش استاندارد و ترتیب پوشیدن و خارج "جهت اطالع از نوع وسایل حفاظت فردی مناسب با شغل خود به قسمت  .3

  مراجعه نمایید. "کردن وسایل حفاظت فردی در کارکنان بهداشتی و درمانی

 یخوددار یدمیاپشرایط  بهبود تا دنندار اورژانسی تیاولو که یخدمات ارائه تا حد امکان از پذیرش بیماران غیرضرور و از .4

 کنید.

 به باشد اورژانس آنها بهی درمان خدمات ارائه که یرتصو در دارند یرماخوردگس و تب عالئم که ینیمراجع رشیپذ زمان در .5

 دهید. ارائه دستکش و یطب ماسک ماریب

 .دهید قرار شیآزما انجام تیاولو در را COVID-19 به مشکوکی  شده یبستر باردار زنان .6

 نمایید. جدا سالم مادران ریسا را از COVID-19 به مشکوک مادران باردار .7

 از جداگانه صورت به تولد از پس ای و شده داشته نگه هم کنار در نوزاد و مشکوک ای شده تایید COVID-19 با مادر نکهیا .8

 .گردد نییتع ینیبال میت و مادر نیب مشترک یریگ میتصمبر مبنای  ،شوند نگهداری هم

با در نظر گرفتن نیازهای پرسنلی خود فضای مناسب جهت  هستند متفاوت اننوزاد و مادران از مراقبت هایواحد که آنجا از .9

 .پیشگیری از انتقال ویروس را در نظر بگیرید

 یفرد حفاظت زاتیتجه از متر، کی از کمتر فاصله در انماریب امور به یدگیرس و خدمت هیارا یبرا ضرورت صورت در .10

 استفاده کنید. مناسب

 زینرا  دست بهداشت ونموده  دفع حیصح نحو بهرا  شده استفاده یحفاظت لیساو هیکل ،ا هر پروسیجر دیگری ماریب نهیمعا از بعد .11

 .نمایید تیرعا

 .ی کنیدخوددار یو همراهان ای و ماریب با دادن دست از ،دست تماس قیطر از روسیو انتقال به توجهبا  .12

 . دیکناستفاده  یکیتپالس پنجره ای شیشه مانند یکیزیف موانع از ،مواجهه با ویروس کاهش یبرا  .13

  نمایید. استفاده زولهیا منطقه در مارانیب با ارتباط یبرقرار یبرا بسته مدار یونیزیتلو یها دستگاه از  .14
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 . کنید تیرعا را ماریب از حال شرح گرفتن هنگام (متر کی حداقل) مناسب یکیزیف فاصله  .15

 . انیدبرس حداقل بهرا  گرفتن حال شرح زمان مدت  .16

 انتقال خطر  تا کنند مراقبت 19-دیکوو به مبتال افراد از یانحصار طور به یبهداشت یمراقبتها کارکنان تا نماییدترتیبی اتخاذ  .17

  یابد. کاهش ناخواسته عفونت

 .ضرورت پیدا کند یپزشک نظر از نکهیا مگر نمایید یخوددار اتاق از رونیب به مارانیب انتقال از  .18

 . نمایید استفاده حمل قابل و پرتابل یصیتشخ زاتیتجه ریسا و یوگرافیراد زاتیتجه از  .19

 یپزشک ماسک از االمکان یحت و نمایید استفاده شده نییتع شیپ از نقل و حمل مسیرهای از مار،یب انتقال به ازین صورت در .20

 .کنید استفاده ماریب یبرا

 . مورد نیاز برای مراقبت از بیمار را به حداقل محدود نمایید  افراد تعداد .21

هم چنین آن ها را از لحاظ  و یدکن محدودرا  مشکوک ای شده شناخته COVID-19 عفونتبا باردار زنان مالقات کنندگان .22

