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 األسئلة الشائعة للمرضى 

)، والحمل، والرضاعة الطبیعیة : رسالة  فیروس كورونا  (كوفید-19
إلى المریضات 

 ، كلیة بایلورFACOG بواسطة: لیزا ھولییر، دكتوراه في الطب، ماجستیر في الصحة العامة،  تمت المراجعة
 للطب، ھیوستن، تكساس

 ظھًرا حسب المنطقة الزمنیة الشرقیة 1:20، الساعة 2020أبریل  16التحدیث االخیر: 

ألطباء النساء والتولید  . وتتابع الكلیة األمریكیة19-یدرس الخبراء المزید كل یوم عن فیروس كورونا المستجد الذي یتسبب في اإلصابة بمرض كوفید

)ACOG .كلیة  عرفبینما تسیتم تحدیث ھذه الصفحة و) الوضع عن كثبACOG .معلومات جدیدة بشأن الحوامل والُمرضعات 

 انصیحة طبیة معینة وھي تُمثل مرجعً  ال تھدف إلى إسداءیُرجى مالحظة أنھ على الرغم من أن ھذه الصفحة مخصصة للمرضى، إال أن ھذه الصفحة  

للمعلومات فقط. یجب تقدیم المشورة الطبیة من قِبل طبیبك أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر. 

 .19-بشأن كوفید ACOGللحصول على آخر تحدیثات  acog.org/covid19طبیب التولید والنساء: یُرجى الرجوع إلى 

 ؟ 19-كوفیدما ھو 

 على النساء الحوامل؟  19-كیف یؤثر كوفید

 على الجنین؟كوفید-19كیف یمكن أن یؤثر 

 ما الذي ینبغي على النساء الحوامل فعلھ لتجنب اإلصابة بفیروس كورونا؟

 ھل یجب على النساء الحوامل ارتداء قناع الوجھ أو تغطیة وجھا؟ 

 الوالدة وبعدھا؟ على زیارات الرعایة قبل   19-كیف سیؤثر كوفید

 كیف یمكنني الحفاظ على صحتي الجسدیة في الوقت الحالي؟ 

 كیف یمكنني التحكم في التوتر والقلق واالكتئاب؟ 

 أنا أتعرض لسوء المعاملة في المنزل. كیف یمكنني الحصول على المساعدة؟

 ھل یمكنني السفر إذا كنت حامالً؟ 

 ؟ 19-أنني مصابة بكوفیدماذا یجب أن أفعل إذا كنُت حامالً وأظن 

https://www.acog.org/topics/covid-19
https://www.acog.org/topics/covid-19
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 ؟ 19-ماذا یجب أن أفعل إذا كنت حامالً وُشّخصت بأنني مصابة بكوفید

 ھل یجب أن أقوم بأي تغییرات في خطط المخاض والوالدة؟ 

 كم عدد الزائرین الذین یمكنني استقبالھم وقت الوالدة وبعدھا؟ 

 ھل ستكون الوالدة في المنزل أكثر أمانًا؟

 ؟ 19-مخاض والوالدة إذا كنت ُمصابة بكوفیدما الذي سیحدث خالل ال

 إلى الطفل من خالل حلیب الثدي؟  19-ھل یمكن أن ینتقل كوفید 

 إلى طفلي؟  19-كیف یمكنني تجنب نقل كوفید

 في العمل؟   19-ماذا أفعل إذا كان بإمكاني التعرض لكوفید

 ماذا لو كان لدي أسئلة أخرى تتعلق بالحمل في الوقت الحالي؟ 

 ؟ 19-أصبح حامالً. ھل یجدر بي االنتظار بسبب كوفیدأرید أن 

 المصادر 

 قاموس المصطلحات 

 

 ؟ 19-ما ھو كوفید 

المستجد. تشمل األعراض الحمى والسعال   فیروس كورونا  یحدث بسبب ض جدید یؤثر على الرئتین والتنفس، وھو ھو مر  19-كوفید

وصعوبة في التنفس. كما أنھ قد یُسبب مشاكل في المعدة، مثل الغثیان واإلسھال، وفقدان حاسة الشم أو التذوق. قد تظھر األعراض بعد  

 للفیروس. یوًما من تعرضك  14یومین إلى 

 

 على النساء الحوامل؟  19-كیف یؤثر كوفید

وتشیر التقاریر الحالیة إلى أن النساء الحوامل لیس لدیھن أعراض أكثر حدة من عامة الناس. لكن الباحثین ما زالوا یدرسون مدى تأثیر  

عدوى  عھا عامة الناس لتجنب اإلصابة ب المرض على النساء الحوامل. ویحث األطباء النساء الحوامل على اتباع نفس الخطوات التي یتب 

 فیروس كورونا. 

 

 على الجنین؟كوفید-19كیف یمكن أن یؤثر 

  قد ولدن  19-. بعض النساء الحوامل المصابات بكوفیدااللججننییننعلى  19-من المبكر للغایة بالنسبة للباحثین أن یعرفوا كیف قد یؤثر كوفید

إلى الجنین أثناء  19-أن ینتقل كوفید لیس من المرجح أم ال.  19-ولكن لیس واضًحا ما إذا كانت الوالدات الُمبكرة بسبب كوفید ُمبكًرا

 .   ، ولكن ما زالت ھناك حاجة إلى إجراء المزید من األبحاث والدةال و أالمخاض الحمل أو 

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
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 س كورونا؟ما الذي ینبغي على النساء الحوامل فعلھ لتجنب اإلصابة بفیرو

. یمكن للنساء الحوامل اتباع نفس الخطوات التي یتبعھا اآلخرون  لبعضھما البعض  األشخاصمالمسة ینتشر الفیروس بشكل أساسي من 

 لحمایة أنفسھن، والتي تشمل 

 ثانیة على األقل  20غسل الیدین بالصابون والماء لمدة   •

من الكحول على األقل إذا لم تتمكن من غسلھا (افركھا حتى تصبح  % 60تنظیف الیدین باستخدام معقم یدوي یحتوي على نسبة   •

 یدیك جافة) 

 تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك  •

 البقاء في المنزل قدر اإلمكان   •

 أقدام على األقل من اآلخرین إذا كنت بحاجة للخروج  6البقاء على بعد  •

 تجنب مخالطة المرضى   •

 . )CDCراجع كافة نصائح الوقایة من مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( 

 

 ؟ أو تغطیة وجھا ھل یجب على النساء الحوامل ارتداء قناع الوجھ 

ارتداء  ) أنھ یمكن لجمیع األشخاص، بما فیھم النساء الحوامل، CDCوالوقایة منھا (، أفصح مركز مكافحة األمراض أبریل 3اعتباًرا من 

ألن الدراسات قد أثبتت أن األشخاص یمكنھم نشر   یوصى بتغطیة الوجھ  . 19-في الخارج من أجل إبطاء انتشار كوفید   غطاٍء للوجھ

) لمعرفة كیفیة عمل غطاء للوجھ  CDCاّطلع على نصائح مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (  أعراض. الفیروس قبل ظھور أي 

  .وارتداؤه

اآلخرین بستة أقدام، على سبیل المثال،  األشخاص ال تبتعد فیھا عن  في األماكن التي قد   أكثر ضرورةً یصبح ارتداء قناع الوجھ  

ولكن علیك محاولة    سریعًا داخل البلد. 19-في متجر البقالة أو الصیدلیة. ویكون ھذا القناع ضروریًا أیًضا في البقاع التي ینتشر فیھا كوفید

 البُعد عن اآلخرین بستة أقدام على األقل كلما تركت المنزل. 

