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مقدمه
ــا  ــه چالش هــای ایجــاد شــده توســط پاندمــی کورون باتوجــه ب
محافظــت  جهــت  و   )SARS-COV-2( جدیــد  ویــروس 
ســونوگرافی  دهنــدگان  انجــام  همین طــور  و  بیمــاران  از 
ــن  ــط(، انجم ــای مرتب ــت ها و حرفه ه ــکان، سونوگرافیس )پزش
بین المللــی ســونوگرافی در زنــان و مامایــی )ISUOG(، راهنمــا 
اجمــاع نظــر متخصصیــن جهــت تعییــن اندیکاســیون های 

ــت. ــرده اس ــع آوری ک ــونوگرافیک را جم ــات س مداخ
مداخــات  انجــام  ضــرورت  و  اهمیــت  بــه   توجــه  بــا 
و  ژنیکولوژیــک  مشــکات  بــا  افــراد  در  ســونوگرافیک 
همین طــور وجــود پاندمــی اخیــر )COVID-19(، الــزام انجــام 
ــونوگرافیک  ــی س ــرای بررس ــاع ب ــت ارج ــر جه ــاژ دقیق ت تری

ــن  ــکات و قوانی ــه ن ــر پای ــه ب ــن مقول ــد. ای ــخص می کن را مش
مرتبــط بــا پاندمــی می باشــد:

منابع پزشکی باید تقسیم و اولویت بندی شوند.  .1
تمــاس  از  پرهیــز  جهــت  حداکثــری  توجــه   .2
غیرضــروری بیــن کارکنــان سیســتم ســامت )بــا احتمــال 
ــا احتمــال آلودگــی( صــورت گیــرد.  آلودگــی( و بیمــاران )ب
ــورت  ــار در ص ــک و بیم ــن پزش ــال مابی ــانس انتق ــه ش چراک
عــدم رعایــت توصیه هــای فاصله گیــری اجتماعــی، بســیار 

می باشــد. بــاال 

ــدود  ــرایط مح ــد ش ــراد واج ــه اف ــد ب ــا بای ویزیت ه  .3
شــود تــا از انتقــال ویــروس حتــی االمــکان کاســته شــود.

ــاس  ــد براس ــاران، بای ــرای بیم ــونوگرافی ب ــای س ــذا نوبت ه ل
ــان بــه صــورت زیــر طبقــه بنــدی گــردد: اندیکاســیون های زن

آن هایــی کــه نیازمنــد بررســی ســونوگرافیک بــدون   .1
)NOW( هســتند.  تأخیــر 

آن هایــی کــه نیازمنــد بررســی ســونوگرافیک طــی   .2
)SOON( هســتند.  آینــده  هفتــه  چنــد 

ــوان بررســی های ســونوگرافیک  آن هایــی کــه می ت  .3
 )LATER( .را در آن هــا بــه بعــد از پاندمــی بــه تاخیــر انداخــت

ــکات  ــا مش ــاران ب ــی بیم ــر بررس ــا( ب ــن )راهنم ــن گایدالی ای
ــاژ  ژنیکولوژیــک متمرکــز شــده اســت. توصیه هــا جهــت تری
هــر گــروه در جــدول I خاصــه شــده کــه در ادامــه در متــن 

ــرای آن ذکــر شــده اســت. دالیــل کافــی ب
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اولویت بندی سونوگرافی با توجه به شواهد بالینی
)NOW( درد حاد لگنی  •

ــک  ــس ژنیکولوژی ــد اورژان ــی بای ــدگار لگن ــاد و مان درد ح
ــود.  ــت ش ــاف آن ثاب ــه خ ــر آنک ــرد مگ ــرار بگی ــر ق مدنظ
ــی  ــش ادرارمنف ــط آزمای ــی توس ــر حاملگ ــوارد اگ ــن م در ای
ــوان احتمــال  ــه عن ــد ب ــل بای گــزارش شــده باشــد، مســائل ذی

ــد: ــرار بگیرن ــر ق ــد نظ ــخیصی م تش
تورشــن تخمــدان: در اکثــر مواقــع ) بــه جــز در   -
جراحــی  مداخــات  تخمــدان(  تورشــن  گــذرای  مــوارد 
تورشــن  تشــخیص  هرچنــد  می باشــد.  حتمــی  اورژانســی 
تخمــدان بــا عائــم بالینــی اســت ولــی انجــام ســونوگرافی در 
بررســی بیمــاران بــا درد حــاد لگنــی ضــروری می باشــد.

