
النساء احلوامل من بني األشخاص 
املعرضني للخطر خالل فترة الوباء. أثناء 

احلمل ، حتدث تغيرات يف اجلسم يف جهاز 
املناعة والقلب والرئة.

 سبب هذه التغييرات ، قد تكون األمراض التي تصيب اجلهاز 
التنفسي أكثر حدة. ومن املعروف أيًضا أن كوفيد-19 يسبب الوالدة 

املبكرة لدى بعض النساء احلوامل.

كوفيد-19  واحلمل
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 ال تفوتي فحوصات احلمل خالل فترة الوباء
 وخذي موعد مرة أخرى مع طبيبك. ميكن

 التخطيط لبعض الضوابط واإلختبارات مًعا
 لتقليل خطر اإلصابة مبرض كوفيد-19 مما
 ال شك فيه ألداء الضوابط مثل فحص

 اإلختبار والثاني املسح مستوى املوجات فوق
 الصوتية يف األشهر الثالثة األولى من احلمل.

 إنتبهي ملرض السكر وضغط الدم الذي قد
 يحدث أثناء احلمل ، وأفحصي ضغط الدم بشكل

متكرر وال تهملي أدوات التحكم يف مرض السكر.

 ال توجد معلومات تفيد بأن أمرأة حامل
 مصابة بـ كوفيد-19 تصيب طفلها.

 ومع ذلك، أثناء الرضاعة الطبيعية بعد الوالدة، يجب
 على األم إستخدام القناع وغسل يديها قبل حمل طفلها

 بني ذراعيه.

 نظًرا لعدم وجود معلومات تفيد بأن الفيروس ينتقل من خالل
 الرضاعة الطبيعية ، ميكن لألم املصابة بـ كوفيد-19 إرضاع

 طفلها. يجب تطهير األسطح املالمسة لألم. إذا مرضت األم
 لدرجة متنعها من إرضاع طفلها ، ميكنها إرضاع طفلها عن

 ال تفوتي
 فحوصات احلمل
 أثناء فترة الوباء
 وخططي مرة

 أخرى مع
  طبيبك.



 طريق شفط حليبها. يجب أن تغسل األم يديها باملاء والصابون
 ملدة 20 ثانية قبل شفط احلليب وبعدها. يجب تهوية الغرفة

التي توجد بها مع الطفل بشكل متكرر.

 يجب على النساء احلوامل واملرضعات اإلنتباه إلى نظامهن
 الغذائي. ميكنهن تناول مكمالت حمض الفوليك
 وفيتامني د ، خاصة أثناء احلمل. ممارسة التماري

 الرياضية بإنتظام أثناء احلمل يؤثران بشكل
 إيجابي على صحتكن. تقلل احلركات
 املنتظمة أثناء احلمل من خطر اإلصابة

 مبرض السكر وتساعد يف التحكم يف زيادة
 الوزن. كما أنه مفيد آلالم اخلصر والظهر.

 والظهر.  حترك مبجموع 2.5 ساعة يف
 األسبوع! جتنب احلركات التي قد تسبب

 لك السقوط أو ممارسة الرياضة يف األماكن
الرطبة.

 يعتبر احلمل والسنة األولى بعد الوالدة فترة حساسة
 من حيث الصحة النفسية. بسبب القلق الناجم عن الوباء ،
 هناك زيادة يف مشاكل الصحة العقلية قبل الوالدة. قد تعاني
 املرأة احلامل املصابة بـ كوفيد-19 من القلق املفرط وقد تصاب

 باإلكتئاب. يف هذه احلاالت ، إحصلي على املساعدة من
األطباء املتخصصني.

احلركات
 املنتظمة أثناء 

 احلمل تقلل من
 خطر اإلصابة مبرض
 السكر وتساعد على

 التحكم يف زيادة
الوزن.



 أثناء عملية الوباء ، قد تواجهني صعوبات يف الوصول إلى وسائل
 منع احلمل بعد الوالدة. لهذا السبب ، إستشيري مركز صحة
 األسرة حول طرق حتديد النسل يف غضون 40 يوًما األولى بعد

الوالدة - يف النفاس.

 يجب على النساء احلوامل واملرضعات عدم إستخدام وسائل
 النقل العام أو البقاء يف بيئات مزدحمة أو مقابلة األشخاص

 الذين كانوا على إتصال مبرضى كوفيد-19 أو مرضى
 كوفيد-19، ما لم يكن ذلك ضرورًيا إذا كانت لديك شكوى

 مثل احلمى أو السعال أو ضيق التنفس أو الضعف من بني
 األعراض التي تظهر يف نطاق كوفيد-19، فأبلغي املؤسسات

الصحية على الفور!


