19 de març de 2020

El coronavirus SARS-CoV-2
i les dones embarassades
/ Actualment, no es considera que les dones embarassades
tinguin un risc més gran de contraure el coronavirus.
/ No hi ha dades sobre el fet que el coronavirus pugui passar
al fetus si la mare el contrau durant l’embaràs i, per tant, és
poc probable que pugui causar anomalies al fetus.
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/ Davant la sospita d’infecció (febre, tos, difcultat respiratòria),
cal que truquis a la llevadora o a l’equip assistencial. En cas
que no sigui possible, truca al 061 Salut Respon. Evita anar al CAP.

/ Si no tens símptomes o tens símptomes lleus,
se t’aconsella aïllament a casa. D’entrada, no cal
fer-te cap prova. Si tens símptomes més greus,
pot ser que t’hagin d’atendre a l’hospital.

Si estàs en aïllament:
Has de seguir les recomanacions indicades
per a la resta de la població.
Contacta amb el teu equip assistencial
per veure quina és la millor manera de fer
el seguiment.
Evita anar a urgències tret que tinguis un
problema greu relacionat amb l’embaràs
i necessitis atenció mèdica.

Si et poses de part:
Truca al teu centre maternal,
on et diran què has de fer.
Has d’anar a l’hospital en transport
privat o bé has de trucar al 061 o
al 112 perquè t’enviïn una ambulància.

Quan neixi el nadó:
Li faran la prova del coronavirus, si estàs
en investigació o t’han confrmat el diagnòstic.
Has d’utilitzar mascareta per fer el contacte
pell amb pell i quan siguis a prop del nadó, rentar-te
bé les mans abans i després, i netejar i desinfectar
les superfícies amb les quals has tingut contacte.
Pots donar el pit al nadó, si així ho decideixes,
seguint les mesures de protecció de l’apartat anterior.