دهنــده:  خونریــزی  تخمدانــی  کیســت  پارگــی   -
ــان  ــی درم ــند ول ــاک می باش ــدت دردن ــه ش ــراً ب ــد اکث هرچن

ســرپایی بــا مســکن ها کفایــت می کنــد. در ایــن مــوارد انجــام 
ســونوگرافی جهــت کنــار گذاشــتن احتمــال تورشــن تخمــدان 

می باشــد. الزم 
آبســه  یــا  و   )PID( لگنــی  التهابــی  بیماری هــای   -

لولــه ای- تخمدانــی )TOA(: در ایــن مــوارد عائــم بیمــار 
می توانــد شــبیه بــه عائــم عفونــت بــا COVID-19 باشــد 
)مثــل تــب(. ماننــد تورشــن تخمــدان، تشــخیص و درمــان بــه 
ــام  ــونوگرافی انج ــیله س ــه وس ــور )TOA( ب ــوص در حض خص
مهمــی در  نقــش   )TOA( احتمالــی  تشــخیص  می شــود.رد 

دارد.  )PID( درمــان  
)LATER( درد غیرحاد لگنی  •

ــاد  ــکال درد غیرح ــام اش ــن، تم ــن گایدالی ــداف ای ــرو اه پی
ــه  ــد در یــک گــروه طبق ــر ذکــر شــده ان ــی را کــه در زی لگن

بنــدی کرده ایــم:
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درد مزمن لگنی  -
یبوست های سیکلیک  -

دیسمینوره  -
دیسپارونیا  -

آندومتریوزیــس و آدنومایوزیــس نیــز بــه عنــوان شــایع تریــن 
شــرایطی کــه منجــر بــه شــکایت درد لگنــی مــی گردنــد نیــز 
درایــن گــروه قــرار می گیرنــد. در اکثــر مــوارد، مجموعــه ای 
ــرایط  ــوارد ش ــن م ــد در ای ــد. هرچن ــی کن ــروز م ــم ب از عائ
پزشــکان  و  بیمــاران  ولــی  می رســند،  نظــر  بــه  وخیم تــر 
بررســی های ســونوگرافیک را بایــد بــه بعــد از پایــان پاندمــی 
درد  اپیزودهــای حــاد  بیندازنــد.  تعویــق  بــه   COVID-19
ــد  ــز بای ــی نی ــاد لگن ــداوم غیرح ــای م ــه درده ــی در زمین لگن

ــد. ــوق بررســی گردن تحــت شــرایط ف
یــا  و  جراحــی  دنبــال  بــه  عــوارض   •

)N O W ( ها ســیجر و پر
ــام  ــان را انج ــای elective زن ــز جراحی ه ــر مراک ــد اکث هرچن
و  اورژانســی  جراحی هــای  بیشــترمراکز  ولــی  نمی دهنــد 
واجــب انکولــوژی  ژنیکولوژیــک را انجــام می دهنــد. در 
ــزارین،  ــد س ــی )مانن ــیجرهای اورژانس ــز پروس ــی مراک تمام
حاملگــی اکتوپیــک، تورســیون تخمــدان( در حیــن پاندمــی، 
حتمــا انجــام می شــوند و بایــد بــه تبــع آن عــوارض بــه دنبــال 

ــز  ــروز( را نی ــه و هیدرونف ــزی، آبس ــل خونری ــا )مث جراحی ه
ــی  ــوارض ناش ــه ع ــک ب ــه ش ــت. در صورتیک ــر داش در نظ
ــد  ــته باش ــود داش ــده وج ــام ش ــیجر انج ــی و پروس از جراح
ــام  ــس از انج ــی پ ــاس ناراحت ــار احس ــا بیم ــی( ی ــل پارگ )مث
)درد  باشــد  داشــته   IUD ماننــد کارگــذاری  پروســیجری 
ــا عفونــت( انجــام فــوری ســونوگرافی  شــدید خونریــزی و ی
ــال  ــه دنب ــی ســونوگرافی ب ــن ارزیاب پیشــنهاد می شــود. همچنی
جراحی هــای بــزرگ انکولوژیــک نیــزدر صــورت لــزوم 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای

نازایی  •
اکثــر مراکــز در دوران پاندمــی پروســیجرهای elective جهــت 
القــای بــارداری )ART( را متوقــف کرده انــد. انجمن هــای 
رونــد  بــا  محتاطانــه ای  رویکــرد  برهــه  ایــن  در  علمــی 
ــور  ــاروری در حض ــظ ب ــه حف ــد در زمین ــد هرچن ART دارن

ــد  ــه خواه ــان ادام ــا ART همچن ــان ب ــد درم ــا، رون بدخیمی ه
ــت. یاف

تحریــک  انــدازه  از  بیــش  تخمــدان  ســندرم   -
شــده )NOW(: در صــورت انجــام )ART( جهــت حفــظ 
ــندرم  ــن س ــی، ای ــان نازای ــی ازدرم ــوارد خاص ــاروری و م ب
ــد بررســی فــوری  ــاک نیازمن ــوان عارضــه حــاد و خطرن به عن

