
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 :CORONAVIRUSES) (كرونا ويروس ها
ويريده خانواده بزرگي از ويروس ها و زيرمجموعه كرونا 

ويروس سرماخوردگي معمولي تا عامل بيماري  هستند كه از

را شامل 91هاي شديدتري همچون سارس ، مرس و كوويد

 .مي شود

ف شدند و مطالعه بر شك 9191كرونا ويروس ها در سال 

ادامه داشت اين 9191روي آنها به طور مداوم تا اواسط دهه

ويروس به طور طبيعي در پستانداران و پرندگان شيوع پيدا 

بااين حال تاكنون هفت كروناويروس انساني كشف  مي كند ،

در شهر  9191آخرين نوع آنها ، در دسامبر. شده است

 .ووهان چين با همه گيري در انسان شيوع پيداكرد

تغذيه نوزاد و شيرخوار در مادران شيرده 

 مشكوك و يا مبتال به كرونا

 
اي مادر بايد هنگام مراقبت از نوزاد ، اقدامات احتياطي را بر

از جمله شستن )پيشگيري از انتقال ويروس به شيرخوار 

رعايت .....( از لمس شيرخوار و داشتن ماسك لدستها قب

 .نمايد

 تغذيه با شيرمادر 
  ، اگرحال عمومي مادر با تشخيص قطعي بد است

به طور موقت ، تغذيه شيرخوار با شيرانساني 

يا شيرمصنوعي انجام (ذخيره شده در بانك شير)

با بهبود حال عمومي ،بايد شيرمادر با رعايت .گيرد

اصول بهداشتي دوشيده ، ذخيره و مورد استفاده 

 .قرار گيرد

 

  اگر حال عمومي مادر با تشخيص قطعي خوب

است، تغذيه با شيردوشيده شده مادر انجام 

براي اين كار مادر بايد شيرخودرا با استفاده .گيرد

مادر بايد .از شير دوش دستي يا برقي بدوشد

پمپ يا  تدست هاي خودرا قبل از لمس هر قسم

بعد از هرنوبت .دظرف ذخيره سازي شيربشوي

شيردوشي تمام اجزاي شير دوش كه با پستان و 

دست مادر در تماس بوده بايد طبق دستورالعمل 

 .شيردوش ، شسته يا ضدعفوني شود

 محتمل با /تغذيه شيرخوار مادر مورد مشكوك

 .رعايت اصول بهداشتي از پستان مادر منعي ندارد

 

 ط به بانك شير مالحظات مربو

تا به حال شواهدي مبني بر انتقال ويروس كرونا از شير مادر 

گزارش نشده است و فرآيند پاستوريزاسيون روي شير مادر 

 .آن را امن مي نمايد

براي پيشگيري از هرگونه انتقالي چه از طريق شير و چه از 

 :طريق ظروف،توصيه مي شود

  مادران مبتالي قطعي ، مشكوك يا محتمل

 .،شيراهدا نكنند

  به اهدا كنندگان تاكيد گردد قبل از شروع فرآيند

شيردوشي، دست هاي خودرا مطابق با 

دستورالعمل با آب و صابون يا شوينده مناسب با 

 .دقت و كامل بشويند

 

 

 

 