فعلیك ارتداء قناع الوجھ حول اآلخرین. ویتعین علیك كذلك أن ترتدي القناع إذا    أو تظن أنك ُمصابًا بھ، 19-كان لدیك كوفیدإذا  

 ). N95(قناع   بيقناع الطالالجراحة أو قناع أو أعراضھ. ال یلزمك ارتداء   19-كنت تھتم بشخص لدیھ كوفید

 

 على زیارات الرعایة قبل الوالدة وبعدھا؟ 19-كیف سیؤثر كوفید 

أو أخصائي رعایة صحیة آخر للسؤال عن مدى احتمالیة  ))  ob-gynووااللننسسااءء  ((– ببططببییبب  االلتتووللییدد  مع انتشار الفیروس، من الجید االتصال  

نِك التحدث أكثر مع فریق الرعایة الصحیة  تغییر مواعید زیاراتك. قد یكون لدى بعض النساء زیارات شخصیة متباعدة أو أقل. كما یمك

عبر الھاتف أو من خالل مكالمة فیدیو عبر اإلنترنت. وھذا ما یُعرف بالتطبیب عن بُعد. إنھا وسیلة جیدة لِك لتحصلي على الرعایة التي  

 تحتاجینھا مع منع انتشار المرض. 
 

 
 

قد یخبرِك عن التطبیب عن بُعد أو  وفریق الرعایة قبل الوقت المحدد.  إذا كان لدیِك زیارة مجدولة، فقد یتصل بِك مكتب                 

إذا كنِت ستذھبین إلى المكتب. كما یمكنِك االتصال بھم قبل زیاراتك إذا لم تتلقین منھم  19-التأكد من أنِك ال تعانین من أعراض كوفید

 . اتصاالً 

 

 كیف یمكنني الحفاظ على صحتي الجسدیة في الوقت الحالي؟  

 یمكن للنساء الحوامل أن یتمتعن بصحة جیدة باتباع التوصیات المعتادة أثناء الحمل، بما في ذلك: 

 ). التغذیة أثناء الحمل  تناول وجبات صحیة (انظر   •

، مع مراعاة البقاء في المنزل أو بعیًدا عن  ممارسة التمارین الریاضیة أثناء الحملممارسة التمارین الریاضیة بانتظام (انظر  •

 األشخاص اآلخرین أثناء ممارسة التمارین الریاضیة). 

 الحصول على نوم كاف.  •

 ). التبغ والكحول والمخدرات والحملتجنب الكحول والمخدرات (انظر  •

 

 ؟ واالكتئاب  التوتر والقلقالتحكم في كیف یمكنني 

قد یفید التواصل مع األصدقاء  .  19-أو االرتیاب أو التوتر أو القلق بسبب كوفیدقد تشعر بعد النساء الحوامل والنساء بعد الوالدة بالخوف 

 والدردشات المتاحة عبر اإلنترنت طرقًا آمنة للبقاء على اتصال. والعائلة في ھذا الوقت. وتُعد المكالمات الھاتفیة والمراسالت النصیة 

 كما توجد مصادر توفر العالج والدعم یمكنك الوصول إلیھا عبر الھاتف أو اإلنترنت.  

ل كیفیة الحصول على المساعدة عندما یظھر علیِك أعراض مثل  حو نساء أو أخصائي رعایة صحیة  طبیب التولید وال تحّدثي مع

 لتالیة: األعراض ا

 الشعور بالحزن أو الیأس أو انعدام القیمة أو العجز  •

 الشعور بالخوف أو القلق؛ ما یتسبب في تسارع ضربات القلب  •

 بال قیمة الشعور أن الحیاة  •

 وجود أفكار متكررة ومخیفة وغیر مرغوب فیھا ویصعُب التخلص منھا •

" في  المصادر على قسم " ياّطلع على الفور. 911برقم   يبأنك ترید إیذاء نفسك أو اآلخرین، فاتصل ینإذا كنت تشعر في أزمة أو   كنتإذا 

الدعم المتوفرة للنساء الحوامل   خیارات الدعم األخرى، بما فیھا خطوط المساعدة التي یمكنك مراسلتھا أو االتصال بھا، أو مجموعات 

 والنساء بعد الوالدة، المتوفرة عبر اإلنترنت.

یة من صحتك العقلیة أیًضا، كما یمكن أن تفیدك في التركیز على التنفس كل یوم، وخاصةً إذا كنت  ن د تُحّسن النشاطات البدق 

 ثواٍن. كّرري ھذه الخطوات ثالث مرات.  8ثواٍن، وأطلقیھ خارًجا لمدة  7ثواٍن، ثم احبسیھ لمدة   4خذي نفًسا لمدة تشعرین بالقلق.  

 

 المعاملة في المنزل. كیف یمكنني الحصول على المساعدة؟لسوء أنا أتعرض 

قد تكون أوقات األزمات صعبة للغایة بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من عالقات مؤذیة. یُعرف االعتداء في المنزل بأنھ عنف الشریك  

 یمكن أن یزداد العنف سوًءا أثناء الحمل.  .العنف المنزلي أو الحمیم 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/nutrition-during-pregnancy
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بِك مكتب یتصل فقد مجدولة، لدیِك زیارة كان المحدد.إذا الوقت قبل الرعایة بُعد أووفریق التطبیب عن قد یخبرِك عن

كوفید أعراض من تعانین ال أنِك من منھم19-التأكد تتلقین لم إذا زیاراتك قبل بھم االتصال یمكنِك المكتب. كما إلى ستذھبین كنِت إذا

. اتصاالً

الحالي؟ في الوقت صحتي الجسدیة على الحفاظ یمكنني كیف

في ذلك: بما أثناء الحمل، المعتادة التوصیات باتباع جیدة بصحة یتمتعن أن الحوامل للنساء یمكن

(انظر • ). التغذیة أثناء الحملتناول وجبات صحیة

، مع مراعاة البقاء في المنزل أو بعیًدا عن  ممارسة التمارین الریاضیة أثناء الحملممارسة التمارین الریاضیة بانتظام (انظر  •

 األشخاص اآلخرین أثناء ممارسة التمارین الریاضیة). 

 الحصول على نوم كاف.  •

 ). التبغ والكحول والمخدرات والحملتجنب الكحول والمخدرات (انظر  •

 ؟ واالكتئاب  التوتر والقلقالتحكم في كیف یمكنني 

قد یفید التواصل مع األصدقاء  .  19-أو االرتیاب أو التوتر أو القلق بسبب كوفیدقد تشعر بعد النساء الحوامل والنساء بعد الوالدة بالخوف 

 والدردشات المتاحة عبر اإلنترنت طرقًا آمنة للبقاء على اتصال. والعائلة في ھذا الوقت. وتُعد المكالمات الھاتفیة والمراسالت النصیة 

 كما توجد مصادر توفر العالج والدعم یمكنك الوصول إلیھا عبر الھاتف أو اإلنترنت. 

