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1. MỤC TIÊU 

Trong bối cảnh bùng phát dịch COVID – 19 toàn cầu theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
FIGO vừa ban hành hướng dẫn quản lý phụ nữ mang thai theo các đề mục chính: (1) chăm sóc tiền sản tại 
các phòng khám ngoại trú; (2) quản lý theo phân nhóm Sản khoa; (3) quản lý trong chuyển dạ; và (4) giai 
đoạn hậu sản và chăm sóc trẻ sơ sinh. Đồng thời, hướng dẫn này còn đề cập đến các trị liệu dành cho phụ nữ 
mang thai bị nhiễm COVID-19. 

Hướng dẫn này dựa trên các bằng chứng hiện có và mang giá trị tham khảo, cần hiệu chỉnh tuỳ theo các 
hướng dẫn của quốc gia (nếu có), nhu cầu, nguồn lực cũng như hạn chế tại cơ sở y tế. Ngoài ra, hướng dẫn 
này không nhằm thay thế các hướng dẫn tạm thời đã công bố trước đây về đánh giá và quản lý các thai phụ 
nhiễm COVID-19. Cần liên kết với hướng dẫn từ các tổ chức sau: 

− WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019   

− Center for Disease Control (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html  

− Pan American Health Organization (PAHO): http://www.paho.org  

− European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu  

− Public Health England: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public  

− National Health Commission of the People’s Republic of China: http://www.nhc.gov.cn  

− Maternal and Fetal Experts Committee, Chinese Physicians Society of Obstetrics and Gynecology, Chinese Medical Doctor 
Association, Obstetric Working Group, Society of Obstetrics and Gynecology, Chinese Medical Association: 
http://rs.yiigle.com/yufabiao/1184346.htm   

− Societa Italiana di Neonatologia (SIN): 
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/79/files/allegati/539/allattamento_e_infezione_da_sar
s-cov-2_indicazioni_ad_interim_della_societ___italiana_di_neonatologia_sin__2_.pdf 

− Santé Publique France: https://www.santepubliquefrance.fr/ 

− Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): 
https://mcusercontent.com/fbf1db3cf76a76d43c634a0e7/files/1abd1fa8-1a6f-409d-b622 
c50e2b29eca9/RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION_DE_LA_INFECCION Y EL CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID_19) EN LA PACIENTE OBSTETRICA.pdf 
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− Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC): 
https://sogc.org/404.aspx?aspxerrorpath=/en/content/featured-news/Updated-SOGC-Committee-
Opinion%e2%80%93%20COVID-19-in-Pregnancy.aspx 

− Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP): https://soap.org/education/provider-education/expert-
summaries/interim-considerations-for-obstetric-anesthesia-care-related-to-covid19/ 

− International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG): 
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/uog.22013 

− The Royal Australian and New Zealand College of Obstetrics and Gynecology (RANZCOG): 
https://ranzcog.edu.au/statementsguidelines/covid-19-statement  

− The Indian Council of Medical Research. Revised Strategy of COVID19 testing in India (Version 3, dated March 20, 2020): 
https://icmr.nic.in/sites/default/files/upload_documents/2020-03-20_covid19_test_v3.pdf 

− Federation of Obstetrics and Gynaecological Societies of India: https://www.fogsi.org/advisory-on-covid-19-pandemic/ 

 

2. BỐI CẢNH 

COVID-19 – đại dịch do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng đang trong tình 
trạng khẩn cấp toàn cầu. Các coronavirus là ribonucleic acid virus (RNA) có vỏ bọc, không phân chia, thuộc 
họ coronaviridae, nhóm Nidovirales [1]. Tổng cộng đã có hơn 10.000 người mắc hai loại -coronavirus - hội 
chứng hô hấp cấp tính nặng coronavirus (SARS-CoV) và hội chứng hô hấp Trung Đông coronavirus (MERS-
CoV) trong hai thập kỷ vừa qua, với tỷ lệ tử vong khoảng 10% ở SARS-CoV và 37% ở MERS-CoV [2-6]. 
COVID-19 thuộc cùng nhóm -coronavirus và bộ gen tương ứng khoảng 80% và 50% với SARS-CoV và 
MERS-CoV. 

SARS-CoV-2 lây truyền qua các giọt bắn hô hấp và tiếp xúc trực tiếp (khi dịch cơ thể của người bệnh vào 
mắt, mũi, miệng, vết thương hở hoặc vết trầy xước). Cần lưu ý rằng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề 
mặt vật thể nhựa và kim loại đến 72 giờ hoặc trong 24 giờ trên bề mặt đồng và giấy carton. 

Theo báo cáo của WHO-China Joint Mission on Coronavirus disease 2019 (COVID 19) ước tính hệ số lây 
nhiễm R0 khá cao 2 – 2,5. Báo cáo từ WHO [10], vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, ước tính tỷ lệ tử vong toàn 
cầu khi nhiễm COVID-19 là 3,4%; tuy nhiên, các báo cáo sau này điều chỉnh tỷ lệ tử vong trên trường hợp 
xác định và khoảng cách giữa thời gian khởi phát và tử vong, cho thấy tỷ lệ tử vong thấp hơn, ở mức 1,4% 
[11]. 

Trong báo cáo đoàn hệ đầu tiên của Hueng và cs.,[12] gồm 41 bệnh nhân bị viêm phổi và kết quả xét nghiệm 
dương tính COVID-19 đã mô tả các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm và X quang, cũng như phương 
pháp điều trị và hiệu quả lâm sàng trên nhóm bệnh nhân này. Các nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn 
cũng cho kết quả tương tự [13, 14]. Một phân tích gộp [15] của tám nghiên cứu, bao gồm 46.248 bệnh nhân 
nhiễm bệnh, cho thấy triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là sốt (91% ± 3; KTC 95%, 86- 97), kế đến là ho 
(67% ± 7; KTC 95%, 59-76), mệt mỏi (51% ± 0; KTC 95%, 34-68) và khó thở (30% ± 4; KTC 95%, 21-
40). Các bệnh lý kèm theo phổ biến nhất là tăng huyết áp (17% ± 7; KTC 95%, 14-22) và đái tháo đường 
(8% ± 6; KTC 95%, 6-11), tiếp theo là bệnh tim mạch (5% ± 4; KTC 95% , 4-7) và bệnh lý hô hấp (2% ± 
0; KTC 95%, 1-3). 

Điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 
hydroxychloroquine và azithromycin có thể có hiệu quả [16], trong khi đó kết hợp lopinavir và ritonavir điều 
trị cho bệnh nhiễm COVID-19 nặng lại không có lợi [17]. Tuy nhiên, những kết quả này cần được đánh giá 
thêm trong các thử nghiệm lớn hơn. 
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2.1 COVID-19 và thai kỳ 

Phụ nữ mang thai có khả năng dễ bị nhiễm trùng hô hấp do virus. Do những thay đổi sinh lý trong hệ miễn 
dịch, tuần hoàn và hô hấp, phụ nữ mang thai cũng dễ bệnh nặng hơn khi nhiễm virus đường hô hấp. Theo 
thống kê năm 2009, phụ nữ mang thai chiếm 1% số bệnh nhân bị nhiễm virus cúm A, nhưng chiếm đến 5% 
trong tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến cúm [18]. Ngoài ra, SARS-CoV và MERS-CoV đều được 
biết là tác nhân gây ra các biến chứng nặng trong thai kỳ, bao gồm cần đặt nội khí quản, nhập đơn vị chăm 
sóc đặc biệt (ICU), suy thận và tử vong [6,19]. Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai nhiễm SARS-CoV lên đến 
25% [6]. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy phụ nữ mang thai dễ bị nhiễm COVID-19 
hoặc viêm phổi nặng hơn khi nhiễm bệnh. 

Đặc điểm lâm sàng của thai phụ nhiễm COVID-19 cũng có nhiều khác biệt, như giảm bạch cầu lympho nhiều 
hơn. Dữ liệu tóm tắt từ năm báo cáo loạt ca gồm 56 phụ nữ mang thai được chẩn đoán COVID-19 trong tam 
cá nguyệt thứ hai và thứ ba cho thấy triệu chứng phổ biến nhất là sốt và ho; hai phần ba bệnh nhân bị giảm 
bạch cầu và tăng C-reactive protein (CRP), 83% trường hợp đã chụp CT ngực cho thấy tổn thương dạng kính 
mờ đa ổ [20-24].  

Những quan ngại ảnh hưởng của COVID -19 lên thai nhi và trẻ sơ sinh lớn hơn tác động nhiễm trùng của 
bệnh; do vậy, cần lưu ý đặc biệt đến dự phòng, chẩn đoán và quản lý thai kỳ. 

Sốt là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân nhiễm COVID-19. Mẹ sốt trong giai đoạn sớm của thai kỳ đã được 
chứng minh có thể gây ra những bất thường bẩm sinh ống thần kinh, tim, thận và các cơ quan khác [25-27]. 
Tuy nhiên, một nghiên cứu trên 80.321 thai phụ mới công bố gần đây cho thấy tỷ lệ sốt trong giai đoạn sớm 
của thai kỳ là 10%, tỷ lệ dị tật thai nhi trong nhóm này là 3,7% [28]. Trong số 77.344 trường hợp mang thai 
ở tuổi thai 16-29 tuần, 8321 trường hợp ghi nhận sốt trên 38C kéo dài 1- 4 ngày ở giai đoạn đầu thai kỳ, so 
với những người không sốt, nguy cơ dị tật thai nhi không tăng (tỷ số chênh [OR] = 0,99 (KTC 95%, 0,88 - 
1,12) [28]. 

Viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai được ghi nhận có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm 
tăng trưởng (FGR) và tử vong chu sinh [29]. Dựa trên dữ liệu toàn cầu thấy rằng phụ nữ mang thai bị viêm 
phổi do virus khác (n = 1462) có nguy cơ cao sinh non cao, thai chậm tăng trưởng và trẻ sinh ra nhẹ cân, chỉ 
số Apgar 5 phút dưới 7 so với nhóm không viêm phổi (n=7310) [30]. Báo cáo loạt ca 12 thai phụ nhiễm 
SARS-CoV ở Hong Kong, Trung Quốc ghi nhận 3 trường hợp mẹ tử vong, 4 trong 7 bệnh nhân sẩy thai ba 
tháng đầu thai kỳ, 4 trong 5 bệnh nhân sinh non, hai trường hợp hồi phục nhưng sau đó thai chậm tăng trưởng 
[6]. 

Liên quan đến kết cục sơ sinh trong viêm phổi COVID-19 được phân tích trong nghiên cứu của Chen và cs. 
[20] tất cả chín trẻ sinh ra có điểm Apgar 1 phút là 8-9 và 5 phút là 9-10. Nước ối, máu cuống rốn, dịch phết 
họng của trẻ sơ sinh từ sáu bệnh nhân xác định nhiễm SARS-CoV-2 tất cả đều âm tính với virus, cho thấy 
không có bằng chứng lây truyền dọc ở những phụ nữ bị viêm phổi COVID-19 trong giai đoạn sau của thai kỳ. 
Hai trường hợp trẻ sơ sinh nhiễm COVID-19 được báo cáo nhưng rất có thể là cả hai trường hợp đều nhiễm 
sau sinh. Một nghiên cứu khác phân tích trên 38 thai phụ cho kết quả tương tự với SARS-CoV và MERS-
CoV, không có trường hợp nào xác định SARS-CoV-2 lây truyền dọc từ mẹ qua thai [31]. Tất cả các mẫu 
bệnh phẩm được xét nghiệm qRT-PCR bao gồm cả nhau thai trong một số trường hợp, đều âm đối với SARS-
CoV-2 [31]. Cho đến thời điểm COVID-19 xuất hiện toàn cầu, không có bằng chứng nào cho thấy SARS-
CoV-2 truyền từ mẹ sang thai trong tử cung hoặc qua nhau thai. Vẫn cần dữ liệu lớn hơn để loại trừ chắc 
chắn khả năng lây truyền dọc qua nhau thai để tái khẳng định điều này. 
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2.2 Bệnh đồng mắc trong thai kỳ và nhiễm COVID-19 

