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 ( لةطة ئافشةتي دووطياٌ و كؤسثة91 –كاسيطةسييةكاىي ظايشؤطي )كؤظيذ 

 ( ضيية؟91 –ىا )كؤظيذ ظايشؤطي كؤسؤ

ؤىا، خيَضاىيَكة لة ظايشؤس ضةىذ جؤسيَكي ٍةية لة ىيَواٌ ئارةلَ و مشؤظذا ىةخؤشي دسوطت ظايشؤطي كؤس
دةكات، ئةو جؤسة ظايشؤطة جؤسيَكي ىويَيية كة ثيَصرت دةطت ىيصاٌ ىةكشاوة لة مشؤظذا، بةالَو لة ئيَظتادا لة 

جيَاٌ بالَوبؤتةوة، ىيصاىةكاىي ئةو ىةخؤشيية بشيتيية لة )تا، كؤكة، راىةطةس،  صؤسبةى والَتاىى
 ىةخؤشةكةرياىى ٍةىاطةتةىطي، تيَكضووىي ٍةسس( وة ئةطةس ٍاتوو ئةو ىيصاىاىةي بة تووىذي طشت 

 وٌ.دةسبكة ( سؤردا91بؤ  2) ئةو ظايشؤطة لة ىيَواٌتوشبووٌ بة . دةكشيَت ىيصاىةكاىيدةكةويَتة مةتشطيةوة

 ٍةية لةطةس ئافشةتي دووطياٌ؟ ةكى( ض كاسيطةسي91 –ؤىا )كؤظيذ سكؤس

ؤىا دةبً، بةلَكو بطشة سئافشةتي دووطياىيض ٍيض جياواصي ىيية لةطةلَ كةطاىي تش كة تووشي ظايشؤطي كؤ
ضوىكة لةطةسةتاي دووطياىي جةطتةياٌ  ةتي دووطياٌ ٍةطتياستشة و صووتش تووشي ئةو ظايشؤطة دةبيَتئافش

  ثيَويظتة خؤي بةباشي بجاسيَضيَت. الواص دةبيَت و بؤية

( كاسيطةسي ٍةية لةطةس ئافشةتي دووطياٌ و تووشي دةبيَت وة ئةطةسي ئةوةط 91 –ؤىا )كؤظيذ بةلَىَ كؤس
 الَشةوة بطواصسيَتةوة ياٌبيَت، جا لة سِيَطةي ويَبٍةية كة كؤسثةلةكة لة طكي دايكيذا تووشي ئةو ظايشؤطة 

وةي سِيَطاكاىي خؤثاساطنت بطشيَتة بةس و بؤ ئة بؤية ثيَويظتة ئافشةتي دووطياٌلةكاتي لة دايك بووٌ بيَت، 
 دووسبيَت لة ظايشؤطي كؤسِؤىاى ىوىَ. 

يك بؤي ٍةية صوو لة دا كؤسثةلة ( كاسيطةسي ٍةية لةطةس91 –بةثيَي ضةىذ تويَزييةوةيةك )كؤظيذ ٍةسوةٍا 
ؤسؤىاية ثيَويظتة ٍةسوةٍا كة صاىشا دايكةكة تووشبووي ظايشؤطي ك ت لة ثيَض تةواوكشدىي وادةي خؤي!بيَ

جيابكشيَتةوة لة دايكةكة، دواي جياكشدىةوةي كؤسثةكة لة دايكي ثيَويظتة ثصكييين تايبةتي بؤ  كؤسثةكة
كؤسثةلةكة  ت بؤ دلَييابووٌ لةوةي كة بضاىشيَتبكشيَ

تووشبووة ياخود ىا، ئةطةس ثصكيييةكةثؤصةتيغ بوو، 
واتا كؤسثةلةكة تووشبووة ثيَويظتة كؤسثةلةكة 

 جيابكشيَتةوة لة كؤسثةلةكاىي تش و كةسةىتيية بكشيَت.
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 كاتيَك دايك ٍةلَطشي ظايشؤطي كؤسِؤىابيَت؟ كؤسثةلةلةدايكبوىى بؤ  ى طوجناوسِيَطة

