ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎرداری ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎرداری ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی زﻧﺎن ﺑﺎردار

ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی وﺧﯿﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ آنﻫﺎ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺎﻗﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در  BMJﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﻗﯿﻖ و
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۲۰۲۰آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ در ﻣﺎه اوت  ۲۰۲۰در  BMJﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺰارش در واﻗﻊ از ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۱۹۲ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻫﺮ  ۱۰زن ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۳۹زن ﺑﺎردار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ) ۰.۰۲درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۴۱٫۶۶۴ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ زاﯾﻤﺎن ﺟﻨﯿﻦﻫﺎی ُﻣﺮده و ﻣﺮگ ﻧﻮزادان در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻮده ﯾﺎ اﺑﺘﻼﯾﺸﺎن
ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻦ اﺳﺖ.

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺐ ) ۴۰درﺻﺪ( و ﺳﺮﻓﻪ ) ۴۱درﺻﺪ( ﺑﻮده ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮ
آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎردار در ﺳﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﻧﮋاد ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ و دﯾﺎﺑﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﯾﺴﮏ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ »ﺟﺎن اﻟﻮﺗﯽ« از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﺧﺼﻮﺻﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
رﯾﺴﮏ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدران اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ اﺳﺖ«.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﺷﮑﯿﻼ ﺗﺎﻧﮕﺎراﺗﯿﻨﺎم« از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار را در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ

واﮐﺴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎرداری در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