  كارشناس بانك شير خودش سالم باشد و عاليمي

 .از بروز بيماري را نداشته باشد

  كارشناس بانك شير بعد از رسيدن شير به بانك

شير، ابتدا دست هاي خود را با آب و صابون با 

از . وش استاندارد شسته و شير را تحويل بگيردر

اسپري كردن مواد ضدعفوني كننده به سطح 

خارجي ظرف شير پرهيز شود چون ممكن است 

 .مواد ضدعفوني كننده وارد شير شود

  ظروف يكبار مصرف حاوي شير، پس از استفاده

 .دور انداخته شود

  ظروف چندبار مصرف را مي توان به طرز صحيح

 .ريل نمود و دوباره استفاده كردشست ، است

  كارشناس بانك شير مادر بيمارستان ،بايد از

سالمتي اهداكنندگان حاضر در بيمارستان 

 .اطمينان حاصل كند

 از طريق شيرمادر COVID19انتقال  

   انتقالCOVID19  از طريق شيرمادريا به طور

مطالعات .ز طريق جفت غير محتمل استعمودي ا

محدوي كه در طي دوماه گذشته انجام گرفته 

نشان داده است كه در خون بندناف نوزادان متولد 

 COVID19شده از مادران مبتال به 

هم چنين بر اساس مطالعاتي كه بر .وجودندارد

روي ويروس هاي مشابه نظر سارس و مرس انجام 

 روس ها درشده است نشان مي دهد اين وي

 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

انتقال فرد به فرد شبيه به .شير مادر يافت نشده است

نظير مرس و )آنفوالنزا و ساير عوامل بيماريزاي تنفسي 

عمدتا از طريق قطرات  تنفسي ايجاد مي شود كه ( سارس

 .در سرفه يا عطسه فرد مبتال وجود دارد

 تماس مادر و شيرخوار
 شكوك در مادران با ابتالي قطعي ،محتمل يا م

،براي كاهش خطر انتقال ويروس از مادر به نوزاد ، 

 :الزم است موارد زير رعايت شود

  از برقراري تماس پوست با پوست بين نوزاد تازه

متولد شده و مادر مبتالي قطعي ، محتمل يا 

 .مشكوك ممانعت به عمل آيد

  هرنوزادي كه از مادر ابتالي قطعيCOVID19 

شيرخوار مادر با به دنيا مي آيد و هم چنين 

ابتالي قطعي ، بايد مشكوك تلقي و مالحظات 

مربوط به موارد مشكوك درباره آنها رعايت 

شيرخواران بايد دوهفته /اين نوزادان .گردد

 .قرنطينه شوند

 در صورتي كه مادر محتمل يا مشكوك به ابتال 

COVID19  باشد،نوزاد بايد به طور موقت از وي

توسط همراه سالم جداشود  و در اتاق ديگري 

 .نگهداري شود

  خطرات و فوايد اين جدايي موقت بايد براي مادر

 .توضيح داده شود
 

 

 

  در صورتي كه جداسازي و قراردادن نوزاد در اتاق

ديگر به داليلي امكان پذير نباشدنوزاد بايد حداقل 

متر فاصله داشته باشدو يك پرده از 9از مادر 

 .سقف تا پايين بين مادر و نوزاد قرار داده شود

  شك يا احتمال جدايي تا زمان رفع هر گونه

 .ابتالي مادر بايد تداوم يابد

  بهتراست مادر يك همراه سالم آموزش ديده

داشته باشد كه مراقبت هاي مربوط به نوزاد 

همراه بايد اصول بهداشت فردي و .راانجام دهد

مانند شستشوي مكرر دست ها يا آب )پيشگيرانه 

و صابون مايع و در صورت نبودن صابون مواد 

درصد الكل ، 91ه با پايه حداقل ضدعفوني كنند

 .را رعايت نمايد...(زدن ماسك

  در صورت عدم امكان حضور همراه، مراقبت هاي

 .نوزادي بايد توسط كاركنان بخش صورت پذيرد

 
 

 
 

  

   

تغذيه باشيرمادر درمادران شيرده 

 مشكوك به كروناويروس

 

  11: شماره ويرايش  -BH-P 911: شماره سند 

 99ارديبهشت :تاريخ تدوين 11: شماره بازنگري

 

 ر مادران شيردهتغذيه با شيرمادر د

 قطعي ومشكوك به ويروس كرونا 

 

 بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

 (آموزش به مددجو ) 
 

  کمیته آموزش به بیمار
 دستورالعمل كشوري كرونا ويروس جديد :منبع

((nCov-2019 

 خیابان بهار -مشهد: آدرس

 15009581150 -5: تلفن تماس

Zayeshgah.bentolhoda :اینستاگرام  

Bentolhoda-hospital-maternity 
 
 
 
 

 بیمارستان بنت الهدی

 


