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أفاد استطالع أجرته مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )CDC( عام 2016 أن ٪9 فقط من النساء قد سمعن عن الفريوس املضخم للخاليا )CMV( وقلة قليلة منهن كن عىل علم 

بتدابري الوقاية من الفريوس. وقد أوصت الكلية األمريكية لطب النساء والتوليد )ACOG( ومراكز السيطرة عىل األمراض )CDC( بأن يقدم أطباء النساء والتوليد املشورة للنساء بشأن تدابري 

الوقاية األساسية للحامية من عدوى الفريوس املضخم للخاليا، ولكن ٪44 فقط من أطباء النساء والتوليد أفادوا بأنهم يقدمون املشورة ملرضاهم حول الوقاية من الفريوس وفًقا الستطالع أجري 

عام 2007.

األطفال املولودون بحاالت مرضية مزمنة أو املصابون بها يف الواليات املتحدة كل عام
http://www.cdc.gov :املصدر

وعي املرأة بالظروف املؤثرة عىل األطفال
http://www.cdc.gov :املصدر

وقاية الحوامل من الفريوس املضخم للخاليا
الفريوس املضخم للخاليا هو فريوس شائع جًدا بني األطفال الصغار، وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل ٪70 من األطفال األصحاء الذين ترتاوح أعامرهم بني سنة وثالث سنوات 

قد يصابون بالفريوس.

التدابري البسيطة ملنع التعرض للعاب والبول قد تحد من انتشار الفريوس املضخم للخاليا، ومنها:

واظبي عىل غسل يديك باملاء والصابون ملدة 15-20 ثانية وخاصة بعد تغيري الحفاضات أو إطعام الطفل الصغري أو مسح أنفه أو سيالن لعابه أو ملس األلعاب.

ال تشاريك الطفل يف األطعمة أو املرشوبات أو األواين. 

ال تضعي لهاية الطفل يف فمك.

ال تستخدمي أنت وطفلك نفس فرشاة األسنان. 

تجنبي مالمسة اللعاب عند تقبيل الطفل.

نظفي األلعاب وأسطح الطاوالت واألسطح األخرى التي يالمسها بول األطفال أو لعابهم.

بفضل جهود مؤسسة National CMV يف تثقيف املرشعني واملنظمني يف الدولة بشأن أهمية الوقاية من الفريوس املضخم للخاليا أقر مجلس الشيوخ األمرييك ترشيًعا يويص "ببذل املزيد من 

الجهود لتقديم املشورة للنساء يف سن اإلنجاب حول التأثري الذي ميكن أن يحدثه هذا الفريوس عىل أطفالهن". وكان مجلس الشيوخ قد حدد شهر يونيو ليكون "الشهر الوطني للتوعية بالفريوس 

املضخم للخاليا" يف عامي 2011 و 2012.
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