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 رئيس محترم سازمان نظام پزشكي قزوين

  البرز -آبيك -بوئين زهرا  –:  تاكستانرئيس محترم سازمان نظام پزشكي شهرستان
  

 با سالم و احترام

ناپذيري براي مـادر و  در مادران باردار، عوارض و صدمات جبران 19ابتال به كوويد همانطور كه مستحضر هستيد      

  داشته و دارد.جنين 

مـادر   107مادر بسـتري ،   31ويژه،  باردار مبتال به كوويد بسيار بدحال در بخش مراقبتهاي مادر 4بطوريكه در حال حاضر  

بـاردار اسـتان    مـادر  3245قرنطينه و مراقبت در منزل و بطوركلي تا كنون؛ ويروس كوويـد جـان    PCRداراي تست مثبت 

قزوين را از ابتداي اپيدمي كوويد تهديد جدي كرده است و عليرغم تمام تالشهاي حوزه بهداشت و درمان براي نجات جـان  

باردار بعلت ابتال به كوويد جان خود را از دست داده و خانواده هاي زيادي داغدارشده و فرزندان به جـا   مادر 11اين مادران، 

  مانده از ايشان، طعم بي مادري را تجربه مي كنند. 

شان و عوارض شديد بيماري را در اي 19خطر ابتال به كوويد  توانمي ،واكسيناسيون مادران بارداردر حال حاضر كه به كمك 

، تمام اهتمام كادر بهداشت و درمان بايد بر آگاه سازي مادران باردار و خانواده هاي ايشـان  دبه مقدار قابل توجهي كاهش دا

 19در خصوص فوايد تزريق واكسن مورد تأييد سازمان جهاني بهداشت و ترغيب مادران باردار به دريافـت واكسـن كوويـد    

  باشد.

مادران باردار از سـوي  واكسن توسط اين تزريق عدم حاكي از توصيه به گزارشاتي مي رسد كه ر از مادران باردا متأسفانهاما 

  است.از متخصصين محترم زنان  برخي

لـذا  با توجه به اينكه اين اقدام، بر اعتماد مادران باردار نسبت به دريافـت واكسـن كوويـد، اثـر منفـي و سـوء مـي گـذارد؛         

صصين محترم زنان و همكاران محترم ماما، در هنگام ويزيت مادران باردار ايشان را بـه  متخاست دستور فرماييد  خواهشمند

هاي ابالغي وزارت بهداشـت درخصـوص واكسـن داراي    و با پيروي از دستورالعمل ترغيب نمايند 19دريافت واكسن كوويد 

تا بيش از اين، شاهد مرگ  رد بپرهيزندتأييديه سازمان جهاني بهداشت، از هرگونه اعالم نظر شخصي و سليقه اي در اين مو

  نباشيم.  19و مير مادران باردار در مواجهه با ويروس كوويد 
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