Người cao tuổi và những người có bệnh đồng mắc (đặc biệt là đái tháo đường, tăng huyết áp, v.v.) như ghi 
nhận của Yang và cộng sự [15]) có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, kết cục xấu hơn, bao gồm tỷ lệ tử vong rất 
cao. Do đó, cần xem xét tác động của tăng đường huyết và tăng huyết áp sẵn có ở phụ nữ mang thai. Đến nay 
vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá về vấn đề này, tuy nhiên dựa trên dữ liệu từ những phụ nữ không mang 
thai, phụ nữ mang thai nếu có bệnh đi kèm, đặc biệt là đái tháo đường có thể biểu hiện lâm sàng nặng hơn. 
Nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở thai phụ đái tháo đường cao hơn có thể còn do nguyên nhân phải đi khám 
thường xuyên hơn. Ngoài ra, do lo lắng nhiễm bệnh và sử dụng corticosteroid liều cao, làm cho khả năng kiểm 
soát đường huyết kém hơn càng dẫn đến tăng nguy cơ gián tiếp nhiễm bệnh. Tương tự đối với thai phụ tăng 
huyết áp mạn hay tiền sản giật. Vẫn chưa có hướng dẫn nào về vấn đề này, tuy nhiên cũng cần lưu ý tỷ lệ 1/7 
bà mẹ mang thai bị đái tháo đường và 1/10 bị tăng huyết áp. Những vấn đề này phải được ghi nhớ trong thực 
hành lâm sàng, cùng với tầm quan trọng của việc lưu ý sự hiện diện của bệnh lý đi kèm nhằm thêm dữ liệu để 
quyết định hướng xử trí. Tại thời điểm này, việc quản lý lâm sàng phải tuân theo các phác đồ đã được thiết 
lập, bao gồm sàng lọc tiền sản giật và bắt đầu sử dụng aspirin dự phòng. Thai phụ mắc đái tháo đường tốt nhất 
nên được điều trị bằng insulin nếu cần. 

Dựa trên thông tin hiện có còn hạn chế, quản lý lâm sàng sau đây được hướng dẫn bởi ý kiến các chuyên gia. 

 

3. CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI LÂM SÀNG 

Định nghĩa các trường hợp nhiễm theo hướng dẫn tạm thời của WHO “Khảo sát COVID-19 do nhiễm virus 
COVID-19 ở người” [32] 

1. Nghi nhiễm (suspected case) 

(A) Bệnh nhân có triệu chứng bệnh đường hô hấp cấp (sốt và ít nhất một triệu chứng bệnh đường hô hấp 
như ho, khó thở) VÀ không có bất kỳ nguyên nhân nào khác liên quan biểu hiện lâm sàng VÀ có tiền sử du 
lịch hoặc cư trú ở quốc gia/khu vực hoặc vùng lãnh thổ có ghi nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày 
trước khởi phát triệu chứng; HOẶC 

(B) Bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý hô hấp cấp tính nào VÀ đã tiếp xúc (xem định nghĩa về tiếp xúc 
bên dưới) với một trường hợp chẩn đoán xác định hoặc nghi nhiễm COVID-19 trong 14 ngày trước khi biểu 
hiện các triệu chứng; HOẶC  

(C) Bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng (sốt và ít nhất một dấu hiệu / triệu chứng của bệnh hô hấp 
như ho, khó thở) VÀ cần nhập viện VÀ không có nguyên nhân nào khác gây biểu hiện lâm sàng. 

2. Có thể nhiễm (probable case) 

Là bệnh nhân nghi nhiễm nhưng kết quả xét nghiệm không chắc chắn (không xác định) 

3. Chắc chắn nhiễm (xác định nhiễm) (confirmed case) 

Kết quả xét nghiệm dương tính COVID – 19, bất kể có triệu chứng lâm sàng hay không. 

 

Cần xác định nhiễm COVID-19 bằng các xét nghiệm phân tử, như qRT-PCR ở bất kỳ trường hợp nào nghi 
nhiễm. Trong chẩn đoán nhiễm COVID – 19,  bệnh phẩm đường hô hấp dưới có khả năng chẩn đoán tốt hơn 
so với mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên. WHO khuyến cáo, nếu có thể, cần lấy mẫu bệnh phẩm đường hô 
hấp dưới, như đờm, hút dịch nội khí quản hoặc rửa khí quản phế quản. Ở trường hợp không có triệu chứng 
của bệnh đường hô hấp dưới hoặc không thể lấy bệnh phẩn được, nên lấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên 
ở mũi họng và phết dịch hầu họng. Nếu xét nghiệm ban đầu là âm tính ở một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm 
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COVID-19, nên lấy mẫu lại, với khoảng thời gian lấy mẫu cách ít nhất là 1 ngày và lấy bệnh phẩm từ nhiều 
vị trí đường hô hấp (mũi, đờm, hút từ nội khí quản). Có thể lấy các mẫu bệnh phẩm bổ sung, chẳng hạn như 
máu, nước tiểu và phân để theo dõi sự hiện diện của virus và sự phát tán của virus từ các khoang cơ thể khác 
nhau. Khi kết quả qRT-PCR âm tính trong hai xét nghiệm liên tiếp, có thể loại trừ nhiễm COVID-19.  

* Định nghĩa tiếp xúc: 

Người có tiếp xúc là người thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây: 

Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 mà không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp.  

Ở trong cùng môi trường với bệnh nhân COVID-19 (bao gồm chia sẻ nơi làm việc, lớp học hoặc hộ gia đình, 
hoặc tập họp một nhóm).  

