
Hamileyim,	ben	bu süreçten nasıl etkileneceğim?
Henüz hamilelerin hastalığı kapma ihtimalinin hamileolmayanlara göre
daha yüksek olup olmadığını bilmiyoruz.	Hamile kadınların virüsle ilişkili
diğer virüslerden hastalık kapma riski daha yüksek o	nedenle şu anda
hamile kadınlar daha riskli olan grupta kabul ediliyor.	Fakat bir çok
hamile kadının hastalığı gribe benzer şekilde çok hafif semptomlarla
atlatması bekleniyor.

KOVID-19	 hamile kadınları daha mı
kötü etkiliyor?	Hamileysem hastalığı

kapma ihtimalimdaha mı fazla?

Hamileysem kendimi KOVID-19	
hastalığından nasıl korurum?

Hamileyken KOVID-19	 hastalığını
kaparsam hamileliğimde sıkıntı

yaşar mıyım?

Hamileysem ve KOVID-19	 bana
bulaştıysa,	 virus	 bebeğime

geçecekmi?

Hastanede bana ve bebeğime
bakmak için yeterli sayıda doktor

olacak mı?

Evet.	 Hastaneler sizin ve bebeğinizin sağlığı ve
bakımı için ellerinden geleni yapacaktır.

Şu anda KOVID-19’in	anne rahminden çocuğa geçtiğine dair bir bulgu
yok.	Eğer hastalığa yakalandıysanız bebeğiniz doğduktan sonra
hastalığın bulaşmaması için önlemlerinizi almaya dikkat edin (örneğin
el	yıkama alışkanlıkları).

KOVID-19	 virüsünün hamileliği olumsuz olarak etkilediğine dair henüz
bir bulgu yok.	Bundan önceki diğer korona virüsü enfeksiyonlarında
(örneğin SARS)	 hamile kadınların düşük yaptığı gözlendi.	Hamileliğin ilk	
üç ayında yüksek ateşin olması bebeğe zarar verebilir.

Hastalıktan korunma yolu hamileler için de	toplumun
geneline önerilen önlemlerle aynıdır.

Önümüzdeki bir kaç ay	içinde hamile kalmayı planlıyorsam?
• Doktorunuza danışın.	Özellikle enfekte olduğunuzu düşünüyor veya enfekte olma ihtimalinizin yüksek

olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuzla konuşun.	Doktorunuz onay verene kadar hamile kalma
planınızı erteleyin.

• Hamileliği önlemek istiyorsanız doktorunuzla konuşun ve yeterince kontraseptifiniz olduğundan emin
olun.	Partnerinizin veya kendinizin enfekte olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen yakın fiziksel temasın
hastalığı bulaştırma riskini artırdığını hatırlayın.

Ben	ne	yapmalıyım?
Bu	durum	bir çok insan için oldukça stresli,	ama hamileler için özellikle
öyle.	Bu	zor süreçte endişelerinizi minimize	etmeniz için size	 yardımcı
olacak bir çok kaynak var.

Kadın	doğum uzmanı doktorunuzu arayın ve onun önerisini sorun.	
Sizin hastalık geçmişinize,	 hamilelikte hangi aşamada olduğunuza
veya doktorunuzun ve hastanenin size	 sağlayabileceği imkanlara
göre atacağınız adım değişebilir.	Eğer giderseniz,	 toplu taşıma
araçlarını kullanmaktan ve insanların sıklıkla dokunduğu
yüzeylerle temastan kaçının.	Ellerinizi sıklıkla sabunlayın veya
antiseptik temizleyici jellerle temizleyin.

Çok endişeli hissediyorum,	 bu
durumla nasıl başa çıkabilirim?

Bu	pandemi sırasında,	 doğum
öncesi muayenelerime hala

gitmeli miyim?

Şu anda hastaneler korkutucu mekanlar olarak görülebilir.	Fakat,	 her	
hastanede sizin ve bebeğinizin sağlığı için dikkat edilen enfeksiyon
protokolleri var.	Evde yapılan doğumlar anne ve bebek için ciddi riskler
taşıyabilir.	Bu	konuda mutlaka kendi doğum doktorunuza danışın.

Hastanede KOVID-19	 ile temas etme
riskimi azaltmak için evde mi	doğum

yapmalıyım?
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