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 فیروس كورونا والحمل
) علیِك وعلى 19-الكیفیة التي یؤثر بھا فیروس كورونا الُمستجد (كوفیدإزاء تھانینا على الحمل. ربما تشعرین بالحیرة 

أثناء الحمل والنصائح األساسیة  19-اإلصابة بعدوى فیروس كوفیدطفلِك ورعایة حملِك؛ ولذا توجز ھذه النشرة احتماالت 
 الواجب اتباعھا أثناء الحمل والخطوات الواجب اتخاذھا في حال االعتقاد بوجود أعراض الفیروس لدیِك.

 أثناء الحمل 19-اإلصابة بفیروس كوفیداحتماالت 
مع عدم وجود أي دالئل  – شبیٍھ باإلنفلونزا الطفیفةأثناء الحمل لدى غالبیة النساء إلى اإلصابة بمرٍض  19-تؤدي اإلصابة بعدوى فیروس كوفید

ض النساء للعدوى. لیست ھناك   19-أكثر عرضة لإلصابة بفیروس كوفید أدلة تثبت أن النساء الحواملعلى أن الحمل یزید من احتماالت تعرُّ
النساء لدى معدل دخول المستشفى واإلصابة باإلعیاء الشدید كٌل من یزید أنھ ومع ذلك، أظھرت الدراسات التي أجریت مؤخًرا  .من غیرھن

االعتالل الشدید تزداد لدى النساء المنتمیات أیًضا أن فرصة ولوحظ  من الحمل. 28األسبوع بعد ال سیّما  (مقارنةً بالنساء غیر الحوامل) الحوامل
. وستناقش معِك القابلة أو طبیب التولید (الطبیب الُمتابع إلى أصوٍل ِعْرقیة أسیویة أو سوداء وكذلك النساء المصابات بحاالت طبیة مستترة

 لحملِك) احتمالیة تعّرضِك لإلصابة مع وضع خطة تقدیم الرعایة لِك وفقًا لذلك.
 

 صائح أثناء الحملأھّم الن
 في الحصول على اللقاح. 19-تتمثل الطریقة األكثر فعالیة في حمایة نفسك من األضرار الناجمة عن اإلصابة بفیروس كوفید •
فضًال عن أنھا تؤدي إلى اإلصابة باعتالٍل شدیٍد لدى النساء  19-یُعتقد أن احتماالت العدوى تزداد في "السالالت الجدیدة" من فیروس كوفید •

وغسیل المتعلقة بالتباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجھ الحوامل. وبناًء على تلك األسباب، فقد یكون من األجدى لِك اتخاذ التدابیر االحترازیة 
األیدي إذا كنِت تختلطین بأفراٍد من خارج أسرتِك. لالطالع على معلوماٍت ُمحدثة، تفضلي بزیارة الموقع اإللكتروني: 

/do-to-need-you-distancing/what-19/social-covid-avirushttps://www.nhs.uk/conditions/coron  أو استفسري
 من القابلة.

 مع التأكد من تغطیة الفم واألنف. -غسیل األیدي بانتظاٍم وارتداء أقنعة الوجھ عند مغادرة المنزل  •
 .19-االبتعاد عن كل األشخاص الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفیروس كوفید •
 ثار من الحركة وشرب المیاه للتقلیل من خطر التعّرض للجلطات الدمویة.الحرص على اإلك •
 تناول الطعام الصحّي؛ وتناول الُمكمالت الغذائیة التي تحتوي على حمض الفولیك وفیتامین د. •
-ض فیروس كوفیدحضور جمیع مواعید الفحوص السابقة للوالدة إال في حالة ضرورة البقاء في المنزل للعزل الذاتي نتیجة لظھور أعرا •

أو لتسجیل نتیجة إیجابیة في اختبار الكشف عن الفیروس أو لمخالطة شخٍص ثبت أنھ مصاٌب بالفیروس أو بسبب القیود المتعلقة بالحجر  19
 الصحي عند السفر.

o .تحدّثي مع القابلة إذا كنِت تحتاجین إلعادة تحدید أحد المواعید لألسباب المذكورة آنفًا 
في حال الشعور بالقلق  0118 322 7304) على رقم الھاتف: Maternity Triageفرز المترددات على قسم التولید (اتصلي بخط وحدة  •

 على نفسِك أو الجنین.
ضین لخطر اإلصابة بدرجة مرتفعة وأنھ یجب علیِك اتخاذ تدابیر التدریع الوقائي،  • فیجب التأكد في حال إخطارِك بأنِك من األشخاص الُمعرَّ

ومن الُمھم تنبیھ العاملین في المستشفى بارتفاع احتماالت اإلصابة لدیِك في حالة دخولِك  القابلة التابعة للخدمة المجتمعیة بذلك. من إخبار
 المستشفى.