Đến gần bệnh nhân nhiễm COVID-19 (trong vòng 1-2 mét)  

Phụ nữ mang thai có triệu chứng nên được ưu tiên xét nghiệm nhằm đảm bảo được xử trí thích hợp. 

Tổ chức Y tế thế giới đã công bố hướng dẫn về việc sử dụng PPE hợp lý cho COVID-19. Khi thực hiện các 
thủ thuật có tiếp xúc giọt bắn (ví dụ đặt nội khí quản, thông khí không xâm lấn, hồi sức tim phổi, bóp bóng), 
nhân viên y tế nên sử dụng mặt nạ phòng độc (ví dụ: N95, FFP2 hoặc tiêu chuẩn tương đương) cùng với PPE. 

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) bổ sung các thủ thuật có tiếp xúc giọt bắn bao 
gồm các thủ thuật có thể gây ho (như lấy đờm, phết dịch mũi họng, hút dịch mũi họng). 

 

4. CHỤP X QUANG NGỰC TRONG THAI KỲ 

Hình ảnh học khảo sát vùng ngực, chủ yếu là CT-scan là phương pháp cơ bản trong đánh giá tình trạng của 
một thai phụ mắc COVID-19. Những tác hại của tiếp xúc tia xạ liều cao trong thai kỳ (>610 mGy) là có thể 
gây thai chậm tăng trưởng, tật đầu nhỏ và thiểu năng. Theo tài liệu từ Hội hình ảnh học Hoa Kỳ và Hội Sản 
Phụ khoa Hoa Kỳ, nếu một thai phụ được chụp X quang phổi một lần, lượng tia xạ qua thai không đáng kể, 
khoảng 0,0005 – 0,01 mGy. Đối với chụp CT ngực hoặc CT mạch máu phổi, liều tia xạ thai nhi hấp thụ 
khoảng 0,01 – 0,66 mGy.  

CT ngực có độ nhạy cao trong chẩn đoán COVID – 19. Khi một thai phụ nghi nhiễm COVID-19, có thể xem 
xét chỉ định chụp CT ngực như phương pháp tầm soát cơ bản ở vùng dịch tễ. Tuy nhiên cần có bản đồng 
thuận và cần che chắn bụng. 

 

5. ĐIỀU TRỊ CHO THAI PHỤ NGHI NHIỄM HOẶC XÁC ĐỊNH NHIỄM COVID-19 

5.1 Cơ sở điều trị 

Các trường hợp nghi nhiễm, có thể nhiễm hoặc xác định nhiễm COVID-19 nên được quản lý bởi các bệnh 
viện được chỉ định với cơ sở cách ly và thiết bị bảo vệ hiệu quả. Các trường hợp nghi nhiễm/ có thể nhiễm 
nên được điều trị cách ly và các trường hợp được xác định nhiễm nên ở trong phòng cách ly áp lực âm, dù 
không nhiều cơ sở đáp ứng đủ điều kiện này. Các trường hợp bệnh nặng cần ở phòng cách ly áp lực âm trong 
ICU [46]. Lý tưởng nhất, các bệnh viện được chỉ định nên thiết lập một phòng phẫu thuật áp lực âm chuyên 
dụng và một khu cách ly sơ sinh. Tất cả nhân viên y tế nên sử dụng PPE thích hợp (mặt nạ phòng độc, kính 
bảo hộ, tấm chắn bảo vệ mặt, áo choàng phẫu thuật chống nước, găng tay) khi chăm sóc cho các trường hợp 
nghi ngờ/ có thể nhiễm / xác định nhiễm COVID-19 [45]. 

Ở những vùng dịch bệnh đang lây truyền trên diện rộng, dù nước thu nhập cao hay thấp cũng không thể cung 
cấp dịch vụ y tế đạt mức yêu cầu cho những trường hợp nghi nhiễm, có thể nhiễm hoặc xác định nhiễm. Phụ 
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nữ mang thai có biểu hiện lâm sàng nhẹ không nhất thiết phải nhập viện, có thể theo dõi tại nhà với điều kiện 
đảm bảo an toàn cho chính thai phụ và thân nhân trong gia đình. Nếu không có phòng áp lực âm có thể cách 
ly bệnh nhân ở phòng đơn hoặc nhóm các bệnh nhân chẩn đoán xác định COVID-19. 

Khi chuyển các ca xác định nhiễm, đội ngũ nhân viên y tế cần sử dụng PPE thích hợp, giữ khoảng cách cá 
nhân và bệnh nhân tối thiểu 2m với những người không có PPE. 

 

5.2 Điều trị những ca nghi nhiễm/ xác định nhiễm 

Điều trị chung: cân bằng nước và điện giải; điều trị triệu chứng như hạ sốt, chống tiêu chảy. Y văn hiện nay 
có đề cập nguy cơ tăng tải lượng virus khi sử dụng ibuprofen nên WHO không khuyến nghị sử dụng. 

Theo dõi mẹ: theo dõi chặt chẽ dấu hiệu sinh tồn và mức bão hòa oxy để giảm thiểu tình trạng thiếu oxy của 
mẹ; phân tích khí máu động mạch; chụp Xquang, CT ngực theo dõi (nếu có chỉ định); xét nghiệm công thức 
máu toàn phần thường quy, xét nghiệm chức năng thận và gan và đông máu. 

Theo dõi thai: theo dõi tim thai qua CTG khi thai ở giai đoạn có thể sống (23-28 tuần). Quản lý thai phụ tuỳ 
theo tình trạng lâm sàng, bất kể thời điểm nhiễm bệnh. Trường hợp cấp cứu nên xử trí theo hướng dẫn tại cơ 
sở. Tất cả các cuộc hẹn theo dõi định kỳ nên hoãn lại sau 14 ngày hoặc cho đến khi kết quả xét nghiệm dương 
tính (hoặc hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp). 