ل كیفیة الحصول على المساعدة عندما یظھر علیِك أعراض مثل  حو نساء أو أخصائي رعایة صحیة  طبیب التولید وال تحّدثي مع

 لتالیة: األعراض ا

 الشعور بالحزن أو الیأس أو انعدام القیمة أو العجز  •

 الشعور بالخوف أو القلق؛ ما یتسبب في تسارع ضربات القلب  •

 بال قیمة الشعور أن الحیاة  •

 وجود أفكار متكررة ومخیفة وغیر مرغوب فیھا ویصعُب التخلص منھا •

" في  المصادر على قسم " ياّطلع على الفور. 911برقم   يبأنك ترید إیذاء نفسك أو اآلخرین، فاتصل ینإذا كنت تشعر في أزمة أو   كنتإذا 

الدعم المتوفرة للنساء الحوامل   خیارات الدعم األخرى، بما فیھا خطوط المساعدة التي یمكنك مراسلتھا أو االتصال بھا، أو مجموعات 

 والنساء بعد الوالدة، المتوفرة عبر اإلنترنت.

یة من صحتك العقلیة أیًضا، كما یمكن أن تفیدك في التركیز على التنفس كل یوم، وخاصةً إذا كنت  ن د تُحّسن النشاطات البدق

 ثواٍن. كّرري ھذه الخطوات ثالث مرات.  8ثواٍن، وأطلقیھ خارًجا لمدة  7ثواٍن، ثم احبسیھ لمدة   4خذي نفًسا لمدة تشعرین بالقلق.  

 المعاملة في المنزل. كیف یمكنني الحصول على المساعدة؟لسوء أنا أتعرض 

قد تكون أوقات األزمات صعبة للغایة بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من عالقات مؤذیة. یُعرف االعتداء في المنزل بأنھ عنف الشریك  

 یمكن أن یزداد العنف سوًءا أثناء الحمل.  .العنف المنزلي أو الحمیم 

-799-800  على الخط الساخن المجاني للعنف المنزلي الوطني المجاني على مدار الساعة: يبحاجة إلى المساعدة، فاتصل إذا كنتِ  

SAFE (7233)  3224-787-800ورقم (TTY)  .  إرسال كلمة "أو یمكنكLOVEIS خیار الدردشة  أو استخدام   22522" على رقم

. www.thehotline.orgالمباشرة على  

ھل یمكنني السفر إذا كنت حامالً؟  

 2019معلومات مرض فیروس كورونا  صفحة  ي ) توصیات السفر كثیًرا. انظرCDCیُحّدث مركز مكافحة العدوى والوقایة منھا ( 

 للحصول على آخر التحدیثات.  )CDCالمتعلقة بالسفر الخاصة بمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

محلیًا مع استمرار انتشار الفیروس. تحقق مع إدارة الصحة المحلیة أو   قد تكون توصیات السفر األخرى مطبقة عالمیًا أو 

 التابع لوالیتك للحصول على معلومات حول السفر في منطقتك. 

وأظن أنني مصابة بكوفید حامالً كنُت أفعل إذا أن یجب ؟ 19-ماذا

وتُعانین من  كورونا لإلصابة بفیروس تعرضِت ربما أنِك كنِت تظنین أيإذا أو والنساء التولید بطبیب فاتصلي السعال، الحمى أو

المشورة. على للحصول آخر صحیة أخصائي رعایة

فاتصلي برقم طارئة، عالمات تحذیریة لدیِك كان ما911إذا الطارئة التحذیریة العالمات تشمل فوًرا. المستشفى إلى اذھبي أو

یلي:

ضیق في التنفس (أكثر • التنفس أو فترة الحمل)صعوبة في خالل لك بالنسبة طبیعیًا كان مما

الصدر• في مستمر ضغط أو ألم

مفاجئ• اضطراب

اآلخرین• على الرد على القدرة عدم

أو الوجھ• الشفاه في زرقان

أعراضذھبتيإذا من تعانین كنِت من االستعداد. إذا یتمكنوا كي قادمة بأنِك إلعالمھم مسبقًا فحاولي االتصال تثیرإلى المستشفى، أخرى

أو رقم والنساء التولید بطبیب فاتصلي . 911قلقك،

مصابة بكوفید حامالً وُشّخصت بأنني كنت إذا أفعل أن یجب ؟ 19-ماذا

(19-إذا تم تشخیصك باإلصابة بكوفید منھا والوقایة األمراض مكافحة مركز نصیحة فاتبعي ،CDCأي أو والنساء التولید وطبیب (

صحیة آخر. تتضمن  (أخصائي رعایة منھا والوقایة األمراض مكافحة مركز الحالیةCDCنصیحة بكوفید) المصابین األشخاص - لجمیع

یلي:19 ما

الطبیة.البقاء• الرعایة لتلقي الذھاب باستثناء المنزل العامة.وفي المواصالت تجنب

مكتبھ.يتحدث • إلى الذھاب قبل الھاتف عبر الصحیة الرعایة فریق علىمع أسوأ أوواحصل بوضع شعرت إذا فوًرا الطبیة الرعایة

طارئة. كنت تعتقد أنھا حالة

منزلك.يعزلا• في اآلخرین عن نفسك

آخرین وعندما تذھب لتلقي الرعایة الطبیة.قارتدي• ناع وجھ عندما تكون بالقرب من أشخاص

https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/exercise-during-pregnancy
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/tobacco-alcohol-drugs-and-pregnancy
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/womens-health/intimate-partner-violence
https://www.thehotline.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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-799-800  على الخط الساخن المجاني للعنف المنزلي الوطني المجاني على مدار الساعة: يبحاجة إلى المساعدة، فاتصل إذا كنتِ  

SAFE (7233)  3224-787-800ورقم (TTY)  .  إرسال كلمة "أو یمكنكLOVEIS خیار الدردشة  أو استخدام   22522" على رقم

 . www.thehotline.orgالمباشرة على  

 

 ھل یمكنني السفر إذا كنت حامالً؟  

   2019معلومات مرض فیروس كورونا  صفحة  ي ) توصیات السفر كثیًرا. انظرCDCیُحّدث مركز مكافحة العدوى والوقایة منھا ( 

 للحصول على آخر التحدیثات.  )CDCالمتعلقة بالسفر الخاصة بمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

محلیًا مع استمرار انتشار الفیروس. تحقق مع إدارة الصحة المحلیة أو   قد تكون توصیات السفر األخرى مطبقة عالمیًا أو  

 التابع لوالیتك للحصول على معلومات حول السفر في منطقتك. 

 

 ؟ 19-ماذا یجب أن أفعل إذا كنُت حامالً وأظن أنني مصابة بكوفید 

الحمى أو السعال، فاتصلي بطبیب التولید والنساء أو أي  إذا كنِت تظنین أنِك ربما تعرضِت لإلصابة بفیروس كورونا وتُعانین من 

 أخصائي رعایة صحیة آخر للحصول على المشورة. 

