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ــارداری قســمت اساســی از مراقبت هــای جامــع  ــری از ب جلوگی
ــری  ــهای جلوگی ــه روش ــا ادام ــت ی ــد. دریاف ــی باش ــامتی م س
ــاً  ــاروری و نتیجت ــتقال ب ــن اس ــود یافت ــب بهب ــارداری موج از ب
ــر  ــر عمیقــی ب کاهــش بارداری هــای ناخواســته مــی شــود، و اث
ــرایط  ــوص در ش ــار بخص ــتی بیم ــامت و تندرس ــی، س زندگ
اســترس زا و ســخت اقتصــادی مــی گــذارد. همچنــان کــه 
ــا  ــی ب ــاده رویاروی ــا آم ــک ه ــتانی و کلینی ــتم های بیمارس سیس

نیازهــای بی ســابقه و غیــر منتظــره در مراقبــت از بیمــاران مبتــا 
ــکان دارد  ــه ام ــا ک ــا آنج ــد ت ــند بای ــی باش ــد- 1۹ م ــه کووی ب
ــاس  ــا تم ــارداری ب ــری از ب ــای جلوگی ــرویس های روش ه س

ــد. ــه دهن ــر  را ارائ کمت
استراتژی های زیر باید به دنبال شود :

Telehealth = پی گیری تلفنی سامت  •
ــت  ــه درخواس ــدی ک ــاران جدی ــن بیم ــت یافت ــن روش جه ای
ــه  ــد ب ــد را دارن ــری کــه خــود اســتفاده کنن روش هــای جلوگی
کار مــی رود، و اگــر منــع مصرفــی نداشــته باشــند بــه طــور ایمــن 

شناســایی شــده و داروی خاصــی برایشــان نســخه مــی شــود.
ــق  ــر باشــد از طری ــکان پذی ــا اگــر ام ــن داروه ــی ای ــرات منف اث

ــی شــود. ــت م ــی مدیری تلفن
تجدید نسخه :  •

ایــن مســئله نیــز می توانــد توســط Telehealth انجــام شــود. جهــت 
کاهــش مراجعــات بــه داروخانــه بهتــر از نســخه یکســال تجویــز 
ــا  ــا ب ــت ی ــق پس ــه از طری ــد ک ــویق کنن ــاران را تش ــود. و بیم ش

اتومبیــل از داروخانــه هــای خــاص تهیــه کننــد.
روش جلوگیری اورژانسی :  •

ــر  ــا از کانت ــخه ی ــا نس ــا ب ــا را ی ــن داروه ــد ای ــاران می توانن  بیم

ــد. ــت کنن دریاف
 مثــًا قــرص ulipristal اســتات بخصــوص در ایــن مــورد نســخه 

می شــود.
روش هــای قابــل برگشــت و طوالنــی مــدت و روش   •

بــارداری: از  جلوگیــری  دائمــی  هــای 
ایــن روش هــای قابــل برگشــت و طوالنــی مــدت )LARC( مثــل 
IUD و یــا ایمپلنــت مــی باشــد و توصیــه مــی شــود. در صــورت 

امــکان روش دائمــی جلوگیــری پیشــنهاد می شــو؛  و اگــر ایــن 
ــود روش هــای  ــر نب روش هــا در شــرایط پاندمیــک امــکان پذی

ــز می شــود. خــود اســتفاده شــونده تجوی
 خــارج کــردن )LARC(  هــا را نیــز می تــوان بــه تعویــق انداخــت 
و در مــورد اینکــه ایــن وســایل بــر خــاف تاریــخ انقضــا آنهــا 
مــی تواننــد اثــر بخــش باشــند صحبــت شــود. جهــت اطــاع از 
ــه  ــوان ب ــد باشــد می ت ــول FDA می توان ــل قب ایــن مســئله کــه قاب
)735( مراجعــه   ACOG جــدول شــماره 1 در کمیتــه مشــورتی

کــرد.