 

5.3 Điều trị những ca xác định nhiễm 

5.3.1 Trường hợp bệnh nhẹ: 

Cân bằng nước điện giải, điều trị triệu chứng và theo dõi giống như các trường hợp nghi nhiễm hoặc có thể 
nhiễm. 

Hiện nay chưa có thuốc kháng virus hiệu quả trong điều trị COVID-19, dù có một số thuốc kháng virus đang 
được thử nghiệm trên bệnh nhân nặng [48,49]. Nếu sử dụng thuốc kháng virus cần hội chẩn với chuyên gia; 
cần tư vấn kỹ cho thai phụ về những ảnh hưởng của điều trị và nguy cơ thai chậm tăng trưởng. Các thử 
nghiệm lâm sàng đang tiến hành tại nhiều quốc gia, như ở Vương quốc Anh, phụ nữ mang thai vẫn thoả tiêu 
chuẩn tham gia nghiên cứu. 

Theo dõi tình trạng nhiễm trùng (cấy máu, phân tích và cấy nước tiểu giữa dòng), sử dụng kháng sinh nếu có 
bằng chứng nhiễm trùng thứ phát. 

Theo dõi thai: theo dõi tim thai qua CTG khi thai ở giai đoạn có thể nuôi sống (23-28 tuần). 

5.3.2 Trường hợp bệnh nặng và nguy kịch: 

Phân độ viêm phổi COVID-19 được xác định theo hướng dẫn của Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ / Hiệp 
hội lồng ngực Hoa Kỳ dành cho bệnh viêm phổi cộng đồng [50]. Viêm phổi nặng liên quan đến tỷ lệ tử vong 
mẹ và tử vong chu sinh cao, do đó cần xử trí tích cực, bao gồm bù dịch và oxy liệu pháp. Bệnh nhân nên được 
theo dõi trong phòng cách ly áp lực âm trong ICU, tốt nhất nên nằm nghiêng bên trái, được điều trị bởi bác sĩ 
thuộc nhiều chuyên khoa (bác sĩ sản khoa, chuyên gia y học bào thai, bác sĩ chuyên khoa săn sóc tích cực, bác 
sĩ gây mê sản khoa, bác sĩ nội khoa hoặc chuyên khoa hô hấp, nữ hộ sinh, nhà vi sinh học, bác sĩ chuyên khoa 
sơ sinh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm) [51].  

Kháng sinh trị liệu: điều trị bằng kháng sinh thích hợp kết hợp thuốc kháng virus ngay khi nghi ngờ hoặc xác 
định nhiễm trùng thứ phát, cần hội chẩn với chuyên gia vi sinh. 

Theo dõi huyết áp và cân bằng nước. 
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Oxy liệu pháp: duy trì độ bão hoà oxy mức 95% [51,53]; bệnh nhân thiếu máu và/hoặc sốc nên cung cấp 
oxy [54], tuỳ tình trạng bệnh nhân, ý kiến của bác sĩ cấp cứu và gây mê sản khoa chỉ định biện pháp thông 
khí thích hợp. 

Phương pháp điều trị khác: tầm soát bệnh, bao gồm xuất huyết nặng và vi huyết khối trong mạch máu, đã có 
50 trường hợp tử vong do COVID-19 từ một trung tâm ở Bologna, Ý ghi nhận có xuất huyết trong phổi và 
gan của bệnh nhân (dữ liệu chưa được công bố). Dựa trên báo cáo này, có thể cân nhắc sử dụng heparin trọng 
lượng phân tử thấp trong trường hợp nghiêm trọng; tuy nhiên, hiệu quả cải thiện kết quả của viêm phổi nặng 
COVID-19 cần nghiên cứu thêm trước khi có khuyến cáo chính thức. 

Đánh giá sức khoẻ thai: CTG theo dõi tim thai khi thai có khả năng sống theo hướng dẫn tại cơ sở (23-28 
tuần). 

Chấm dứt thai kỳ non tháng: tuỳ từng trường hợp và chỉ định bởi sự phối hợp đa chuyên khoa. Đối với những 
trường hợp bệnh nặng <32 tuần, nhưng có khả năng nuôi sống, chuyển đến trung tâm ICU sơ sinh mức 2-3 
(nếu cơ sở y tế không có đơn vị này) vì có nguy cơ cần chấm dứt thai kỳ. 

 

6. CHĂM SÓC TIỀN SẢN Ở PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ (LƯU ĐỒ 1) 

Trong phác đồ theo dõi, đặc biệt lưu ý những thai phụ tăng huyết áp và đái tháo đường, Những thai phụ viêm 
phổi COVID-19 có tăng đường huyết có thể sử dụng insulin kiểm soát đường huyết. 

Thực hiện những biện pháp giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm giữa thai phụ, nhân viên y tế và các bệnh nhân 
khác. Giảm số lần tái khám ở nhóm bệnh nhân nguy cơ thấp, thay thế bằng tư vấn qua điện thoại. Hướng dẫn 
thai phụ theo dõi huyết áp tại nhà và cách liên lạc với đội ngũ nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết. 

Lịch khám thai định kỳ khuyến nghị theo lưu đồ 1. Ngoài ra, nên liên lạc thai phụ trước khi đến lịch hẹn 
khám, tư vấn không đi cùng thân nhân cũng như tầm soát triệu chứng và yếu tố nguy cơ liên quan COVID-
19. Trong trường hợp có yếu tố nghi ngờ, cần hoãn lịch khám 14 ngày nếu không có tình trạng khẩn cấp ở 
mẹ và/hoặc thai, trong trường hợp đó, nhân viên y tế cần sử dụng đồ bảo hộ cá nhân thích hợp. 