أو اذھبي إلى المستشفى فوًرا. تشمل العالمات التحذیریة الطارئة ما   911إذا كان لدیِك عالمات تحذیریة طارئة، فاتصلي برقم   

 یلي:

 مما كان طبیعیًا بالنسبة لك خالل فترة الحمل) صعوبة في التنفس أو ضیق في التنفس (أكثر  •

 ألم أو ضغط مستمر في الصدر  •

 اضطراب مفاجئ  •

 عدم القدرة على الرد على اآلخرین •

 زرقان في الشفاه أو الوجھ  •

أخرى تثیر   إلى المستشفى، فحاولي االتصال مسبقًا إلعالمھم بأنِك قادمة كي یتمكنوا من االستعداد. إذا كنِت تعانین من أعراض ذھبتيإذا 

 . 911قلقك، فاتصلي بطبیب التولید والنساء أو رقم 

 

 ؟ 19-ماذا یجب أن أفعل إذا كنت حامالً وُشّخصت بأنني مصابة بكوفید 

) وطبیب التولید والنساء أو أي  CDC، فاتبعي نصیحة مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (19-إذا تم تشخیصك باإلصابة بكوفید

- لجمیع األشخاص المصابین بكوفید ) الحالیة CDCنصیحة مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (أخصائي رعایة صحیة آخر. تتضمن 

 ما یلي:  19

 تجنب المواصالت العامة. وفي المنزل باستثناء الذھاب لتلقي الرعایة الطبیة. البقاء  •

الرعایة الطبیة فوًرا إذا شعرت بوضع أسوأ أو   واحصل على مع فریق الرعایة الصحیة عبر الھاتف قبل الذھاب إلى مكتبھ.   يتحدث   •

 كنت تعتقد أنھا حالة طارئة. 

 نفسك عن اآلخرین في منزلك. يعزلا  •

 ناع وجھ عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرین وعندما تذھب لتلقي الرعایة الطبیة. ق  ارتدي  •
 

 
 

 

 ھل یجب أن أقوم بأي تغییرات في خطط المخاض والوالدة؟  

تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والوالدة. وفي معظم الحاالت، ال یلزم تغییر توقیت  

 ). االلووالالددةة  االلققییصصررییةة    الوالدة (الوالدة المھبلیة أووطریقة 

   ال تحتاج النساء المریضة إلى الخضوع لعملیات الوالدة القیصریة على األرجح. 

أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ھو مستشفى أو مركز والدة في المستشفى أو مركز والدة معتمد مستقل. قد یقوم   ACOGتعتقد   

والدة بتعدیل سیاساتھ. على سبیل المثال، قد تكون ھناك تغییرات في عدد الزائرین المسموح بھم ومدة إقامتك في  المستشفى أو مركز ال 

احرصي على ذكر ما  والمستشفى. استشیري المستشفى أو طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والدتك. 

 . أم ال   معك أثناء الوالدة ررففییققةة  االلووالالددةةإذا كنِت تخططین لوجود  

 

 كم عدد الزائرین الذین یمكنني استقبالھم وقت الوالدة وبعدھا؟ 

. قد یرجع عدد الزوار  19-عدد الزائرین للمساعدة على إبطاء انتشار كوفیدل یضعون حًدا تأّكدي من المستشفى أو مركز الوالدة؛ فربما 

 في منطقتك. 19-ات الوالیة ومدى سرعة انتشار كوفیدالتوصیات المحلیة وتوصی الذین یمكنك استقبالھم إلى 

ھناك بعض المستشفیات أو مراكز الوالدة التي تعتبر رفیقات الوالدة من الزائرین. تحققي مع المستشفى أو مركز الوالدة إذا   

 كنت تخططین إلى وجود رفیقة والدة معٍك. 

 

 ھل ستكون الوالدة في المنزل أكثر أمانًا؟ 

 أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ال یزال المستشفى أو مركز الوالدة في المستشفى أو مركز الوالدة المعتمد المستقل.  ACOGتعتقد 

أكثر حاالت الحمل الصحیة یمكن أن تحدث مشاكل بإنذار سابق قصیر الوقت أو بال إنذار أثناء المخاض والوالدة.   في  وحتى   

إعداد المستشفى أنت وطفلك الرعایة الُمثلى بسرعة. وقد أظھرت الدراسات أن األطفال الذین   في حالة حدوث مشاكل، یمكن أن یمنحك

 یولدون في المنزل یزید احتمال تعرضھم للوفاة في وقت الوالدة بنسبة أكثر من ضعف أولئك الذین یولدون في المستشفیات. 

  م اتخاذ أیة مجازفة قد تعرض صحتك أو صحة مولودك ولكل امرأة الحق في اختیار مكان والدة الطفل. ولكن من المھم عد 

. تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطة  19-كوفیداإلصابة ب بینما ترتفع خطورة  للخطر، خاصة 

 والدتك وأي مخاوف.    

 

 ؟ 19-ما الذي سیحدث خالل المخاض والوالدة إذا كنت ُمصابة بكوفید

ق رعایتك أقنعة الوجھ أو یتخذون خطوات أخرى للحد من خطورة انتشار الفیروس. وربما ستتناقشین مع فریق رعایتك قد یرتدي فری 

الصحیة حول إبقاء المولود في غرفة منفصلة للحد من خطورة إصابة الرضیع بالعدوى. إذا رأى فریق رعایتك الصحیة أن ھذا االنفصال  

 لقرار معًا. تحدثي مع فریق رعایتك الصحیة حول آرائك واتخذي القرار الذي یبدو صائبًا بالنسبة إلیك.المؤقت ضروریًا، فعلیكم اتخاذ ھذا ا

 

 إلى الطفل من خالل حلیب الثدي؟  19-ھل یمكن أن ینتقل كوفید 

لم تتوفر حتى اآلن معلومات كافیة حول ما إذا كانت النساء المرضى  أیًضا حتى اآلن لم یتم العثور على الفیروس في حلیب الثدي. ولكن 

 یُمكن أن تنقلن الفیروس عبر حلیب الثدي أم ال. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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 ھل یجب أن أقوم بأي تغییرات في خطط المخاض والوالدة؟  

تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والوالدة. وفي معظم الحاالت، ال یلزم تغییر توقیت  

 ). االلووالالددةة  االلققییصصررییةة    الوالدة (الوالدة المھبلیة أووطریقة 

   ال تحتاج النساء المریضة إلى الخضوع لعملیات الوالدة القیصریة على األرجح. 

أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ھو مستشفى أو مركز والدة في المستشفى أو مركز والدة معتمد مستقل. قد یقوم   ACOGتعتقد   

والدة بتعدیل سیاساتھ. على سبیل المثال، قد تكون ھناك تغییرات في عدد الزائرین المسموح بھم ومدة إقامتك في  المستشفى أو مركز ال 

احرصي على ذكر ما  والمستشفى. استشیري المستشفى أو طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والدتك. 

 . أم ال   معك أثناء الوالدة ررففییققةة  االلووالالددةةإذا كنِت تخططین لوجود  

 

 كم عدد الزائرین الذین یمكنني استقبالھم وقت الوالدة وبعدھا؟ 

. قد یرجع عدد الزوار  19-عدد الزائرین للمساعدة على إبطاء انتشار كوفیدل یضعون حًدا تأّكدي من المستشفى أو مركز الوالدة؛ فربما 

 في منطقتك. 19-ات الوالیة ومدى سرعة انتشار كوفیدالتوصیات المحلیة وتوصی الذین یمكنك استقبالھم إلى 

ھناك بعض المستشفیات أو مراكز الوالدة التي تعتبر رفیقات الوالدة من الزائرین. تحققي مع المستشفى أو مركز الوالدة إذا   

 كنت تخططین إلى وجود رفیقة والدة معٍك. 