 .دهیدن ورود اجازه یتنفس عالئم ای تب وجود صورت در و هیدد قرار نهیمعا مورد یتنفس حاد یماریب عالئم

 دماسنج و ها فشارسنجعنوان مثال  به) ردیگ قرار استفاده مورد یاختصاص صورت به ای و بوده مصرف کباری ای دیبا زاتیتجه .23

 زیتم را آن جداگانه ماریب هر یبرا استفاده از بعد دارد، وجود مارانیب یبرا مشترک طور به زاتیتجه از استفاده به ازین اگر( ها

 (covid19-https://crod.ir/article/ :بیشتر دراطالعات ) .دیکنضد عفونی   و کرده

 ند.باش یعیطب هیتهو یدارا ای ساعت در هوا جابجایی بار 12 حداقل با سب منا هیتهو واجد دیبا های بخش اتاق .24

-دیکوو یماریب به ابتال عالئم داشتن صورت در دیکن اعالم خود پرسنلبه  .دیریبگ یجد را خود یکار واحد در یابیماریب  .25

ثبت نام و عالئم خود  salamt.gov.irو در سامانه  نشوند حاضر کار محل در( گلودرد نفس، یتنگ خشک، سرفه تب،) 19

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ) .را گزارش دهند

 او ،یو به یجراح ماسک کی دادن ضمن عایسر پرسنل، در 19-دیکوو یماریب با مرتبط عالئم از کیهر مشاهده درصورت .26

 بهداشت وزارت سامانه در عالئم اعالم قیطر از و نموده تیهدا دیا کرده نییتع قبل از که یمخصوص محل ای اتاق کی به را

 (covid19-https://crod.ir/instructions/: بیشتر دراطالعات ). دیینما فیتکل کسب

 شتریب سالم افراد به نسبت یویر و یعروق یقلب یهایماریب سرطان، ابت،ید به مبتال افراد در یماریب نیازایی  بیآس احتمال .27

 .دیآور عمل به یشتریب مراقبت هستند مبتال هایماریب نیا به که یپرسنل ازلذا . است

 دئویو رینظ یامکانات از و کنید یخوددارحضوری  آموزشی یها کارگاه وها  دوره ،جلسات یگزار بر از االمکان یحت  .28

 .نمایید استفاده رآنینظا و کنفرانس

 د.کن روس قلمدادیو حامل را یسطح هرو  روسیو ناقل را یفرد هر به مادر باردار بگویید؛ باید .29

 مرکز تا دهد اطالع COVID-19 بهشک یا در صورت ابتال باید قبل از ورود به واحد زنان زایمان به مادر باردار بگویید؛  .30

 نانیاطماتخاذ راهکارهایی جهت  مان،یزا یبرا اتاق نیتر مناسب ییشناسا مانند عفونت کنترل یبرا مناسب یساز آماده بتواند

 فراهم آورد. رامناسب  تهیه وسایل حفاظت فردی  و عفونت از یریشگیپ از

 یمناسب ی هیتهو که ییفضاها نیهمچنو  ازدحام ساعات اوجدر  و و پُرتردد شلوغ یمکانها در حضور از زنان باردار باید .31

  .بمانند خانه در امکان حدتا  ،یپزشک مهم های مالقات قرار در شرکت جز به. کنند یخوددارد ندارن

  .کنند کنترل منزل در را خود خون فشار و وزن وکرده تهیه  ترازو و خون فشار دستگاه کی زنان باردار باید .32

  .کنند صحبت خود مانیزا و زنان متخصص با کنفرانس دئویو ای یتلفن تماس امکان باره در زنان باردار باید .33
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 .بزنند آنفلونزا واکسن زنان باردار باید .34

 نیا انجام یبرا زینه مربوط پزشکان و دنکن استفاده ماسک از یسونوگراف و یربرداریتصو انجام در زمان زنان باردار باید .35

 .نمایند استفاده ماسک از دیبا اقدامات

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 ، به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند.موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/سب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: جهت ک
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