Khuyến cáo tất cả các bệnh nhân đến thăm khám phải thực hiện các phương pháp tầm soát. Trong trường 
hợp có yếu tố nguy cơ, đề nghị bệnh nhân đeo khẩu trang. Thông báo ca có yếu tố nghi ngờ khi tầm soát cho 
toàn thể nhân viên để bệnh nhân đó được ưu tiên thăm khám, giảm thiểu thời gian chờ cho bệnh nhân. Khi 
thăm khám, ngoài quy trình thường quy, bác sĩ khám cần đánh giá triệu chứng cũng như mức độ, chỉ định xét 
nghiệm COVID-19 theo phác đồ của y tế địa phương. Hướng dẫn bệnh nhân theo dõi triệu chứng tại nhà và 
các tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ của y tế. 

Dù hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 gây ảnh hưởng đến thai, ở những thai phụ nhiễm 
COVID-19 khám thai định kỳ siêu âm đánh giá tăng trưởng thai, nước ối, hình thái thai mỗi tháng (lưu đồ 1) 
cho đến khi có bằng chứng khuyến cáo lịch khám gần hơn. Những nghiên cứu đã từng công bố cho thấy 
SARS-CoV không gây dị tật thai bẩm sinh, hiện nay cũng chưa có dữ liệu về dị tật thai ở bệnh nhân nhiễm 
COVID-19 trong tam cá nguyệt 1 và 2 của thai kỳ. Tuy nhiên, ở bệnh nhân nhiễm COVID-10 cần siêu âm 
đánh giá hình thái đầy đủ ở tuổi thai 18-23 tuần. 

 

7. ĐÁNH GIÁ THEO PHÂN LOẠI SẢN KHOA 

Khi bệnh nhân đến khám vì triệu chứng hô hấp hoặc khám sản, cần khai thác triệu chứng và yếu tố liên quan 
nhiễm COVID-19. Nếu có yếu tố nghi ngờ, yêu cầu bệnh nhân mang khẩu trang và lưu ý các nhân viên y tế. 
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Khám bệnh nhân ở một phòng khám riêng biệt. Đánh giá triệu chứng và dấu hiệu sinh tồn, thực hiện xét 
nghiệm SARS-CoV-2 theo tiêu chuẩn của y tế địa phương. 

Bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có yếu tố nguy cơ có thể cho về sau khi hướng dẫn theo dõi triệu 
chứng tại nhà và liên hệ nhân viên y tế khi triệu chứng xấu hơn (lưu đồ 2). 

Bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình hoặc có bệnh đi kèm hay các yếu tố nguy cơ bệnh nặng cần đánh 
giá đầy đủ, bao gồm thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp ngực như chỉ định. Dựa trên triệu chứng lâm 
sàng, kết quả xét nghiệm và yếu tố nguy cơ của từng trường hợp để quyết định hướng xử trí. 

Bệnh nhân có triệu chứng nặng (lưu đồ 2) cần được đánh giá bởi sự phối hợp của các bác sĩ chuyên khoa gồm 
bác sĩ Sản khoa, chuyên gia Y học bào thai, bác sĩ chuyên khoa săn sóc tích cực, bác sĩ gây mê Sản khoa, bác 
sĩ nội khoa hoặc chuyên khoa hô hấp, nữ hộ sinh, nhà vi sinh học, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, chuyên gia về 
bệnh truyền nhiễm và xử trí như hướng dẫn ở mục 5. 

 

8. QUẢN LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM HOẶC XÁC ĐỊNH NHIỄM COVID-19 
TRONG CHUYỂN DẠ (LƯU ĐỒ 3) 

Bản thân nhiễm COVID-19 không là chỉ định chấm dứt thai kỳ, trừ khi cần cải thiện tình trạng thiếu oxy ở 
mẹ. Những trường hợp nghi nhiễm/ có thể nhiễm/ xác định nhiễm COVID-19, nên theo dõi sinh ở phòng áp 
lực âm. Nhân viên theo dõi sinh những trường hợp nghi nhiễm/ có thể nhiễm/ xác định nhiễm COVID-19 
được phép thực hiện các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm (gần như những nhân viên này sẽ bị nhiễm bệnh). 
Hạn chế số nhân viên tham gia chăm sóc sản phụ thấp nhất có thể. 

Thời điểm và cách thức chấm dứt thai kỳ tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tùy theo tình trạng lâm sàng, 
tuổi thai và tình trạng thai. Những ca nghi nhiễm/ có thể nhiễm/ xác định nhiễm COVID-19 không chống 
chỉ định theo dõi sinh ngả âm đạo. Có thể rút ngắn giai đoạn hai của chuyển dạ bằng cách sinh thủ thuật, vì 
thai phụ rất khó rặn khi đeo khẩu trang. Trường hợp cần giục sanh khi thai suy, chuyển dạ diễn tiến chậm 
và/hoặc tình trạng mẹ không cho phép kéo dài chuyển dạ. 

Sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan cấp hoặc thai suy chỉ định mổ lấy thai cấp cứu (hoặc chấm dứt thai kỳ, nếu 
hợp pháp, kể cả thai chưa có khả năng sống) [59]. Nên tiến hành mổ lấy thai trong phòng mổ với áp lực âm. 

Để bảo vệ nhân viên y tế, không chỉ định sinh ngả âm đạo trong bồn nước vì có bằng chứng virus tồn tại trong 
phân và không đủ điều kiện bảo vệ nhân viên y tế với cách sinh này. 

Phương pháp tê vùng hay gây mê tuỳ theo tình trạng bệnh nhân và đánh giá của bác sĩ gây mê Sản khoa và 
tham khảo khuyến cáo của hội gây mê Sản khoa tại địa phương. Ưu tiên gây tê vùng vì giảm nguy cơ cho nhân 
viên y tế. Nhân viên y tế cần sử dụng PPE chuyên dụng khi thực hiện các thủ thuật tiếp xúc giọt bắn như đặt 
nội khí quản (lưu đồ 3). Đây là lý do các bệnh viện trên toàn thế giới tránh mổ lấy thai gây mê khi có thể. 