 (ىةشتةسطةسي)و  (طشوشيت)سِيَطاكاٌ بشيتني لة سِيَطاي 

بووىي كؤسثةلةكة دةتواىيَت بةسِيَطةي طشوشيت ياٌ ىةشتةسطةسي ئةجناو بذسيَت، وة لة حالَةتي بؤلةدايك
 ىاتواىيَت بةطشوشيت ميذالَةكةلةدايك صؤسببيَت ىاجيَطريي تةىذسوطيت دايكةكة كة تووشي تةىطةىةفةطي

 سِيَطةي ىةشتةسطةسي بؤ ئةجناو بذسيَت. ثيَويظتةبيَت، ب

 

 

 ؟ ؤ ميذالَ لة سِيَطةي شريثيَذاىةوة( دةكشيَت بطواصسيَتةوة ب91 –ئايا )كؤظيذ 

تاوةكو ئيَظتا ئةو ظايشؤطة لة شريي دايكذا )ىيية( ىةدؤصساوةتةوة، بةالَو صاىياسي تةواويض لةبةس دةطتذا 
صياتشى دلَييابني و تويَزييةوةى ىيية تاوةكو 

 ثيَويظتة..

شريي دايك ميذالَ لة صؤس ىةخؤشي دةثاسيَضيَت، 
ئةطةس دايك  ،باشرتيً طةسضاوةي خؤساكة بؤ ميذالَ

ثضيصكى ٍةلَطشي ئةو ظايشؤطةبيَت، ئةوا دةبيَت 
 بشِياس بذات لةطةس ئةوةي شري ى ميذاآلٌثظجؤسِ

 بذات بة ميذالَةكةي ياٌ ىا. 
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 لةطةس ئافشةتي دووطياٌ؟ةكاىي ظايشؤطةكة ةي مةتشطييضي بكةيً بؤ كةمكشدىةو

 بة ئاو و طابووٌ ياٌ جيَمَي ثاككةسةوةي دةطت. دةطتةكاٌ صوو صوو شؤسدىى 

 كة و ثزمني و تةىطة ىةفةطي ٍةبيَت.كؤ ىيصاىةكاىىكةطيَك كة دووسكةوتيةوة لة ٍةس 

  (.91 –تيَكةلَ ىةبووٌ لةطةلَ كةطاىي كة ٍةلَطشي ظايشؤطي كؤسِؤىا )كؤظيذ 

  ئيصكشدٌ لة مالَةوة كة شويَيةكةي طوجناوبيَت.مجوجؤأل و 

 .صياتش بايةخ بة خواسىي تةىذسوطت بذات و صؤس ئاو خبواتةوة 

 ( و ثاسك و سِيَظتؤساىت و مؤ كافىَدووسكةوتيةوة لة شويَية طصتييةكاٌ بةتايبةتي )ٌلَةكا 

  ىةداٌ لة بابةتةكاىي تةكيةلؤريا..و دةطت ثيَويظتة دووس بيَت لة كؤبووىةوةي ٍاوسِيَي و خيَضاىي 

   و دةطتكيَض لةكاتي ثيَويظتذا. ثؤشييى دةمامك 

  .بؤ دةطتكةوتين ثيَذاويظتيية خضمةتطوصاسييةكاٌ ثيَويظتة لة سِيَطةي طةياىذىةوةبيَت 
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)وٍاٌ( دةسكةوتووة كة ظايشؤطي كؤسِؤىا تويَزييةوةيةكى والَتي ضني لةبةطويَشةي 
 ( كاسيطةسي ٍةية لةطةس ئافشةتي دووطياٌ و كؤسثةلةكةي:91 –)كؤظيذ 

  ( بةشيَوةيةكي صؤس خيَشا بة جيَاىذا بالَوبووتةوة، رماسةي صؤس 91 –ىةخؤشي طواصساوةي )كؤظيذ
 تووط دةبً.خةلَك بةسضاو 

  91( سِيَزةكةي بةسصة بةٍةماٌ شيَوة. تةىَا 91 –ئافشةتي دووطياٌ و ميذالَ تووشبووياٌ بة )كؤظيذ 
(. بةثيَي ئةو صاىياسيياىةي ئيَنة ٍةماىة 91 –ميذالَ لة دايك بووٌ كة دايكياٌ تووشبووٌ بة )كؤظيذ 

ميذالَي تاصة لة دايك بوو دةطتييصاٌ ىةكشاوة كة تووط بووبيَت تاوةكو ئيَظتا. وة لة ٍيض شويَييَك 
 بالَوىةكشاوةتةوة.