می باشــد. ســونوگرافیک 

نازایــی و ســقط های مکــرر)LATER(:  در ایــن   -
ــد از دوران  ــه بع ــد ب ــونوگرافیک بای ــی های س ــوارد بررس م
ــه اجتماعــی  پاندمــی زمانیکــه محدودیت هــای رعایــت فاصل
برداشــته شــده و مراکــز بــاروری مجــدداً کار خودشــان را از 

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــد ب ــر بگیرن س
خونریزی غیرطبیعی رحمی  •

خونریزی هــای رحمــی غیرطبیعــی در دوران قبــل از یائســگی 
ــتند.  ــات نیس ــده حی ــوده و تهدیدکنن ــم ب ــوش خی ــوالً خ معم
بررســی های ســونوگرافیک درایــن مــوارد از AUB، بایــد 
تــا بعــد از اتمــام پاندمــی )بــه محــض برداشــته شــدن قوانیــن 
ــد. در  ــق بیفت ــه تعوی ــه( ب ــی در جامع ــذاری فیزیک ــه گ فاصل
ــا ایــن عائــم دچــار مشــکل شــوند، طــی  صورتیکــه افــراد ب
تمــاس تلفنــی/ ویدیویــی بــا پزشــک خانــواده و یــا متخصــص 
زنــان خودشــان ســعی در کنتــرل عائــم خــود بــه طــور 

ــد. ــی بنماین تجرب
خونریــزی ناگهانــی و ناهنــگام درحیــن درمان هــای   -

)LATER( هورمونــی 
خونریــزی شــدید قاعدگــی )HMB( بــدون وجــود   -

)LATER( آنمــی 
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الیگومنــوره )LATER(؛ در صــورت امــکان بایــد   -
کــرد. رد  را  حاملگــی  احتمــال 

)LATER( خونریزی حین قاعدگی  -
)LATER( حول و حوش قاعدگی AUB  -

:)SOON( خونریزی به دنبال نزدیکی  -
معاینــه بــا اســپکولوم و/ یــا تهیه اســمیر از ســرویکس   *

بایــد درنظــر گرفتــه شــود.
احتمــال ســرطان ســرویکس را بایــد در نظــر داشــت   *
و اقدامــات الزم جهــت اطمینــان از عــدم تشــخیص انجــام 

شــود.
در مــوارد زیــر از AUB نیــاز بــه ارزیابــی زمانــی بیشــتری 

. شــد می با
خونریــزی شــدید قاعدگــی بــه همــراه آنمــی شــدید   -

)NOW( همودینامیــک  ناپایــدار  شــرایط  یــا 
درمــان  هنگامیکــه  موقــع  بــه  ســونوگرافیک  بررســی های 
تجربــی موفقیــت آمیــز نبــوده و یــا بیمــار دچارعارضــه ای 
ــن  ــود. در ای ــام ش ــد انج ــردد بای ــه گ ــی حاصل ــی از آنم ناش
مــوارد پزشــک بــا کمــک گرفتــن از ســونوگرافی، و بــا 
درک بهتــر علــت خونریــزی بــه درمــان مطلــوب تــری دســت 
می یابــد. گرچــه اکثــر علــل ایجــاد )HMB( خوش خیم انــد 
انجــام  شــاید  بیمارســتانی،  محدودیت هــای  بــه  باتوجــه  و 
پروســیجرهای جراحــی قابــل انجــام نباشــند.در چنیــن مــواردی 
ارائــه دهنــدگان خدمــات بایــد درنظــر بگیرنــد کــه آیــا انجــام 
ــاران در  ــان بیم ــوه درم ــری در نح ــد تغیی ــونوگرافی می توان س

ــد. ــاد کن ــی ایج ــان پاندم زم
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــا )HMB( غیرطبیع ــی ب بیماران  *
بررســی فــوری نیازمنــد باشــند چــرا کــه برخــی از آن هــا ممکن 
اســت پاتولوژی هــای جــدی همچــون ســرطان ســرویکس 

ــند. ــته باش داش
)SOON( خونریزی بعد از یائسگی  -

بایــد حتمــا  بیمــاران  ایــن  در  آندومتــر  ســرطان   *

مــوارد  در  خوشــبختانه  شــوند.  گذاشــته  کنــار  و  بررســی 
خونریزی هــای پــس از یائســگی، ســرطان ندرتــا وجــود دارد، 
حتــی اگــر احتمــال آن وجــود داشــته باشــد معمــوال تهاجمــی 
نیســتند و ســریع پیشــرفت پیــدا نمی کننــد. در شــرایط طبیعــی، 
بررســی ایــن بیمــاران معمــوال در طــی دو هفتــه از شــروع 
ــرد. در شــرایط حاضــر و وجــود پاندمــی  ــم انجــام می گی عائ
ــا  ــی ها ت ــن بررس ــن ای ــق انداخت ــه تعوی ــه ب COVID-19 توصی
چهــار هفتــه آینــده می شــود )وگاهــی تــا 6 هفتــه نیــز پیشــنهاد 