Những trường hợp sinh non, chúng tôi khuyến cáo cân nhắc chỉ định corticosteroid hỗ trợ phổi trước sinh 
cho những bệnh nhân nặng, vì có thể làm tình trạng lâm sàng diễn tiến xấu hơn và có thể phải trì hoãn chấm 
dứt thai kỳ. Cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, chuyên gia y học bào thai và bác sĩ 
chuyên khoa sơ sinh. Trường hợp thai phụ nhiễm bệnh chuyển dạ sinh non tự phát, không sử dụng giảm gò 
trì hoãn sinh để chờ tác dụng của steroids. 

Mô nhau/thai trong trường hợp sẩy thai cần xử lý như mô bệnh nhiễm, nếu có thể cần xét nghiệm chẩn đoán 
COVID -19 bằng qRT-PCR. 
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9. CHĂM SÓC SAU SINH VÀ SƠ SINH NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM HOẶC XÁC 
ĐỊNH NHIỄM COVID-19 (LƯU ĐỒ 4) 

Đối với các trường hợp mẹ nghi nhiễm/có khả năng nhiễm/ hoặc chẩn đoán xác định nhiễm COVID – 19, 
cần kẹp dây rốn ngay sau sinh và chuyển bé cho bác sĩ sơ sinh đánh giá. Chưa có bằng chứng cho thấy kẹp rốn 
muộn tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho trẻ sơ sinh qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên các đơn vị có thực hành kẹp 
rốn muộn cần cân nhắc có tiếp tục thực hiện hay không. 

Lưu ý tiếp xúc và tiếp tục sử dụng PPE giai đoạn hậu sản cho đến khi sản phụ xét nghiệm âm tính COVID-
19. 

Chưa có chứng cứ về thực hành cho con bú mẹ và cách ly mẹ và bé sau sinh. Nếu tình trạng mẹ nặng hoặc 
nguy kịch, cách ly có thể là phương án tốt và duy trì nguồn sữa mẹ bằng cách vắt sữa. Cần có dụng cụ hút sữa 
riêng và làm sạch thật kỹ dụng cụ hút sữa sau mỗi lần hút theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với bệnh 
nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, việc cho trẻ bú mẹ cần sự phối hợp của nhân viên y tế. Điều 
cần lưu ý là sự lây truyền virus qua hô hấp chứ không phải qua sữa mẹ nên các bà mẹ cho con bú phải rửa tay 
sạch và đeo khẩu trang phẫu thuật ba lớp khi tiếp xúc bé. Trong trường hợp mẹ và bé cùng phòng, nôi của bé 
nên để cách mẹ 2 mét hoặc có các rào chắn vật lý như rèm. Mẹ có thể yêu cầu vắt sữa cho bé bú nếu có người 
hỗ trợ chăm sóc bé. 

Thăm khám hậu sản có thể không cần trực tiếp nếu tình trạng bệnh nhân cho phép. Có thể xem sẹo mổ, ngực 
qua video hoặc hình ảnh. Hạn chế số lần thăm khám còn có thể có ích trong trường hợp thiếu nhân lực vì có 
thể có một số nhân viên y tế bị cách ly do tiếp xúc người nhiễm COVID-19 ngoại ý. 

 

10. HỖ TRỢ TÂM LÝ 

Thai phụ có thể lo lắng, trầm cảm, nhất là khi thuộc nhóm nghi nhiễm/ có thể nhiễm/ xác định nhiễm COVID-
19 họ có thể làm hại bản thân hoặc bé [66].  

Việc tách mẹ / bé có thể cản trở sự gắn kết mẹ - con cùng quá trình tiết sữa [67]. Những yếu tố này chắc chắn 
sẽ gây thêm căng thẳng cho các bà mẹ trong giai đoạn sau sinh. Các nhân viên y tế cần  chú ý đến sức khoẻ 
tâm thần của bệnh nhân, đánh giá kịp thời các kiểu ngủ, các tác nhân gây lo lắng, trầm cảm và thậm chí là tự 
tử. Nên tham vấn ý kiến của bác sĩ tâm lý chu sinh nếu cần. 

 

11. DỰ PHÒNG CHUNG 

Hiện tại, không có thuốc đặc trị hoặc vaccine để ngăn ngừa COVID-19. Vì thế, những biện pháp bảo vệ cá 
nhân nên được xem xét để giảm thiểu rủi ro nhiễm virus [68]. 

 

11.1. Bệnh nhân và nhân viên y tế 

Duy trì vệ sinh cá nhân tốt: có ý thức tránh tiếp xúc gần gũi với người khác trong suốt thời gian đại dịch 
COVID-19; hạn chế tham gia vào bất kỳ cuộc họp nào, nếu không thể tránh được cuộc họp, cần giữ khoảng 
cách ít nhất 2 mét (hoặc 6 feet) giữa các cá nhân; chú ý rửa tay và sử dụng nước rửa tay (nồng độ cồn 60% - 
95%) thường xuyên [69]. 

Khuyến cáo đeo khẩu trang phẫu thuật ba lớp khi đến bệnh viện hoặc khu vực có nguy cơ cao khác. 

Tìm kiếm sự hỗ trợ của y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời ngay khi có các triệu chứng như sốt và ho. 
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11.2. Nhân viên y tế 

• Xem xét việc cung cấp thông tin giáo dục sức khoẻ (brochures, posters) trong khu vực chờ. 

• Lập kế hoạch phân loại để sàng lọc. Trong các đơn vị đã được thiết lập khu vực khám sàng lọc, nhân viên 
nên có PPE thích hợp và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt vệ sinh tay. 

• Tất cả các bệnh nhân mang thai đến bệnh viện và thăm khám ngoại trú nên được đánh giá và sàng lọc 
các triệu chứng và yếu tố phơi nhiễm liên quan đến COVID-19. 

• Những bệnh nhân mang thai có yếu tố phơi nhiễm đã biết có liên quan đến COVID-19 và những bệnh 
nhân bị nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng nên tạm hoãn khám thai trong 14 ngày. 

• Giảm số lượng bệnh nhân tới khám. 