 ( 91 –لة دايكي تووشبوو بة )كؤظيذ كاٌ لةو تويَزييةوةية ٍةموو ميذالَة تاصة لة دايك بووة
تووشبووٌ بة ىةخؤشخاىةي ميذاالَىي )وٍاٌ( لة ضاييةدا. ئةو تويَزييةوةية لة ريَش سِووخظةتي 
مؤلَةتي سِيَكاسة ياطايةكاىي تةىذسوطيت ئةجناو دساوة. صاىياسيية ىووطشاوةكاٌ ٍةمووي لة دايكي 

مةتشطييةكاىي )كؤظيذ  ميذالَة تووشبووكاىةوة وةسطرياوة. دياسيكشدٌ و بةسِيَوةبشدىي حالَةتةكاىيض وة
 ( لة ريَش سِؤشياي ئةو سِيَيناي و سِيَكاسي ياطاي تةىذسوطيت لة ضني دةسدةضيَت ئةجنامذساوة.91 –
  ٍةموو داتا و صاىياسييةكاٌ بةثيَي طيظتةمي تةىذسوطيت لةطةس ئاطيت جيؤطشايف و بالَوبووىةوةي

( سيالَ تايه SARS – COV2يَني )شويَين ىةخؤشةكة تؤماسكشاوٌ و وةسطرياوٌ، طةسباسي ئةوةط ك
بةكاسٍاتووة.ٍةسوةٍا منووىةكاٌ لة قوسِط و لووت و كؤو وةسطرياوٌ لة ماىطي      فمؤس RCRتيَظت و 

 (كاسةكة ئةجناو دساوٌ.2222 – 2) –( 2222 – 9)

 ئةجناو:

( ميذالَياٌ ٍةلَطشي 2( دةسكةوت تةىَا )91 –( ميذالَي تاصة لة دايك بووي تووشبووي بة )كؤظيذ 22)
( 22ميذالَي لةو  1ظايشؤطةكةٌ و تووشبووٌ، وة دياستشيً ىيصاىةياٌ ٍةىاطةداىي بةشيَوةي كوست )

 ٍيض حالَةتيَكي مشدىيض تؤماسىةكشاوة:داىةية 

 ئةو طيَ ميذالَة تووشبووة بةو شيَوة لة دايك بووٌ:

سطةسي ة( ٍةفتة لة دايك بووة بة شيَواصي ىةشت12( بة )91 –يةكةو ميذالَي تووشبوو بة )كؤظيذ 
 لةبةسئةوةي دايكةكة توشبوو، ٍةىاطةي باشي ىيية. تووشي ٍةوكشدىي طييةكاٌ بووة.
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( ٍةفتة و دوو سِؤر لة دايك بووٌ ٍةماٌ شيَوةي يةكةو بة ىةشتةسطةسي، وة 12دووةو بة )ميذالَةكةي  -
 ةتي ٍةوكشدىي طييةكاٌ.بةٍةماٌ ٍؤي ثيَصوو كة دايكةكة ٍةي

ىيصاىةكاىي كة ٍةياٌ بوو بشييت بوو لة سِشاىةوة،بيَ تاقةتي و تا بةالَو فيضيكالَي ٍيض ىيصاىةيةك بة 
 دياسىةكةوتووة.

 Elevated creative of Leukocytosis, Lymphocy topenia kinaseتيَظيت تاقيطةي 

– MB Fraetin)  

 (Pneumaniuتيصكي طييط دةسكةوتووة ) -

( بوو ve-( بوو بةالَو لة سِؤري شةشةو )ve+( لة سِؤري دووةو و ضواسةو )SARS – cov2وة تيظيت )
 كة لة قوسط و لووت و كؤو وةسطريابووٌ.لةو منوىاىةي 

( سِؤر لة دايك بووة بة ىةشتةسطةسي بةٍةماٌ شيَوةي دوواىةكةي 6( ٍةفتة و )53ميذالَي طيَيةو بة ) -
 (m fonts Apgar scores were 3,4 and 5 at 1,5 of 10ثيَصوو )