می شــود(
توده شکمی لگنی  •

ــی  ــور اتفاق ــه ط ــت ب ــن اس ــی ممک ــکمی- لگن ــای ش توده ه
گاه  و  شــوند.  دیــده  تصویربــرداری  بررســی های  دردیگــر 
توســط خــود شــخص لمــس و پیــدا می شــود. توصیــه می شــود 
کــه ایــن بیمــاران در همراهــی بــا عائــم همــراه تریــاژ شــوند و 

ــدی بشــوند. اولویــت بن
توده هــای شــکمی- لگنــی بــا توجــه بــه عائــم   -
همــراه )SOON یــا NOW( و بــا نظــر پزشــک از جهــت نیــاز بــه 
بررســی فــوری و ارجــاع بــه اورژانــس، ارزیابــی می شــوند. در 
ایــن صــورت اولویــت بنــدی بیمــاران بــر اســاس عائــم همــراه 
آن هــا صــورت میگیــرد و براســاس شــدت عائــم ارجــاع 
بیمــاران بــه بخــش اورژانــس توســط ارائــه دهنــدگان خدمــت 
ــم مشــکوک  ــه می شــود درصــورت وجــود عائ درنظــر گرفت
بــه بدخیمــی )مثــل انســداد روده، تهــوع و اســتفراغ، آنورکــس، 
ــگام و افزایــش  ــدازه و ســیری زود هن کاهــش وزن بیــش از ان
قطرشــکم( اقدامــات جهــت بررســی الزامــی می باشــند. هرچنــد 
ــا روده هــا(  ــه ی ــر مثان ــر فشــاری تــوده ب عائــم همــراه )مثــل اث
معمــوال حــاد و یــا تهدیــد کننــده ی حیــات نیســتند ولــی 
می تواننــد نشــانه های توده هــای پیشــرفته تخمــدان باشــند و 
لــزوم بررســی ســونوگرافیک هرچــه سریع ترتوســط متخصــص 

ــد. ــه کن ــب را توجی ــان مناس ــه و درم مربوط
 می تــوان شــدت بدخیمــی را بــا توجــه بــه مــدل معرفــی شــده 
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IOTA-ADNEX ≤ 10% تعییــن کــرد کــه بــه صــورت رایــگان 

ــکان  ــه آن ام ــی ب ــه دسترس ــک مربوط ــر روی لین ــک ب و کلی
پذیــر اســت.

 )https://www.iotagroup.org/research/iota-model-
software/adnex-risk-model(

در مــواردی کــه توده هــای شــکمی- لگنــی بــدون   -
ــوان  ــا SOON(، می ت ــیم )LATER ی ــته باش ــراه داش ــم هم عائ
بررســی را بــه بعــد از اتمــام پاندمــی حاضــر بــه تعویــق 
انداخــت مثــل مواقعــی کــه پاتولــوژی شــناخته شــده ای مثــل 
لیومیــوم وجــود داشــته باشــد. درغیراینصــورت می تــوان 
بــا تاخیــری چهــار هفتــه ای در مــواردی  ســونوگرافی را 
ــدون  ــی کشــف شــده و بیمــار ب ــه صــورت اتفاق ــوده ب کــه ت

عامــت اســت انجــام داد.
)SOON( بدخیمی ژنیکولوژیک  •

در دوران پاندمــی COVID-19، می تــوان بــه جــای انجــام 
ســونوگرافی توســط متخصــص بررســی را بــا ســی تی اســکن 
ــه  ــرای staging مراحــل اولی ــا MRI جایگزیــن نمــود کــه ب و ی
تومــور، بررســی پاســخ درمانــی و یــا عائــم عــود می تــوان از 
آن اســتفاده نمــود. در غیــر اینصورت، بررســی ســونوگرافیک 
ــریعاً  ــد س ــل بای ــده ذی ــر ش ــوارد ذک ــص در م ــط متخص توس

انجــام گیــرد:
تشخیص اولیه:  *

بــرای تشــخیص ماهیــت تــوده شــکمی- لگنــی بــه   -
ســونوگرافی وســیله 

ــد شــده  ــوارد تایی Staging ســونوگرافیک جهــت م  -
بــه وســیله بیوپســی و یــا مــواردی کــه تــوده بــه طــور اتفاقــی 
ــر( در  ــل دیگ ــه عل ــرداری ب ــن تصویرب ــده )در حی ــف ش کش
صورتیکــه در نحــوه مدیریــت و درمــان بدخیمــی مفیــد واقــع 

ــود. ش
ــا  ــی ی ــال جراح ــه دنب ــوارض ب ــی ع ــت بررس جه  -
ــع  ــا تجم ــروز ی ــت، هیدرونف ــع عفون ــل تجم ــیجرها مث پروس