 

 ھل ستكون الوالدة في المنزل أكثر أمانًا؟ 

 أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ال یزال المستشفى أو مركز الوالدة في المستشفى أو مركز الوالدة المعتمد المستقل.  ACOGتعتقد 

أكثر حاالت الحمل الصحیة یمكن أن تحدث مشاكل بإنذار سابق قصیر الوقت أو بال إنذار أثناء المخاض والوالدة.   في  وحتى   

إعداد المستشفى أنت وطفلك الرعایة الُمثلى بسرعة. وقد أظھرت الدراسات أن األطفال الذین   في حالة حدوث مشاكل، یمكن أن یمنحك

 یولدون في المنزل یزید احتمال تعرضھم للوفاة في وقت الوالدة بنسبة أكثر من ضعف أولئك الذین یولدون في المستشفیات. 

  م اتخاذ أیة مجازفة قد تعرض صحتك أو صحة مولودك ولكل امرأة الحق في اختیار مكان والدة الطفل. ولكن من المھم عد 

. تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطة  19-كوفیداإلصابة ب بینما ترتفع خطورة  للخطر، خاصة 

 والدتك وأي مخاوف.    

 

 ؟ 19-ما الذي سیحدث خالل المخاض والوالدة إذا كنت ُمصابة بكوفید

ق رعایتك أقنعة الوجھ أو یتخذون خطوات أخرى للحد من خطورة انتشار الفیروس. وربما ستتناقشین مع فریق رعایتك قد یرتدي فری 

الصحیة حول إبقاء المولود في غرفة منفصلة للحد من خطورة إصابة الرضیع بالعدوى. إذا رأى فریق رعایتك الصحیة أن ھذا االنفصال  

 لقرار معًا. تحدثي مع فریق رعایتك الصحیة حول آرائك واتخذي القرار الذي یبدو صائبًا بالنسبة إلیك.المؤقت ضروریًا، فعلیكم اتخاذ ھذا ا

 

 إلى الطفل من خالل حلیب الثدي؟  19-ھل یمكن أن ینتقل كوفید 

لم تتوفر حتى اآلن معلومات كافیة حول ما إذا كانت النساء المرضى  أیًضا حتى اآلن لم یتم العثور على الفیروس في حلیب الثدي. ولكن 

  یُمكن أن تنقلن الفیروس عبر حلیب الثدي أم ال. 

 
 

األطفال. تحدثي مع طبیب   إن حلیب الثدي یمنح األطفال الحمایة من العدید من األمراض. كما أنھ أفضل مصدر تغذیة لمعظم   

یمكنك اتخاذ ھذا القرار مع عائلتك والتولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول بدء الرضاعة الطبیعیة أو االستمرار فیھا.  

 وفریق الرعایة الصحیة. 

 

 إلى طفلي؟  19-كیف یمكنني تجنب نقل كوفید 

 اتخاذ الخطوات التالیة لتجنب نقل العدوى إلى طفلك:  یصك بھ، فیمكنكِ أو إذا تم تشخ 19- من أعراض كوفید نتعانی  إذا كنتِ 

 . )CDCانظر نصائح غسل الیدین من مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( اغسلي یدیِك قبل لمس طفلك. •

 ارتدي قناع وجھ أثناء الرضاعة الطبیعیة إن أمكن. •

انظر   اغسلي یدیِك قبل لمس أي أجزاء من مضخة الثدي أو الزجاجة، ونّظفي كل أجزاء مضخة الثدي والزجاجة بعد االستخدام.  •

 . ) لتنظیف مضخة الثديCDCنصیحة مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

 . الحلیب یمكن أیًضا أن تصطحبي شخًصا غیر مریض إلرضاع طفلك من الثدي بعد شفط

 

 في العمل؟   19-لكوفید  كان بإمكاني التعرضماذا أفعل إذا 

وظیفتك. إذا كان العمل عن بُعد ممكنًا، فقد یعرض علیك المدیر ھذه    وأنت تؤدینسالمة من الفیروس   إبقائكتحّدثي مع مدیرك عن كیفیة 

رشادات مركز  وزارة الصحة المحلیة وبالوالیة وكذلك إ  الفكرة. أما إذا كان العمل عن بُعد غیر ممكن، فیتعین على مدیرك اتباع إرشادات

 ) للحفاظ على سالمة الموظفین. CDCمكافحة األمراض والوقایة منھا (

أشّد من العامة. إال أن األشخاص الذین لدیھم   19-النساء الحوامل ال یكون مرضھا بكوفیدتذّكري، تثبت التقاریر الحالیة أن  

.  19-أو األمراض الرئویة أو القلبیة، تزداد خطورة تعرضھم للمرض الشدید الناتج عن كوفید، ددااءء  االلسسككرريي، مثل بعض الحاالت المرضیة

 إذا كان لدیك حالة مرضیة قد تعرضك لخطر أكبر. أخبري مدیرك 

 

   

 تتعلق بالحمل في الوقت الحالي؟  أخرىماذا لو كان لدي أسئلة 

یجب أن یظل طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر ھو مصدرك الرئیسي لجمیع األسئلة المتعلقة بالحمل. من األفضل  

، یمكنك 19-ومرض كوفید حول فیروس كورونا   لمعرفة أحدث المعلوماتأن یجیب صاحب العمل على األسئلة المتعلقة بمكان عملك. 

) على شبكة اإلنترنت، والتي یتم تحدیثھا في كثیر من األحیان وإدراجھا  CDCمكافحة األمراض والوقایة منھا (كز امراجعة صفحات مر 

 أدناه.

 

 ؟ 19-أرید أن أصبح حامالً. ھل یجدر بي االنتظار بسبب كوفید

 . وعوامل أخرى  19-ھذا اختیار شخصي. یمكنك أخذ ھذا القرار بناًء على صحتك والمخاطر المحتملة لكوفید

على النساء الحوامل. تثبت التقاریر الحالیة أن النساء الحوامل ال تعاني  19-ما زال الباحثون یدرسون كیفیة تأثیر كوفید  

ببعض الحاالت المرضیة، مثل داء السكري أو األمراض الرئویة أو القلبیة، تزادا  أعراًضا أشد من العامة. إال أن األشخاص المصابین 

 . 19-شدید ناتج عن كوفید ضرخطورة إصابتھم بم

 فریق مع ستتناقشین وربما. الفیروس انتشار خطورة من للحد أخرى خطوات یتخذون أو الوجھ أقنعة رعایتك فریق یرتدي قد

  رعایتك فریق رأى إذا. بالعدوى الرضیع إصابة خطورة من للحد منفصلة غرفة في المولود إبقاء حول الصحیة رعایتك

 واتخذي آرائك حول الصحیة رعایتك فریق مع تحدثي. معًا القرار اھذ اتخاذ فعلیكم ضروریًا، المؤقت االنفصال  ھذا أن الصحیة

 .إلیك بالنسبة صائبًا یبدو الذي القرار

 

 

 
 

 

 ھل یجب أن أقوم بأي تغییرات في خطط المخاض والوالدة؟  

تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والوالدة. وفي معظم الحاالت، ال یلزم تغییر توقیت  

 ). االلووالالددةة  االلققییصصررییةة    الوالدة (الوالدة المھبلیة أووطریقة 

   ال تحتاج النساء المریضة إلى الخضوع لعملیات الوالدة القیصریة على األرجح. 

أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ھو مستشفى أو مركز والدة في المستشفى أو مركز والدة معتمد مستقل. قد یقوم   ACOGتعتقد   

والدة بتعدیل سیاساتھ. على سبیل المثال، قد تكون ھناك تغییرات في عدد الزائرین المسموح بھم ومدة إقامتك في  المستشفى أو مركز ال 

احرصي على ذكر ما  والمستشفى. استشیري المستشفى أو طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطط والدتك. 

 . أم ال   معك أثناء الوالدة ررففییققةة  االلووالالددةةإذا كنِت تخططین لوجود  

 

 كم عدد الزائرین الذین یمكنني استقبالھم وقت الوالدة وبعدھا؟ 

. قد یرجع عدد الزوار  19-عدد الزائرین للمساعدة على إبطاء انتشار كوفیدل یضعون حًدا تأّكدي من المستشفى أو مركز الوالدة؛ فربما 

 في منطقتك. 19-ات الوالیة ومدى سرعة انتشار كوفیدالتوصیات المحلیة وتوصی الذین یمكنك استقبالھم إلى 

ھناك بعض المستشفیات أو مراكز الوالدة التي تعتبر رفیقات الوالدة من الزائرین. تحققي مع المستشفى أو مركز الوالدة إذا   

 كنت تخططین إلى وجود رفیقة والدة معٍك. 

 

 ھل ستكون الوالدة في المنزل أكثر أمانًا؟ 

 أن المكان األكثر أمانًا للوالدة ال یزال المستشفى أو مركز الوالدة في المستشفى أو مركز الوالدة المعتمد المستقل.  ACOGتعتقد 

أكثر حاالت الحمل الصحیة یمكن أن تحدث مشاكل بإنذار سابق قصیر الوقت أو بال إنذار أثناء المخاض والوالدة.   في  وحتى   

إعداد المستشفى أنت وطفلك الرعایة الُمثلى بسرعة. وقد أظھرت الدراسات أن األطفال الذین   في حالة حدوث مشاكل، یمكن أن یمنحك

 یولدون في المنزل یزید احتمال تعرضھم للوفاة في وقت الوالدة بنسبة أكثر من ضعف أولئك الذین یولدون في المستشفیات. 

  م اتخاذ أیة مجازفة قد تعرض صحتك أو صحة مولودك ولكل امرأة الحق في اختیار مكان والدة الطفل. ولكن من المھم عد 

. تحدثي مع طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر حول خطة  19-كوفیداإلصابة ب بینما ترتفع خطورة  للخطر، خاصة 

 والدتك وأي مخاوف.    

 

 ؟ 19-ما الذي سیحدث خالل المخاض والوالدة إذا كنت ُمصابة بكوفید

ق رعایتك أقنعة الوجھ أو یتخذون خطوات أخرى للحد من خطورة انتشار الفیروس. وربما ستتناقشین مع فریق رعایتك قد یرتدي فری 

الصحیة حول إبقاء المولود في غرفة منفصلة للحد من خطورة إصابة الرضیع بالعدوى. إذا رأى فریق رعایتك الصحیة أن ھذا االنفصال  

 لقرار معًا. تحدثي مع فریق رعایتك الصحیة حول آرائك واتخذي القرار الذي یبدو صائبًا بالنسبة إلیك.المؤقت ضروریًا، فعلیكم اتخاذ ھذا ا

 

 إلى الطفل من خالل حلیب الثدي؟  19-ھل یمكن أن ینتقل كوفید 

لم تتوفر حتى اآلن معلومات كافیة حول ما إذا كانت النساء المرضى  أیًضا حتى اآلن لم یتم العثور على الفیروس في حلیب الثدي. ولكن 

 یُمكن أن تنقلن الفیروس عبر حلیب الثدي أم ال. 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
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لمعظم تغذیة مصدر أفضل أنھ كما األمراض. من من العدید الحمایة األطفال یمنح الثدي حلیب طبیبإن مع األطفال. تحدثي

فیھا. أو االستمرار بدء الرضاعة الطبیعیة حول آخر صحیة رعایة أخصائي أي أو والنساء عائلتكوالتولید مع القرار ھذا اتخاذ یمكنك

الصحیة. الرعایة وفریق

كوفید طفلي؟19-كیف یمكنني تجنب نقل إلى

كنِت كوفیدنتعانی إذا أعراض تشخ19- من تم إذا فیمكنِكأو طفلك:یصك بھ، إلى العدوى نقل لتجنب التالیة الخطوات اتخاذ

قبل لمس طفلك.• (اغسلي یدیِك منھا والوقایة األمراض مكافحة مركز من الیدین غسل نصائح . )CDCانظر

أمكن.• إن الرضاعة الطبیعیة أثناء وجھ قناع ارتدي

بعد االستخدام.• والزجاجة مضخة الثدي أجزاء كل ونّظفي أو الزجاجة، الثدي مضخة من أي أجزاء قبل لمس انظراغسلي یدیِك

) منھا والوقایة األمراض مكافحة مركز لتنظیف مضخة الثديCDCنصیحة ( .

شفط بعد الثدي من طفلك إلرضاع مریض غیر أیًضا أن تصطحبي شخًصا . الحلیبیمكن

إذا أفعل التعرضماذا بإمكاني العمل؟19-لكوفیدكان في

الفیروسإبقائكتحّدثي مع مدیرك عن كیفیة  من ھذهوأنت تؤدینسالمة علیك المدیر یعرض فقد عن بُعد ممكنًا، وظیفتك. إذا كان العمل

إرشادات اتباع مدیرك على فیتعین ممكن، غیر بُعد عن العمل كان إذا أما إالفكرة. وكذلك وبالوالیة المحلیة مركزوزارة الصحة رشادات

) منھا والوقایة األمراض الموظفین.CDCمكافحة سالمة على للحفاظ (

أشّد من العامة. إال أن األشخاص الذین لدیھم   19-النساء الحوامل ال یكون مرضھا بكوفیدتذّكري، تثبت التقاریر الحالیة أن 

.19-أو األمراض الرئویة أو القلبیة، تزداد خطورة تعرضھم للمرض الشدید الناتج عن كوفید، ددااءء  االلسسككرريي، مثل بعض الحاالت المرضیة

 إذا كان لدیك حالة مرضیة قد تعرضك لخطر أكبر. أخبري مدیرك 

 تتعلق بالحمل في الوقت الحالي؟  أخرىماذا لو كان لدي أسئلة 

یجب أن یظل طبیب التولید والنساء أو أي أخصائي رعایة صحیة آخر ھو مصدرك الرئیسي لجمیع األسئلة المتعلقة بالحمل. من األفضل  

، یمكنك 19-ومرض كوفید حول فیروس كورونا   لمعرفة أحدث المعلوماتأن یجیب صاحب العمل على األسئلة المتعلقة بمكان عملك. 