          ( Neonatal Resp. distress synd. Pneumonia) 

 (Radiographic imdgeدواي لة دايك بووٌ، ميذالَةكة لة دايك بووةكة دلَيياي كشابووة بة )

( لةطةسة كة منووىةي ليَ وةسطرياوة، 31 –( ميذالَةي كةوا تووشبووٌ و مةتشطي )كؤظيذ 55لةو )
( 31 –( ميذالَة ىيصاىةكاىي )كؤظيذ 55لةو ) 7 – 4 – 3شدىيصياٌ لةطةس خواطيت خؤياٌ بووة، طوةس

( لةطةس بووة، دياسة صياتش 31 –لةطةسبووة، ٍةس لةطةسةتاوة ىيصاىةكاىي تووشبووىي )كؤظيذ 
%( 1ت ىاميَينَ صوو ئةو ىيصاىاىة لة ىاو دةضً. لة )( بووىة واتا ئةطةس ٍةشبي4َ –ىيصاىةكاىي )كؤظيذ 

( بووٌ، خؤ ئةواىيض 31 –لة دايك بووٌ لة دايكةكاىياٌ كة تووشي )كؤظيذ ( ميذالَةي كةوا 55لةو )
%(ي ئةو ميذاالَىةي كةوا دايكياٌ 1مةتشطي تووشبووىياٌ ٍةية و طيَ داىةشياٌ تووشبووىة، واتا لة )

( بً، وة 31 –%( ثيَصبييياٌ بؤ كشاوة بؤ ئةوةي سِاطتةوخؤ تووشي )كؤظيذ 1) تووشبووة كة لة دايك دةبً
( 4 –ئةواىةي تشيض مةتشطياٌ لةطةسة. لة ٍةماٌ كاتيصذا ىيصاىةكاىي طاسيصياٌ لةطةسة كة )كؤظيذ 

( لةطةسة. دةسدةكةويَت بةٍؤي ىةشرتةطةسي و ئةو 4 –ية، دياسة لة طةسةتا كة ىيصاىةكاىي )كؤظيذ 
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لة طيظتةمي ٍةىاطةداٌ دسوطت دةبيَت، ئةطةسي ٍةية ميذالَةكة لة دايكةكةي بؤي طواصسابيَتةوة ي كيَصاىة
 و تووشي ئةو ظايشؤطة بووبيَت.

وة لة دوو تويَزييةوةي ىويَ كة كشاوة كة رماسة يةك و دووٌ كة ئامارةي ثيَكشاوة كة ٍيض كاسيطةسيةكي 
منووىاىةي كة وةسطرياوٌ لة شري و ئةو ئاوةي لة ميذالَةكة تيَيذاية لةطةس دايكةكة دسوطت كشدبيَ، وة ئةو 

كة ٍي دايكةكةٌ ثصكيييةكة بة ىيَطةتيعي دةسضووة. بؤية لةو تويَزييةوةية بؤماٌ دةسدةكةويَت كاتيَ 
ميذالَةكة ٍيض تووشبوو ىةبووة، ثيَويظتة جيابكشيَتةوة و ئةواىةي طة تووشبووياٌ ٍةية ثيَويظتة لة 

 ة جيابكشيَتةوة و دايكةكة كةسةىتيية بكشيَ و ميذالَةكةط بة جيا ضاسةطةسي بكشيَ.دايكةك

 طةسضاوة:
  1- Department of Neonatology, Institute of Maternal and Child Health, 

Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong 

University of Science and Technology, Wuhan, China.  

  2- Department of Neonatology, Maternal and Child Health Hospital of 

Hubei Province, Wuhan, China. 

  3- National Children's Medical Center, Children’s Hospital of Fudan 

University, Shanghai, China. 

  4- Institute of Maternal and Child Health, Wuhan Children's Hospital, 

Tongji Medical College, Huazhong University of Science and 

Technology, Wuhan, China 

JAMA Pediatr. Published online March 26, 2020. 

doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878. 

5- Reviewed by: Lisa Hollier, MD,MPH, FACOG, Baylor College of 

Medicine, Houston, TexasLisa Hollier, MD, 

Last updated: March 25, 2020 at 3:55pm. 

 

 بةهيواى تةندروستيةكى باش بؤ دايكان و كؤرثةكانيان