ــه هســتند. ــد تخلی ــوژن کــه نیازمن ــورال افی ــا پل ــع آزاد و ی مای
بررسی اثر درمانی:  *

ــرداری  ــت از روش تصویرب ــر اس ــد بهت ــوارد هرچن ــن م در ای
ــی در  ــود ول ــتفاده ش ــور اس ــخ توم ــی پاس ــت بررس ــه جه اولی
ــح و  ــکن و MRI ارج ــی تی اس ــتفاده از س ــی اس ــرایط کنون ش

ــند. ــر می رس ــه نظ ــونوگرافی ب ــر از س منطقی ت
عود بیماری:  *

ــک  ــای ژنیکولوژی ــود بدخیمی ه ــم ع ــا عائ ــه ب ــی ک در زنان
مراجعــه کــرده باشــند )ماننــد افزایــش ســطح تومورمارکرهــا 
و یــا عائــم جدیــد(، اگــر یافته هــای ســونوگرافی منجــر 
ــونوگرافی  ــی س ــود، ارزیاب ــک ش ــر انکولوژی ــان موث ــه درم ب
ــب  ــا و معای ــن مزای ــر گرفت ــرد. درنظ ــام گی ــریعاً انج ــد س بای

انجــام ســونوگرافی و ســایر روش هــای  تصویربــرداری در 
بیمــاران بــا عائــم تیپیــک عــود )ماننــد آســیت و دیــس پنــه( 
ــد  ــی می باش ــا راه انتخاب ــان palliative تنه ــه درم ــی ک وآن های

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
ــی  ــده قبل ــت ش ــوژی ثب ــی پاتول ارزیاب  •

)L AT E R (
بســیاری از بیمــاران بــه دنبــال ارزیابــی اولیــه بیمــاری بدخیمــی 
ژنیکولوژیــک توســط ســونوگرافی، نیازمنــد بررســی مکمــل 
ــه  ــند. در ادام ــده می باش ــاه  آین ــد م ــرض چن ــدد در ع و مج
لیســتی از علــل نیازمنــد بــه بررســی مجــدد آورده شــده اســت. 
در تمامــی مــوارد توصیــه بــه تاخیــر انداختــن ارزیابــی مجــدد 
ــای  ــوارد توده ه ــت. در م ــده اس ــی ش ــان دوره ی پاندم ــه پای ب
ــا مورفولــوژی خوش خیــم ثبــت شــده  ــًا ب آدنکســال  کــه قب
اســت  شــانس بدخیمــی و احتمــال عــوارض حــاد پاییــن 

می باشــد.
*      رحم:

پولیپ رحم  -
لیومیوم  -

آدنومیوزیس  -
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تخمدان:  *
کیســت ســاده تــک حفــره ای بــا انــدازه > 10CM در   -

قطــر بزرگتریــن 
آندومتریوما  -

کیست درموئید  -
ــم  ــت جس ــه کیس ــن جمل ــک )م ــت هموراژی کیس  -

) د ر ز
%10 < IOTA-ADNEX توده با شانس پایین بدخیمی          -

خارج رحمی- خارج تخمدانی:  *
آندومتریوزیس  -
هیدروسالپنکس  -

)LATER(  IUD بررسی  •
در طــی دوران پاندمــی، انتظــار مــی رود تــا جــای امــکان 
از مشــاوره های رو در رو کاســته شــود و بــه همیــن دلیــل 
IUD توصیــه بــه کاهــش نوبــت دهــی جهــت کارگــزاری

ــارداری جــز  ــری از ب ــد روش هــای جلوگی شــده اســت. هرچن
نیازهــای بیمــاران می باشــد و IUD نیــز بــه عنــوان یکــی از 
انتخاب هــا همچنــان مطــرح اســت. درصــورت انتخــاب بیمــار 
ــی  ــه بررس ــم هرگون ــه می کنی ــذاری IUD توصی ــت کارگ جه
روتیــن محــل آن تــا پایــان پاندمــی بــه تعویــق بیفتــد. اگــر نــخ 

IUD در معاینــه بــا اســپکولوم دیــده نشــد، توصیــه بــه اســتفاده 

از روش هــای جلوگیــری بــارداری کمکــی دیگــر شــده و 
ــول  ــی موک ــام پاندم ــد از اتم ــه بع ــونوگرافیک را ب ــی س بررس
ــع  ــا دف ــت و ی ــد شــد چــرا کــه شــانس پارگــی بی عام خواه

ــت. ــم اس ــیار ک IUD بس

)LATER(مشکالت اوروژنیکولوژیک  •
در اکثریــت مــوارد ایــن مشــکات خطرنــاک و تهدیــد کننــده 
حیــات نمی باشــند. بررســی ســونوگرافیک بایــد تــا دوران بعــد 