الممارس نوصي بأخذ لقاح اإلنفلونزا الشتویة، ما لم یكن لدیِك أسباٌب وجیھةٌ تحول دون ذلك؛ علًما بأنھ یجب علیِك مناقشة ھذه األسباب مع  •
 العام أو القابلة أو طبیب التولید.

 

 لدیكِ  19-الخطوات الواجب اتخاذھا في حال ظھور أعراض اإلصابة بفیروس كوفید

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
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فینبغي لك االتصال نطق عبارة واحدة دون التوقف الستنشاق الھواء،  وأنھ یمكنكِ إذا كنِت تعتقدین بأن األعراض التي تظھر علیِك طفیفة  •
؛ حیث تتولى القابلة المسؤولة 0118 322 7304) على رقم الھاتف: Maternity Triageالمترددات على قسم التولید (بخط وحدة فرز 

ییٍم عن الفرز الترتیب إلجراء اتصاٍل معِك بواسطة أحد األطباء لتقییم األعراض التي تظھر لدیِك وتحدید ما إذا كنِت تحتاجین إلى إجراء تق
 األشخاص أثناء بقائھم في المنزل؛ وفي ھذه الحالة، سنُجري معِك اتصاًال یومیًا للتأكد من تحسُّن حالتِك.آخر. وتتحسَّن صحة أغلب 

 .999أو  111إذا شعرِت بضیٍق في التنفّس، یرجى االتصال على رقم الھاتف:  •

 حالتِك أو حالة الجنین.من األھمیة بمكاٍن طلب المشورة الطبیة في وقٍت مبكٍر قدر اإلمكان إذا ساورتك مخاوف بشأن 
 

 مواعید التردد على قسم الوالدة في حالة الخضوع للعزل الذاتي
بي حضور أّي مواعید للفحص في قسم الوالدة أو إلجراء فحوٍص بالموجات فوق الصوتیة إذا كان یتعین علیِك البقاء في المنزل للعزل تجنّ  •

لِت  19-الذاتي بسبب أعراض فیروس كوفید نتیجة إیجابیة في اختبار الكشف عن اإلصابة بالفیروس أو بعد العودة من السفر أو إذا سجَّ
 خارج البالد أو إذا كنِت تقیمین مع أشخاص قید الحجر الصحي بسبب السفر.

بة لذلك . إذا ُطلب منِك ترك رسالة، یُرجى االستجا0118 322 8059إلعادة تحدید مواعید مع القابلة، یُرجى االتصال على رقم الھاتف:  •
 وسیتصل بِك أحد العاملین بفریق الخدمة المجتمعیة في الیوم التالي.

، وسیُخطرِك 0118 322 7279إذا كان من المقرر لِك الحضور إلى المستشفى إلجراء فحٍص باألشعة، یُرجى االتصال على رقم الھاتف:  •
 ض سالمتِك للخطر.فریق العاملین إذا كان من الممكن تأجیل إجراء الفحص باألشعة دون تعری

لیِك البقاء یُرجى العلم أن السفر إلى الخارج قد یؤثر على إمكانیة السماح لِك بالتردد على قسم التولید أو الرعایة الطبیة، ألنھ سیكون لزاًما ع
 قید الحجر الصحي عند عودتِك.

 

 في المستشفى 19-تقلیل خطر اإلصابة بفیروس كوفید
 االحترازیة الممكنة للحفاظ على سالمة الجمیع، ولكننا نحتاج منِك إلى المساعدة والدعم:إننا نتخذ كل اإلجراءات 

نطلب من جمیع النساء الحوامل وشركائھن إجراء اختبارات التدفق الجانبي مرتین كل أسبوع خالل فترة الحمل، وقبل حضور مواعید  •
 الكشف المباشر.

