
االستعداد للوالدة أثناء جائحة 
 كورونا

 مقدمة
 أكثر هى تعد للّالدة االستعداد فترة

  فبعد الهرأة، بِا تهر التٖ الههٗزة الهراحل

 فٖ أًَ إال طفلِا، لماء هّعد حاى أشِر 9

  الهستجد كّرًّا فٗرّس اًتشار ظل

 هى ّخّف للك ّٗخالطِا الهشاعر تختلف

 أّ الّالدة، أثًاء بالّباء اإلصابة احتهالٗة

 الرعاٗة ّطالم باألطباء االختالط خالل هى

   .الطبٗة

 الذٕ ّالملك الخّف هى داعٖ ال ّلكى

 السٗدة لدٕ الهًاعة جِاز كفاءة  علٖ ٗؤثر

 فٖ الهستشفٗات أغلب أى هؤكدا   الحاهل

 هكافحة هعاٗٗر تتطبك الحالٖ الّلت

 الّالدة حاالت الستمبال ّهستعدة العدّٕ

   .ّالجًٗى االم هى كل علٖ أهى بشكل

 كورونافيروس 
 هى ّاسعة ساللة ُٖ كّرًّا فٗرّسات

 لإلًساى اهراضا   تسبب لد التٖ الفٗرّسات

 فٗرّسات اى الهعرّف ّهى .ّالحّٗاى

 تًفسٗة أهراضا   للبشر تسبب كّرًّا

 الشائعة البرد ًزالت بٗى حدتِا تتراّح

 الشرق هتالزهة هثل االشد االهراض الٖ

 ّالهتالزهة (هٗرس) التًفسٗة االّسط

 ّٗسبب (سارس) الّخٗهة الحادة التًفسٗة

-كّفٗد هرض الهستجد كّرًّا فٗرّس

19. 

اعراض فيروس كورونا 

 المستجد
 لفٗرّس شّٗعا   االكثر االعراض تتهثل

  19 -كّفٗد لهرض الهسبب كّرًّا

ٔ فٖ                        بالتعب ّالشعّر ّالسعال الُحهَّ

 ها للهرض األخرٓ األعراض ّتشهل

 :ٗلٖ

 .التًفس فٖ صعّبة أّ الًفس ضٗك •

 .المشعرٗرة العضالت، فٖ آالم •

 .األًف ّسٗالى احتماى الحلك، التِاب •

 .الصداع •

 الصدر فٖ ألم •

 (الُهلتِحهة التِاب) العٗى احهرار •

 .اإلسِال المٖء، الغثٗاى، •

 .الجلدٕ الطفح •

 الهجارٕ فٖ عدّٓ حدّث•

 التِاب :هثل السفلّٗة، التًفسٗة

 ّٕ  .حادّ  رئّ

 طرق انتقال فيروس كورونا 
  ذاذلرا لخال هي لوباشرا لالًتماا•

 السعال ءثٌاأ لورٗضا هي لوتطاٗرا

 .لعطسا أّ

 لوس عبر وباشر الغٗر لالًتماا•

  ثن هيّ ،لولْثةا ّاألدّات األسطح

 .لع٘يا أّ األًف أّ لفنا لوس

 .الهصابٗى هع الهباشر االتصال•

  خاصة طِٖ دّى األطعهة تًاّل•

 .لب٘ضّا مللحْا

  ّالشراب الطعام أدّات هشاركة•

 .(السًدّٗش الهلعمة، الهاء، لًًٗة)

 الحّٗاًات هع هحهٖ الغٗر االتصال•

 .الحٗة الهزرعة حّٗاًات أّ البرٗة

 الشخص عى االبتعاد الهِم فهى ّلذا

 .األلل علٔ ّاحد هتر بهسافة الهرٗض

 اعداد
لوقرر الثالث طالب الوسحوي  

الحثقيف الصحي والوشورة 

 (4هجووعة )

 جحث اشراف 
 حٌاى السيد/ د.ا
 ًجوي ابراهين/ د

 ًحودٍ عزت /د
 رشادهروة /م.م

  

المنصورةجامعة   

 كلية التمريض 
والتوليد  ةالمراقسم تمريض صحه 

والمشورةالتثقيف الصحي مقرر       

 المستوي الثالث



أثٌاء كيفية االسحعداد للوالدة  

 كوروًاجائحة 
 أٌ فٍ اىىالدح رذذس قذ اىذبٍو عشَشرٍ

 :ىذا األخُز اىشهز ٍِ وقذ

 اىَنبُ هى اىَسزشفً أُ رذمز1ٌ.

 ثل واىعْبَخ غفيل السزقجبه اٍِِ

 ىذا ثعذهب وٍب اىىالدح ٍزديخ فٍ

  ثذوُ اىَسزشفً إىً اىزىجه عيُل

  العالهات ٍِ أٌ ظهىر عْذ رأخُز

 :الحالية

 َشجه وثأىٌ اىجطِ فٍ ثثقو اىشعىر

 اىجطِ فٍ اىشهزَخ اىذورح آالً

 .واىظهز
 .اىجطِ فٍ ٍْزظَخ رقيصبد
 اىيىُ وردَخ ىشجخ إفزاساد خزوج

 اىغشبء اّفصبه ّزُجخ اىَهجو ٍِ

 .اىزدٌ عْق عِ اىَخبغٍ

 ّزُجخ اىَهجو ٍِ سبئو ّشوه

 . ثبىجُِْ اىَذُػ اىسبئو ىزسزة

 اىَْبست اىَنبُ اخزُبر َجت2.