از اتمــام پاندمــی در شــرایط ذیــل بــه تعویــق بیافتــد.
بی اختیاری  -

پروالپس  -
ــه  ــک ب ــای ژنیکولوژی Follow up بدخیمی ه  •

)LATER( ســرطان  درمــان  تکمیــل  دنبــال 
ــا در  ــم عــود آمــوزش داده شــود ت در ایــن بیمــاران بایــد عائ
ــت  ــی انکولوژیس ــروه درمان ــا گ ــا ب ــاهده ی آن ه ــورت مش ص
خــود تمــاس بگیرنــد و از آن هــا راهنمایــی بجوینــد. بیمارانــی 
ــد از  ــند بای ــونوگرافی می باش ــا س ــال ب ــری فع ــت پیگی ــه تح ک
نظــر عائــم عــود بیمــاری مشــاوره شــده و توصیــه شــوند کــه 
ــم  ــان تی ــه مســئول درم ــم ب ــروز و پیشــرفت عائ در صــورت ب

ــد. ــق تلفــن اطــاع دهن ــوژی خودشــان ازطری اونکول
راهنمای عمومی

SARS-COV-2 اسکرین و غربالگری جهت  •
ــاس  ــد براس ــد بای ــت دارن ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــی ک ــه ی زنان هم
ــده آل آن  ــوند. ای ــدی ش ــت اولویت بن ــرایط عفون ــم و ش عائ
ــی و  ــز درمان ــا مراک ــی ب ــدا تلفن ــاران ابت ــن بیم ــه ای ــت ک اس
ــد  ــد. هرچن ــان بگذارن ــم مربوطــه را در می پزشــک خــود عائ
در صورتیکــه بیمــار بــه مرکــز درمانــی مراجعــه کنــد، ویزیــت 
کننــده و پزشــک بایــد بــا تجهیــزات کامــل ایمنــی و پیشــگیری 
ــه ســونوگرافی  ــل از دسترســی بیمــار ب )PPE( مجهــز باشــد. قب
ــم  ــا مشــاوره پزشــکی بســیار مهــم اســت کــه از نظــر عائ و ی
ــاژ شــوند. غربالگــری از نظــر  ــا تــب تری شــایع مثــل ســرفه و ی

ــز از مــوارد  ــر نی ــا تجمعــات درگی مســافرت، شــغل و تمــاس ب
ــزوم شــوند. ــد در غربالگــری مل مهمــی هســتند کــه بای

ــی  ــد، تمام ــش یاب ــه ای SARS-COV-2 افزای اگــر شــیوع منطق
بیمــاران بایــد پرخطــر در نظــر گرفتــه شــوند. توصیــه می کنیــم 
ــاران  ــال بیم ــرح ح ــات ش ــد جزئی ــد بای ــن ارش ــه متخصصی ک
ــه  ــاز ب ــا نی ــا آن ه ــه آی ــد ک ــخص کنن ــرده و مش ــی ک را بررس

ــر. ــا خی ــد ی ــه بیمارســتان را دارن ــه ب مراجع
قوانیــن مرتبــط بــا بیمــاران مشــکوک و یــا   •

COVID-19 شــده  تاییــد 
COVID-19 ــه همــه ی مــوارد مشــکوک و یــا تاییــد شــده ی ب
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ــند و  ــته باش ــوری نداش ــه حض ــه مراجع ــود ک ــه می ش توصی
ــده  ــن ش ــز تعیی ــه مراک ــد ب ــی بای ــه بررس ــاز ب ــورت نی در ص
ــد. تنهــا مــواردی کــه در  جهــت مبتایــان  COVID-19 برون
COVID-19  غربالگــری منفــی بوده انــد و زنانــی کــه بــه

مشــکوک هســتیم ولــی نیــاز بــه بررســی فــوری دارنــد بایــد 
مراجعــه ودر صــورت نیــاز بــه ســونوگرافی توصیــه مــی  
ــرای  ــی ب ــاق خاص ــوند و ات ــتگاه اولتراس ــه از دس ــردد ک گ
بیمــاران  COVID-19 اســتفاده شــده و بــه دنبــال آن دســتگاه 
طبــق گایدالین هــای ســامت تمیــز شــود. در صورتیکــه 
ــه  ــد ب ــد بای ــه کن ــه  COVID-19 مراجع ــک ب ــا ش ــاری ب بیم
تمــام کارکنــان سیســتم ســامت مرکــز مربوطــه اطــاع داده 