 مستشفیات عن طریق تقدیم مواعید زیارات افتراضیة، كلما كان ذلك مناسبًا.لقد عمدنا إلى تقلیل أعداد المترددین على ال •
 نحرص على تحدید مواعید الزیارة بحیث نُقلل من عدد المترددین الموجودین في قاعات االنتظار. •
 یجب على الجمیع ارتداء قناع الوجھ والمحافظة على نظافة األیدي. •
 مكین األشخاص من الحفاظ على التباعد الجسدي.روعي ترك مسافات بین األسّرة والمقاعد لت •
 تطبیق أنظمة السیر في اتجاٍه واحٍد. •
 لكل المرضى الوافدین إلى المستشفى وعزل الحاالت اإلیجابیة. 19-إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بفیروس كوفید •
 

 عند دخول المستشفى 19-اختبار الكشف عن اإلصابة بفیروس كوفید
 لكل الُمقیمین في المستشفى: 19-) في إنجلترا بإجراء اختبار الكشف عن اإلصابة بفیروس كوفیدNHSالخدمات الصحیة الوطنیة (توصي ھیئة 

لخدمة إذا كنِت تنوین الحضور إلى المستشفى للحصول على خدمة طبیة ُمحدَّدة ُمسبقًا، فسیُحدَّد لِك موعدًا إلجراء اختبار قبل الحصول على ا •
 الطبیة.

ضمن خطوات  19-كانت إقامتِك في المستشفى غیر ُمحدَّدة ُمسبقًا بسبب الوالدة، فستُجرى لِك مسحة للكشف عن إصابتِك بفیروس كوفید إذا •
 الدخول إلى المستشفى.

یة الالزمة لِك لدیِك أن یساعدِك ویساعد فریق قسم التولید في تقدیم الرعا 19-من شأن معرفة نتائج اختبار الكشف عن اإلصابة بفیروس كوفید
بھدف المحافظة على سالمتِك وسالمة طفلِك وأسرتِك وكل المحیطین بِك. وقد أفادت األبحاث أنھ لیس من الضروري أن یشعر باإلعیاء كل 

انتشار ومن الُمھم للغایة أن یلتزم كل الموجودین في المستشفى بجمیع اإلجراءات االحترازیة الممكنة لتقلیل  من یحمل العدوى بالفیروس.
 العدوى بالفیروس.
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 المرافقون أثناء الوالدة
 عند ال خالف على أھمیة حضور شخٍص ما لتقدیم المساندة أثناء الوالدة لدى أغلب النساء؛ غیر أن الشخص الُمرافق لِك لن یتمكَّن من مساندتكِ 

ل مؤخًرا نتیجة إیجابیة في اختبار الكشف  19-كوفید الوالدة أو أثناء إقامتِك في المستشفى إذا كانت تظھر علیھ أعراض اإلصابة بفیروس أو سجَّ
عن اإلصابة بالفیروس أو كان مطلوبًا منھ الخضوع للعزل الذاتي ألسباب أخرى (مثل مخالطة شخٍص ُمصاٍب مؤخًرا). وقد یكون من المفید 

 لضرورة لذلك.أثناء الحمل تحدید الشخص الذي یصلح أن یكون ُمرافقًا "احتیاطیًا" لِك، إذا دعت ا
 

 أثناء الحمل واإلرضاع 19-الحصول على لقاح كوفید
أنھ یُعتقد باحتمال تعّرض النساء وأطفالھن أمًرا آمنًا ویُوصى بھ بشدة خالل فترة الحمل. ویرجع ذلك إلى  19-لقاح كوفیدیُعد الحصول على 

ویكون قرار تلقي اللقاح أثناء الحمل من إلصابة بفیروس كوفید. غیر المولودین بعد لمخاطر إضافیة ناجمة عن حدوث تعقیدات خطیرة جّراء ا
للقاح والمخاطر عدمھ متروًكا لِك. وقد أصدرت كٌل من الكلیة الملكیة ألطباء النساء والتولید والكلیة الملكیة للقابالت نشرةً تعریفیةً بشأن فوائد ا

 :بھافي نھایة ھذه النشرة)؛ وفیما یلي ملخٌص  الُمحتمل حدوثھا بسببھ (یوجد رابط لھذه المواقع اإللكترونیة
م •  .سالمتھن تھدد مخاطر أي وجود إلى اإلشارة دون الحمل فترة خاللامرأة  200,000یزید عن  لماكوفید  فیروسلقاح  قُّدِ
% في الحیلولة دون دخول المستشفى جّراء اإلصابة بفیروس كوفید لدى 100یُمثِّل الحصول على جرعتین من اللقاح وسیلة فعَّالة بنسبة  •

 لدى األشخاص اآلخرین.وسیلة أكثر فعالیة یُعد أیًضا والنساء الحوامل، 
فیروس ویؤدي امرأة من المصابات باالعتالل جّراء الفیروس،  100یؤدي فیروس كوفید إلى والدة جنیٍن میٍت لدى امرأة واحدة بین كل  •

العنایة دخول ، وتحتاج امرأة واحدة بین كل عشر نساء مصابات بالفیروس إلى أضعافٍ  3مخاطر والدة جنین ناقٍص بمعدل إلى زیادة كوفید 
 المركزة.