• Khi tới khu vực sàng lọc, bệnh nhân mang thai có triệu chứng và / hoặc có phơi nhiễm đã biết có liên 
quan đến COVID-19 nên được mời tới phòng khám cách ly để đánh giá thêm. 

• Nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ / có thể nhiễm / xác nhận nhiễm COVID-19 nên được 
theo dõi chặt chẽ khi bị sốt hoặc có các dấu hiệu nhiễm trùng khác và không nên làm việc nếu họ có bất 
kỳ triệu chứng nào của nhiễm COVID-19. Các triệu chứng phổ biến khi khởi phát bao gồm sốt, ho khan, 
đau cơ, mệt mỏi và khó thở. Nhân viên y tế được chỉ định chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ / có thể nhiễm 
/ xác nhận nhiễm COVID-19 nên giảm thiểu tiếp xúc với các bệnh nhân và đồng nghiệp khác, với mục 
đích giảm nguy cơ phơi nhiễm và lây truyền tiềm tàng. 

• Nhân viên y tế bị phơi nhiễm do tiếp xúc ngoại ý với bệnh nhân mang thai nhiễm COVID-19 khi không 
có PPE thích hợp nên được cách ly hoặc tự cách ly trong 14 ngày. 

• Các nhân viên y tế đang mang thai nên tuân theo các hướng dẫn đánh giá rủi ro và kiểm soát nhiễm 
khuẩn sau khi tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ / có thể nhiễm / xác nhận nhiễm COVID-19. 

 

12. QUẢN LÝ CÁC SINH PHẨM NGUY HIỂM 

Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến phơi nhiễm với các sinh vật phẩm nguy hiểm gồm [70 - 72]: 

• Sử dụng vật tư và thiết bị xử lý cho từng bệnh nhân. 

• Các hệ thống không dùng kim. 

• Vệ sinh tay đúng cách. 

• Có các biện pháp dự phòng chuẩn và đặc biệt. 

• Các thùng và túi chứa các sinh phẩm đặc biệt nguy hiểm (ký hiệu đỏ). 

• Sử dụng PPE phù hợp. 

• Sử dụng một khu vực trung lập trong các khu vực phẫu thuật và các khu vực khác, nơi thực hiện các thủ 
thuật xâm lấn. 

• Xử lý vật sắc nhọn an toàn không chỉ trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe mà còn ở nhà của bệnh nhân và 
cộng đồng của họ [2]. 

• Các quy trình về quản lý sinh vật phẩm nguy hiểm không sắc nhọn bằng cách phân loại và lưu trữ chất 
thải trong các thùng chứa thứ cấp được dán nhãn rõ ràng, chống rò rỉ, không thủng, tiếp theo là bộ khử 
trùng bằng phương pháp hấp, đốt, chôn, tẩy uế / đóng gói, công nghệ dựa trên năng lượng, hoặc được thu 
gom bởi một đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn sinh học và môi trường. 
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13. NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN CÂN NHẮC 

• Phụ nữ mang thai được xác nhận nhiễm COVID-19 nên được quản lý bởi các bệnh viện đại học được 
chỉ định và nên được tư vấn về nguy cơ các kết cục bất lợi trong thai kỳ. 

• Thiết lập phòng cách ly áp lực âm theo dõi chuyển dạ sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh. Điều này có thể không 
thực hiện được trong hoàn cảnh cơ sở vật chất không đủ nhưng nên cố gắng thực hiện để cách ly và kiểm 
soát nhiễm trùng. 

• Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, tất cả các phụ nữ khám thai định kỳ nên được đánh giá chi tiết về yếu 
tố phơi nhiễm COVID-19 và các biểu hiện lâm sàng. 

• Nên chụp CT scan ngực chẩn đoán những trường hợp nghi ngờ / có thể nhiễm / xác nhận nhiễm COVID-
19. 

• Trường hợp phụ nữ mang thai nghi ngờ / có thể nhiễm COVID-19 nên được điều trị cách ly và các trường 
hợp được xác nhận nên được quản lý trong phòng cách ly áp lực âm. Trường hợp thai phụ nhiễm COVID-
19 trở nặng, nên được đưa vào phòng cách ly áp lực âm trong ICU. 

• Phụ nữ mang thai được xác nhận nhiễm COVID-19 nên khám thai và sinh trong phòng cách ly áp lực 
âm. Nên hạn chế ra vào khu vực này trong trường hợp có thai phụ đang được chăm sóc cách ly. 

• Tất cả nhân viên y tế tham gia chăm sóc phụ nữ bị nhiễm bệnh nên mặc PPE phù hợp tiêu chuẩn. 

• Nên có sự phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 (bao gồm bác 
sĩ sản khoa, bác sĩ nhi khoa/ bác sĩ nhi sơ sinh, bác sĩ hồi sức tích cực, bác sĩ gây mê sản khoa, bác sĩ nội 
khoa hoặc bác sĩ nội hô hấp, nữ hộ sinh, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm) 

• Thời điểm và phương pháp sinh nên được cá thể hóa, phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng lâm sàng của 
bệnh nhân, tuổi thai và tình trạng thai nhi. 

• Hiện tại, dữ liệu hạn chế cho thấy không có bằng chứng lây truyền dọc từ mẹ sang con ở những phụ nữ 
bị nhiễm COVID-19 ở giai đoạn sau của thai kỳ. 

• Hiện tại không đủ bằng chứng liên quan đến sự an toàn của việc cho con bú và sự cần thiết của việc cách 
ly mẹ và bé. Nếu người mẹ bị bệnh nặng hoặc nguy kịch, cách ly có thể là lựa chọn tốt với điều kiện có 
thể vắt sữa mẹ để duy trì nguồn sữa. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, vẫn có 
thể cho con bú và cho trẻ nằm cùng phòng và có sự phối hợp giữa mẹ với nhân viên y tế. 

• Các nhân viên y tế tham gia chăm sóc sản khoa nên được đào tạo sử dụng và trang bị mặt nạ phòng độc 
phù hợp. 
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