) على شبكة اإلنترنت، والتي یتم تحدیثھا في كثیر من األحیان وإدراجھا  CDCمكافحة األمراض والوقایة منھا (كز امراجعة صفحات مر 

 أدناه.

؟ 19-أرید أن أصبح حامالً. ھل یجدر بي االنتظار بسبب كوفید

. وعوامل أخرى  19-ھذا اختیار شخصي. یمكنك أخذ ھذا القرار بناًء على صحتك والمخاطر المحتملة لكوفید

على النساء الحوامل. تثبت التقاریر الحالیة أن النساء الحوامل ال تعاني  19-ما زال الباحثون یدرسون كیفیة تأثیر كوفید 

ببعض الحاالت المرضیة، مثل داء السكري أو األمراض الرئویة أو القلبیة، تزادا  أعراًضا أشد من العامة. إال أن األشخاص المصابین 

. 19-شدید ناتج عن كوفید ضرخطورة إصابتھم بم

إلى الجنین خالل فترة الحمل أو المخاض أو الوالدة، ولكن ما زالت ھناك   19-، ال یترجح انتقال كوفیدةالحالی  األبحاثوباالستناد إلى 

 یمكن أن یُصاب المولود بالفیروس إذا تعرض لھ بعد الوالدة. حاجة إلى إجراء المزید من األبحاث حول ذلك. 

كیفیة تأثُّر رعایتك أثناء فترة الحمل وعند الوالدة بینما طبیب التولید والنساء أو أخصائي رعایة صحیة آخر حول  تحّدثي مع

. 19-ینتشر كوفید

 المصادر 

 ) CDC(  مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 

. 19-: مركز ألحدث المعلومات حول ما یحتاج الجمیع إلى معرفتھ عن فیروس كورونا ومرض كوفید)19-فیروس كورونا (كوفید •

 والحمل والرضاعة الطبیعیة.  19-: مزید من المعلومات حول كوفیدالحمل والرضاعة الطبیعیة •

 إدارة القلق والتوتر. : تعرف على كیفیة انتشار الفیروس وكیف تحمي نفسك وعائلتك وكیفیة كیفیة التأھب •

•  .   إذا كنت مریًضا: إرشادات حول ما یجب فعلھ إذا كنت مصابًا بكوفید-19 أو إذا كنت أنك مصابًا بھ

 : األسئلة المتكررة للمسافرین وإشعارات السفر لكل دولة. السفر •

 الرابطة الوطنیة لمسؤولي صحة المقاطعات والمدینة  

www.naccho.org/membership/lhd-directory 

أداة تساعدك في البحث عن إدارات الصحة في منطقتك. یمكن إلدارة الصحة المحلیة لدیك تقدیم المشورة بشأن السفر والقیود المحلیة  

 األخرى. 

الصحة  خدمات الخاص بإدارة عن الكوارث المتعلق باالضطرابات الناتجة (خط المساعدة المخدرات وتعاطي ) SAMHSAالعقلیة
www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline

1-800-985-5990 (TTY 1-800-846-8517)

بالضیق النفس یشعرون لَمن في األزمات الخدمات االستشاریة االتصالتقدیم مراكز اإلحاالت إلى وتقدیم لمتابعةي، األزمات في المحلیة
والدعم. تقدیم الرعایة

) PSI(الخط الدولي للمساعدة بعد الوالدة

www.postpartum.net

4773 -944 -800-1

إلى نصیة أو9453-894-503إرسال رسالة (أسباني)0294-420-971(إنجلیزي)

أو المعلومات أو الدعم على الحصول من أجل ھذا الطارئة غیر بخط المساعدة االتصال بالصحةیمكنك مزودي الرعایة إلى اإلحاالت

الوالدة بعد مفتوحالعقلیة المساعدة خط یمك7. األسبوع. في بكأیام وقت، وسیعاود أحد المتطوعین االتصال نك ترك رسالة سریة في أي

إلیك رسالة نصیة في أقرب وقت ممكن . أو سیرسل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fpregnancy-breastfeeding.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Findex.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
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إلى الجنین خالل فترة الحمل أو المخاض أو الوالدة، ولكن ما زالت ھناك   19-، ال یترجح انتقال كوفیدةالحالی  األبحاثوباالستناد إلى 

 یمكن أن یُصاب المولود بالفیروس إذا تعرض لھ بعد الوالدة. حاجة إلى إجراء المزید من األبحاث حول ذلك. 

كیفیة تأثُّر رعایتك أثناء فترة الحمل وعند الوالدة بینما طبیب التولید والنساء أو أخصائي رعایة صحیة آخر حول  تحّدثي مع 

 . 19-ینتشر كوفید

 

 
 المصادر 

 ) CDC(  مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 

 . 19-: مركز ألحدث المعلومات حول ما یحتاج الجمیع إلى معرفتھ عن فیروس كورونا ومرض كوفید)19-فیروس كورونا (كوفید •

 والحمل والرضاعة الطبیعیة.  19-: مزید من المعلومات حول كوفیدالحمل والرضاعة الطبیعیة •

 إدارة القلق والتوتر. : تعرف على كیفیة انتشار الفیروس وكیف تحمي نفسك وعائلتك وكیفیة كیفیة التأھب •

 أو إذا كنت أنك مصابًا بھ.  19-: إرشادات حول ما یجب فعلھ إذا كنت مصابًا بكوفیدإذا كنت مریًضا  •

 : األسئلة المتكررة للمسافرین وإشعارات السفر لكل دولة. السفر •

 

 الرابطة الوطنیة لمسؤولي صحة المقاطعات والمدینة  

www.naccho.org/membership/lhd-directory 

أداة تساعدك في البحث عن إدارات الصحة في منطقتك. یمكن إلدارة الصحة المحلیة لدیك تقدیم المشورة بشأن السفر والقیود المحلیة  

 األخرى. 

 
 ) SAMHSAالعقلیة وتعاطي المخدرات (خط المساعدة المتعلق باالضطرابات الناتجة عن الكوارث الخاص بإدارة خدمات الصحة  

www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline 

1-800-985-5990 (TTY 1-800-846-8517) 

المحلیة في األزمات لمتابعة  ي، وتقدیم اإلحاالت إلى مراكز االتصال تقدیم الخدمات االستشاریة في األزمات لَمن یشعرون بالضیق النفس
 تقدیم الرعایة والدعم. 