وعلى النقیض من العالجات األخرى، ال  حتوي اللقاحات على فیروس كورونا حّي وال أّي مكونات تضّر بالنساء الحوامل أو األجنّة.ال ت •
لى یمكن أن ینتقل اللقاح إلى الطفل مؤثًرا بذلك على نموه على المدى البعید، وال ینتقل اللقاح كذلك عبر الرضاعة الطبیعیة ولكنھ یؤدي إ

 إنتاج أجساٍم مضادةٍ ضد اإلصابة بعدوى فیروس كوفید لدى الطفل أثناء الرضاعة.
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 والحمل 19-فیروس كوفید مصادر إضافیة عن
 )Mum and Babyتطبیق األم والجنین ( •
 )www.rcm.org.ukالموقع اإللكتروني للكلیة الملكیة للقابالت ( •
 )www.rcog.org.ukالموقع اإللكتروني للكلیة الملكیة ألطباء النساء والتولید ( •
) أو www.readingmaternityvoices.org.uk/مؤسسة أصوات رعایة األمومة في ریدنج ( •

)www.facebook.com/ReadingMVP( 
 NHS :(/19-covid-www.nhs.uk/conditions/coronavirusلخدمات الصحیة الوطنیة (الموقع اإللكتروني لھیئة ا •
عادات تناول الطعام الصحّي والُمكمالت من الفیتامینات أثناء الحمل:  •

-gnancy/pileaflets/pre-information-https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient
pregnancy.pdf-in-supplements-vitamin-and-eating-healthy 

leaflets/maternity-information-ienthttps://www.royalberkshire.nhs.uk/pat---نشرة معلومات عن المصادر المفیدة:  •
guide.htm-resource-antenatal 

https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-: 19-مصادر بشأن تغذیة األطفال الرّضع الُمصابین بفیروس كوفید •
resources.htm-feeding-infant-and-19-covid-leaflets/maternity-information 

• www.breastfeedingnetwork.org.uk/coronavirus 
 interim-www.hifn.org/covidأثناء الرضاعة والحمل:  19-ورقة حقائق بشأن استخدام لقاحات كوفید •
information-https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient-ورعایة الحمل:  19-أسئلة شائعة عن فیروس كوفید •

faq.htm-19-covid-leaflets/maternity 
information-https://www.royalberkshire.nhs.uk/patient- فیروس كورونا: التخطیط الُمسبق للوالدة: •

birth.htm-your-anningpl-19-covid-leaflets/maternity 
ھة لآلباء واألمھات عن الرّضع حدیثي الوالدة: • .uk/patienthttps://www.royalberkshire.nhs- فیروس كورونا: معلومات ُموجَّ

newborns.htm-of-parents-for-info-19-covid-leaflets/maternity-information 

 أرقام جھات االتصال واالستفسارات
 أدناه.الواردة الھواتف أرقام إذا كان لدیِك أي استفسارات أو كنِت تحتاجین لالتصال بنا، یُرجى استخدام 

 0118 322 7304وحدة فرز المترددات على قسم التولید:  •
دي الخیار  0118 322 8964مركز اتصاالت قسم التولید:  •  )1(حدِّ
 0118 322 8059مكتب قابالت الخدمة المجتمعیة:  •
 0118 322 7279فحوص الموجات فوق الصوتیة للنساء الحوامل:  •

 

 www.royalberkshire.nhs.ukلالطالع على المزید من المعلومات عن األمانة الصحیة، تفضلي بزیارة الموقع اإللكتروني: 

 آخر إذا كنِت تحتاجین لذلك. أخرى أو في تنسیقٍ  یرجى طلب ھذه المعلومات بلغةٍ 

 2021فبرایر  ،إس. فلیمنج، استشاري قسم التولید (وحدة األمومة)
 2021تاریخ التعدیل: نوفمبر 

 2023فبرایر تاریخ المراجعة التالیة: 
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