شــود.
 COVID-19 بــه   مشــکوک  بیمــاران   •

بســتری نیازمنــد 
اگــر بیمــار مشــکوک بــه  stable ، COVID-19 باشــد، بایــد 
در خانــه بــه مــدت یــک هفتــه ایزولــه شــود. ایــده آل ان اســت 
کــه در بیمــاری کــه بــا مــورد  COVID-19مثبــت در تمــاس 
بــوده اســت، ایزوالســیون در خانــه بــه مــدت 14 روز صــورت 
ــارداری ایــن روش کمتــر عملــی  گیــرد. هرچنــد در اوایــل ب
می باشــد. هــر اتــاق و منطقــه ای در بیمارســتان کــه بیمــار در 
ــود.  ــز ش ــاد تمی ــت زی ــا دق ــد ب ــت بای ــته اس ــور داش آن حض

اگــر بیمــاری بــا شــک بــه ابتــا عفونــت نیازمنــد بســتری در 
بیمارســتان باشــد بایــد در اتاقــی بــا قابلیــت دسترســی از اتــاق 

مجــاور تــا تاییــد تســت کرونــا تحــت نظــر قرارگیــرد.

حمایت های حین ویزیت
مــوارد احتیاطــی  کــه بایــد در اتاق هــای   •

انتظــار و معاینــه در نظــر گرفتــه شــوند
فاصله گیــری  توصیه هــای  رعایــت  بــه  توجــه   -1
اجتماعــی، احتــرام گذاشــتن بــه زمــان نوبــت دهــی و مــدت 
ــذاری  ــه گ ــت وفاصل ــر ویزی ــت ه ــده جه ــزی ش ــه ری برنام

بیــن ویزیت هــا تــا از تجمــع بیمــاران در اتــاق  انتظــار کاســته 
شــده و فاصلــه بیــن صندلی هــا در اتــاق انتظــار از هــم دو متــر 

ــد. باش
در  دســت ها  ضدعفونی کننــده  محلول هــای   -2
در  انتظــار  ســالن های  در  همین طــور  و  مراکــز  ورودی 
دســترس قــرار گیرنــد. بــه بیمــاران حاملــه و همراهــان آن هــا 
توصیــه می شــود بــه محــض ورود و در فواصــل زمانــی مکــرر 
و قبــل از ســونوگرافی دســت های خــود را ضدعفونــی کننــد. 
اگــر محلول هــای ضدعفونــی بــا توجــه بــه کمبــود در مراکــز 
ــود  ــه می ش ــه توصی ــاران حامل ــه بیم ــود ب ــترس نب ــل دس قاب
ــون  ــا آب و صاب ــه ب ــت ثانی ــونوگرافی بیس ــام س ــل از انج قب

دســت های خــود را بشــویند.
و  باشــد  دســترس  در  بایــد  صــورت  ماســک   -3
همــه بــا توجــه بــه توصیه هــای گایدالیــن اخیــر اســتفاده 
ــا  ــم   COVID-19 ی ــا عائ ــاران ب ــوص در بیم ــد، بخص کنن
مشــکوک توصیــه بــه اســتفاده از ماســک جراحــی می شــود. 
 ) FFP 2/3, N95( ــی ــک جراح ــد ماس ــت ها بای سونوگرافیس

را باتوجــه بــه ریســک بیمــاران اســتفاده کننــد.
بــرای نوبــت دهــی بیمــاران، بایــد از آن هــا ســوال   -4
شــود کــه آیــا بــه تنهایــی مراجعــه می کننــد و یــا یــک همــراه 
ــد  ــال نبای ــاالی 60 س ــراد ب ــودکان و اف ــد. ک ــال دارن بزرگس

ــی   ــا تشــخیص احتمال ــا ب ــدار و ی ــان عامت ــد. زن ــه کنن مراجع
ــونوگرافی  ــد س ــه واح ــت ب ــت ویزی ــد جه COVID-19 نبای
ــند  ــته باش ــیارمهم داش ــیون بس ــر اندیکاس ــد مگ ــه کنن مراجع
کــه در ایــن مواقــع بایــد بــه محــل خــاص تعییــن شــده بــرای 

SARS-COV-2 مراجعــه کننــد.
راهنمای کارکنان و متخصصین اسکن های   •

اولتراسونوگرافی
ــوازم  ــی کــردن و تمیزکــردن ل راهنمــای ضدعفون  -1
ســونوگرافی و تجهیــزات و چگونگــی محفاظــت از کارکنــان 
و  ژنیکولوژیــک  اســکن های  انجــام  درحیــن  پزشــکان  و 
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ــد. ــد ش ــر خواه ــری ذک ــش دیگ ــی در بخ مامای
ــت  ــرل عفون ــازمان های کنت ــای س ــه ی توصیه ه هم  -2

شــامل: شــود  بایدعملــی  کــه 
ــا  ــر آرنج ه ــا زی ــد ت ــت بای ــت های سونوگرافیس دس  *

باشــند.  )bare( برهنــه 
ــرات  ــا جواه ــاعت و ی ــد از س ــت نبای سونوگرافیس  *