 
 ) PSI( الخط الدولي للمساعدة بعد الوالدة  

www.postpartum.net 

4773 -944 -800-1 

 (أسباني)   0294-420-971(إنجلیزي) أو   9453-894-503إرسال رسالة نصیة إلى 

اإلحاالت إلى مزودي الرعایة بالصحة  یمكنك االتصال بخط المساعدة غیر الطارئة ھذا من أجل الحصول على الدعم أو المعلومات أو 

  نك ترك رسالة سریة في أي وقت، وسیعاود أحد المتطوعین االتصال بكأیام في األسبوع. یمك 7. خط المساعدة مفتوح العقلیة بعد الوالدة 

 . أو سیرسل إلیك رسالة نصیة في أقرب وقت ممكن
 

 
 

ساء الحوامل األخریات والنساء في المرحلة التالیة  لیوصلك بالن   المقابالت التي تُجرى في مجموعات الدعمكذلك   PSIخط   یوفركما 

 أیًضا.  PSIعلى   دردشة أسبوعیة مع أحد الخبراء للوالدة. بإمكانك االنضمام إلى 

 
 الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي  

800–799–SAFE (7233)  3224–787–800و (TDD) 

 22522" على رقم LOVEISأرسلي كلمة "

 www.thehotline.orgالدردشة المباشرة والمزید من المعلومات: 

 

 الوطني لمكافحة االنتحار  Lifelineخط 

1-800-273-8255 

https://suicidepreventionlifeline.org 

 Lifeline :https://suicidepreventionlifeline.org/chatدردشة 

 یر الدعم المجاني السري على مدار الساعة لتوف

 

 
 قاموس المصطلحات 

 والدة جنین من الرحم من خالل شق (قطع) في بطن المرأة.  : ققییصصررییةةووالالددةة  

 حالة مرضیة ترتفع فیھا مستویات السكر في الدم للغایة. :  ددااءء  االلسسككرريي  

 مدربة على الوالدة توفر الدعم العاطفي والجسدي المستمر للمرأة في أثناء المخاض والوالدة.  :ررففییققةة  االلووالالددةة  

 أسابیع من اإلخصاب.  8مرحلة التطور البشري بعد  :االلججننیینن  

 طبیب یتمتع بتدریب وتعلیم خاصین في مجال صحة المرأة.   :) Ob-Gyn( ووااللننسسااءء  ––ططببییبب  االلتتووللییدد

 أسبوًعا من الحمل.     37أقل من  : االلووالالددةة  االلممببككررةة

 

  والتولیدالكلیة األمریكیة ألمراض النساء ، وزمیلة لدى ماجستیر في الصحة العامةحاصلة على دكتوراه في الطب، وطبیبة ھولییر،  م. لیزا
)FACOG،( للكلیة األمریكیة ألمراض النساء والتولیدالرئیسة السابقة  كانتو )ACOG(.   تعمل لیزا طبیبة تولید ونساء، وھي ُمتخّصصة

كما تشغل منصب رئیس األطباء  وأستاذ في قسم التولید والنساء لدى كلیة بایلور للطب بھیوستن في والیة تكساس. في طب األم والجنین، 
 .Texas Children’s Health Plan رنامجب في 

 

 إذا كان لدیك المزید من األسئلة، اتصلي بطبیب التولید والنساء الخاص بك.

https://suicidepreventionlifeline.org/chat

https://psidirectory.com/
https://psidirectory.com/
https://www.postpartum.net/get-help/psi-online-support-meetings/
https://www.postpartum.net/get-help/chat-with-an-expert/


                                                                     www.acog.org/COVID-Pregnancy                                                                                                                     9

 

 
 

ساء الحوامل األخریات والنساء في المرحلة التالیة  لیوصلك بالن   المقابالت التي تُجرى في مجموعات الدعمكذلك   PSIخط   یوفركما 

 أیًضا.  PSIعلى   دردشة أسبوعیة مع أحد الخبراء للوالدة. بإمكانك االنضمام إلى 

 
 الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي  

800–799–SAFE (7233)  3224–787–800و (TDD) 

 22522" على رقم LOVEISأرسلي كلمة "

 www.thehotline.orgالدردشة المباشرة والمزید من المعلومات: 

 

 الوطني لمكافحة االنتحار  Lifelineخط 

1-800-273-8255 

https://suicidepreventionlifeline.org 

 Lifeline :https://suicidepreventionlifeline.org/chatدردشة 

 یر الدعم المجاني السري على مدار الساعة لتوف

 

 
 قاموس المصطلحات 

 والدة جنین من الرحم من خالل شق (قطع) في بطن المرأة.  : ققییصصررییةةووالالددةة  

 حالة مرضیة ترتفع فیھا مستویات السكر في الدم للغایة. :  ددااءء  االلسسككرريي  

 مدربة على الوالدة توفر الدعم العاطفي والجسدي المستمر للمرأة في أثناء المخاض والوالدة.  :ررففییققةة  االلووالالددةة  

 أسابیع من اإلخصاب.  8مرحلة التطور البشري بعد  :االلججننیینن  

 طبیب یتمتع بتدریب وتعلیم خاصین في مجال صحة المرأة.   :) Ob-Gyn( ووااللننسسااءء  ––ططببییبب  االلتتووللییدد

 أسبوًعا من الحمل.     37أقل من  : االلووالالددةة  االلممببككررةة

 

  والتولیدالكلیة األمریكیة ألمراض النساء ، وزمیلة لدى ماجستیر في الصحة العامةحاصلة على دكتوراه في الطب، وطبیبة ھولییر،  م. لیزا
)FACOG،( للكلیة األمریكیة ألمراض النساء والتولیدالرئیسة السابقة  كانتو )ACOG(.   تعمل لیزا طبیبة تولید ونساء، وھي ُمتخّصصة

كما تشغل منصب رئیس األطباء  وأستاذ في قسم التولید والنساء لدى كلیة بایلور للطب بھیوستن في والیة تكساس. في طب األم والجنین، 
 .Texas Children’s Health Plan رنامجب في 

 

 إذا كان لدیك المزید من األسئلة، اتصلي بطبیب التولید والنساء الخاص بك.

 

 
 

 من أجل ما یلي: Pregnancy-acog.org/COVIDیمكنك العثور على ھذا المستند على اإلنترنت باالنتقال إلى موقع 
 التحدیثات التحقق من •
 النقر على أي روابط •

 

AFAQ511:  ھذه المعلومات  وھي توّضح المعلومات واآلراء الحالیة حول صحة النساء.تعلیمیة للمرضى، عت ھذه المعلومات بوصفھا أداة ُمساِعدة ُوِض
االحترافي المستقل الحكم . كما أن ھذه المعلومات ال تستبدل المالئمة ال تُشكل بیانًا عن معیار الرعایة، وال تتضمن كل العالجات أو وسائل الرعایة

شرط إخالء المسؤولیة لدى الكلیة األمریكیة ألمراض النساء والوالدة، تفضلي بزیارة سریري الُمعاِلج. لالّطالع على طبیب اللل
Disclaimer-www.acog.org/WomensHealth. 

ال یجوز استنساخ أي جزء من ھذا المنشور أو  لصالح الكلیة األمریكیة ألمراض النساء والوالدة. جمیع الحقوق محفوظة. 2020مایو حقوق نشر شھر 
ل أو غیر ذلك، ، سواء كانت إلكترونیة أو آلیة أو بالنسخ الضوئي أو التسجیحفظھ في نظام استرداد أو نشره على اإلنترنت أو نقلھ بأي شكل أو أي وسیلة

 دون الحصول على إذن كتابي مسبق من جھة النشر.

https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/coronavirus-pregnancy-and-breastfeeding?utm_source=covid&utm_medium=vanity&utm_campaign=pregnancy
https://www.acog.org/legal/patient-disclaimer