 قىاعذ رطجق ٍسزشفً :ىيىالدح

 .جُذح ثصىرح اىعذوي ٍنبفذخ

 اإلهكاى بمدر الهبكرة الّالدة تجًب3.

 .الحّضاًة الطفل دخّل لتجًب

 الّالدة ّٗم الهستشفٔ إلٔ الذُاب4.

 كالزّج، فمط ّاحد شخص برفمة

 ّأصحاب السى كبار حضّر ّتجًب

 حٗث ّاألطفال الهزهًة االهراض

 إلصابة عرضَ أكثر سٗكًّّى أًِم

 .كّرًّا بفٗرّس

  من والتأكد الوالدة شنطة تحضير5.

   :علي احتواءها

 .ّلطفلن لن فّطة2ّ سرٗر غطاء12)

 لتًظٗف الهخفف الكلّر هى زجاجة2)

 . المهاش هى لطعَ هع األسطح،

 ّصابّى الٗدٗى لتعمٗم %70 كحّل3)

 .ّرلٗة ّهًادٗل الٗدٗى لغسل

  ّلكل لكٖ الٗدٗى جّاًتٖ هع كهاهات4)

 .الهرافمٗى

  ّ الّالدة حدٗث هماس حفاضات5)

  الهّلّد للف غطاءّ الهّلّد هالبس

 .بَ

  الخاصة االستحهام هجهّعة6)

 .بالهّلّد

  البًج ّاختٗار الُكلٖ البًج تجًب .6

  التًفسٖ، الجِاز عى بعٗدا   ألًَ الًصفٖ

 .الّالدة ألم ّتملٗل للجًٗى، هزاٗاٍ بجاًب

 جُذا    اىغزفخ ثزهىَخ االهزَبً َجت7.

 اسزخذاٍهب قجو ٍذزىَبرهب ورعقٌُ

 وٍقبثط واألسطخ اىذَبً خبصخ

 . األثىاة

 خبرج األسطخ ٍالٍسخ رجْت8.

   . اإلٍنبُ قذر اىغزفخ

 داخو اىَىىىد سزَز َنىُ أُ َجت9.

  أُ ٍِ واىزأمذ ثل اىخبصخ اىغزفخ

   اىيذَِ غُزهٌ أو اىزَزَط أفزاد

 َزرذوُ اىَىىىد ٍع َزعبٍيىُ

 .اىطجُخ واىقفبساد اىنَبٍخ

  فززح غىاه اىنَبٍخ خيع رجْج01ٍ.

   . ثبىَسزشفً رىاجذك

  اىَسزشفً فٍ ّهبئُب   اىشَبراد ٍْع11.

 .ّهبئُب اىطفو رقجُو ٍْعّ
 غجُعُخ رظبعخ غفيل ارظع21ٍ.

 ثشزة واالهزَبً ٍْبعزه ىزقىَخ

 .اىسىائو
 اىسَبح ثَجزد اىَسزشفً غبدر31ٌ.

 عيً االغَئْبُ ثعذ ثذىل ىنٍ

 َفعو ال) غفيل وصذخ صذزل

 .(سبعخ 24  ٍِ أمثز اىَنىس
 وارجعٍ ثبىْظبفخ اىزش41ٍٍ.

 غفيل ٍع اىزعبٍو عْذ االدزُبغبد

 اىزظبعخ ٍِ ادزُبجبره ريجُخ وعْذ

 .اىذفبض ورغُُز

فيروس الوقاية هي طرق 

 بعد الوالدة كوروًا 
 الطبٗعٗة الرضاعة علٔ الحرص1.

 الرضاعة خالل كهاهة ّارتداء

 هع الّالدة عمب أسبّع ّأّل

 .األطفال تمبٗل ّتجًب التًظٗف

 الهًزل الّالدٗى أحد هغادرة عدم2.

 .الطّارئ حاالت فٖ اال بالطفل

 ّجَ فٖ العطس أّ السعال عدم3.

 بهسافة الزائرٗى ّالتزام الطفل

 لًاع ارتداء أّ الطفل هى هتر 2

 .هًَ االلتراب عًد الّجَ

 ّالعمٗمة السبّع تأجٗل4.

 اًتِاء حتٔ العائلٗة ّالزٗارات

 .كّرًّا جائحة

  السلٗهة التغذٗة علٔ الحرص 5.

 ّالزًن سٖ فٗتاهٗى ّتًاّل

 تمّٗة فٖ ألُهٗتِم «د» ّفٗتاهٗى

 .الهًاعة

 ّٗهٗ ا ّالهفرّشات الهًزل تِّٗة6.

 الهالبس ّتغٗٗر الشهس فٖ

 علٖ 60 حرارة بدرجة ّغسلِا

 .الهًزل إلٔ الّصّل عًد االلل