کنــد. اســتفاده 
سونوگرافیســت هابایــد قبــل و بعــد از ویزیــت بیمــار   -3
ــی  ــا ضدعفون ــون و ی ــا آب و صاب ــان را ب ــت های خودش دس

کننده هــای دســت تمیــز کنــد.
ــار  ــد از دســتکش هــای یکب سونوگرافیســت هــا بای  -4
مصــرف بــدون التکــس حیــن انجــام ســونوگرافی اســتفاده و 

ــد. ــض کنن ــار عوی ــر بیم ــد از ه بع
توصیــه حداقــل بــه اســتفاده از ماســک های جراحــی   -5
ســه الیــه بــرای سونوگرافیســت ها در طــی انجــام ســونوگرافی 
در بیمــاران می شــود چــرا کــه زمــان مشــخصی را در نزدیــک 
بیمــار ســپری می کننــد و در مواقعــی کــه بیمــار مشــکوک و یــا 
COVID-19  بــا احتمــال بــاال و یــا حتــی تاییــد شــده از جهــت

ــود. ــتفاده ش ــک های )N95( اس ــت از ماس اس
ــای  ــتفاده از ظرف ه ــر اس ــح ب ــرف ارج ــار مص ــای یکب ژل ه
بــزرگ ژل می باشــند حتــی در مواقــع انجــام ســونوگرافی 

ــکمی ش
کارکنــان غیربالینــی )منشــی ها و خدمــات( بایــد   -6
ــر  ــد و اگ ــروی کنن ــت پی ــرل عفون ــوکال کنت ــای ل از توصیه ه
ــورت  ــه ص ــاران ب ــا بیم ــه ب ــدون مواجه ــان را ب ــد کارش بتوانن
مســتقیم انجــام دهنــد، لزومــی بــه اســتفاده از ماســک ســه الیــه 

نمی باشــد.
تمــام کارکنــان در واحــد ســونوگرافی بایــد از   -7
باشــند  آگاه   SARS-COV-2بیمــاری نشــانه های  و  عائــم 
مثــل شــروع جدیــد ســرفه، تــب و کوتاهــی تنفــس و در 
ــه  ــا، ســریعاً ب ــم در آن ه ــن عائ ــه از ای ــروز هرگون صــورت ب

ــام  ــدور انج ــرده و حتی المق ــل ک ــکی عم ــای پزش و توصیه ه
تســت بــرای آن هــا صــورت گیــرد.

ــرل واحــد مربوطــه خــود در  اداره و کنت  •
COVID-19 پاندمــی   دوران  طــی 

ــر نیازهــای روزمــره ی معمــول جهــت اداره ی واحــد  عــاوه ب
ــردد: ــه می گ ــز ارائ ــر نی ــای زی ــان، توصیه ه خودت

تمامــی وســایل )PPE( بایــد روزانــه چــک شــود تــا   -1
شــوید. مطمئــن  آن هــا  بــودن  کافــی  از 

تمامــی کارکنــان بایــد از جهــت ســایز مناســب   -2
ماســک های )FFP3( تســت شــوند و ســایز آن هــا معلــوم 

گــردد.
ــن  ــه ممک ــند ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــران بای مدی  -3
خانواده هــای  و  پاندمــی، کارکنــان  دوران  طــی  در  اســت 
آن هــا ممکــن اســت بیمــار شــوند و بنابرایــن برنامه هــای الزم 

جهــت اتفاقــات غیرمترقبــه در نظــر گرفتــه شــود.
  SARS-COV-2 مثبــت  تســت  بــا  بیمــاری  اگــر   -4
مواجــه شــد، بایــد نتیجــه ضبــط و اطــاع داده شــده و روزانــه 
چــک شــوند و اطمینــان حاصــل گــردد کــه بیمــار نیــز از نتیجه 
ــان  ــه کارکن ــع اســت و اگــر بیمــار بســتری شــود ب تســت مطل

ــود. ــاع داده ش ــم اط ــه ه ــش مربوط بخ
اگــر جلســات بیــن گروه هــا )MDT( الزم اســت   -5
ــر برگــزاری جلســات هفتگــی و  کــه برگــزار شــود، توصیــه ب
آن هــم در platform آنایــن )مثــلZoom( تاراجــع بــه بیمــاران 

ــود. ــث ش بح
بــاالی                                         انتقــال  احتمــال  بــه  توجــه  بــا   -6
گــذاری  فاصلــه  بایــد  کارکنــان،  بیــن   SARS-COV-2
اجتماعــی مــا بیــن همــکاران رعایــت شــود و دیدارهــا و 
ــورت  ــه ص ــم ب ــار ه ــان ناه ــند. زم ــل برس ــه حداق ــات ب جلس
ــم. ــار ه ــی و در کن ــورت گروه ــه ص ــه ب ــد و ن ــرادی باش انف
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