)  LARC( بزرگساالن و روش های  •
 در ســال FDA ،2۰1۹ اســتفاده از IUD بــه نــام Liletta )آزاد 
کننــده 52 میلــی گــرم لونوژســترول( بــرای 6 ســال مــورد تاییــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
در صــورت امــکان درخواســت هــای برداشــت IUD بایــد ارائــه 

شــود.
- منابع ACOG : Committee opinion شماره 615 و 7۰7

پس از زایمان :  •
ــه ویزیــت پــس از زایمــان ممکــن   از آنجایــی کــه دسترســی ب
اســت محــدود باشــد روش جلوگیــری پــس از زایمــان بــه 

توصیه های ACOG در رابطه با تدارکات الزم جهت 
استفاده از روش های جلوگیری
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ــد. ــته باش ــت داش ــد اولوی ــوری بای ــورت ف ص

ــو  ــن نح ــه بهتری ــقط ب ــای س ــت ه ــه مراقب چگون
ــود؟ ــی ش ــام م انج

ــه  ــه جانب ــامت هم ــت س ــی مراقب ــائل اساس ــز از مس ــقط نی س
می باشــد و در طــی درگیــری و واکنــش هــا بــه بیمــاری 
ــی  ــتراتژی های ــود و اس ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــد- 1۹ نبای کووی
جهــت تســهیل ایــن عمــل بــا رعایــت کاهــش برخــورد هــم در 
افــراد مبتــا هــم در پرســنل بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات هــر 

ــت. ــرا اس ــل اج ــه ای قاب منطق
قابــل ذکــر اســت ایــن اســتراتژی هــا در ترجمــه حــذف 

ند. شــده ا

چــه پیشــنهادات ویــژه ای جهــت شناســایی و پیــش 
گیــری از خشــونت هــای ناشــی از دوســت صمیمی 

یــا دیگــر افــراد وجــود دارد ؟
ــرف  ــونت از ط ــاید خش ــه ش ــال ک ــن احتم ــورد ای ــد در م بای
ــی  ــای اجتماع ــه گــذاری ه ــگام فاصل دوســت صمیمــی در هن

ــویم. ــرد آگاه ش ــورت گی ــت ص ــن اس ممک
پنــاه گرفتــن در یــک مــکان، شــرایط ســخت اقتصــادی شــامل 
از دســت دادن حقــوق یــا حتــی شــغل بــه علــت ناتوانــی در کار 
ــا را  ــونت ه ــن خش ــی ای ــدن همگ ــه ش ــیون و قرنطین و ایزوالس

ــد. ــن می زن دام
ــه  ACOG پیشــنهاد مــی کنــد همــه بیمــاران از ایــن نظــر بایــد ب

تنــاوب و در صــورت انفــرادی و بــدون حضــور دوســت، فامیل، 
ــرار  ــو ق ــرس و ج ــورد پ ــده اش م ــت کنن ــی مراقب ــر و حت پارتن

گیــرد.
ــه صــورت پــی گیــری  در شــرایط پاندمیــک شــاید ایــن کار ب

تلفنــی انجــام شــود.
مــورد  در  بایــد  فعاالنــه  زایمــان  و  زنــان  متخصصیــن 
ــا را در  ــت ه ــا و مراقب ــری ه ــی گی ــن پ ــه ای ــرویس هایی ک س

باشــد. داده  اطــاع  میکننــد  ســاپورت  جــاری  شــرایط 
رفرنس : Committee opinion، شماره 518

چــه مراقبتهــای اضافــه تــری پــس از عمــل جراحی 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود ؟

ــای  ــی ســرویس ه ــای تلفن ــری ه ــی گی ــا پ ــاز باشــد ب شــاید نی
مراقبتــی پــس از عمــل جراحــی افزایــش یابــد. در ایــن صــورت 
بایــد وســایل مــورد نیــاز از قبیــل کاف فشارســنج یــا تــب ســنج 
در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد. گاهــی بیمــار بایــد از محل زخم 
ــرای پزشــک ارســال  ــه و ب عمــل جراحــی خــود عکــس گرفت
کنــد و یــا پزشــک از طریــق شــبکه مجــازی بــه صــورت ویدئــو 
زخــم را رویــت کنــد. و در صورتیکــه  ویزیــت حضــوری بــرای 
بیمــاری در نظــر گرفتــه نشــده اســت بایــد وســایل مــورد نیــاز از 
قبیــل وســایل مراقبــت زخــم و داروهــا و دیگــر مــواد بــه میــزان 

الزم بــرای زمــان طوالنــی در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد. 

آیــا پیشــنهاد ویــژه ای مبنــی بر اســتفاده از آســپرین 
بــا دوز پاییــن یــا دیگــر داروهــای )NSAIDs(  وجــود 

دارد؟
ــتفاده از  ــه اس ــر اینک ــی ب ــی مبن ــزارش های ــورد گ ACOG در م

)NSAIDs(  بخصــوص ایبوبروفــن موجــب بدتــر شــدن بیمــاری 
کوویــد1۹- می شــود هشــدار داده اســت. همچنیــن در تئــوری 
Lancet article تشــدید عائــم بیمــاری بــا ایــن داروهــا بخصوص 

ــده می شــود. ــن دی بروف
 در حــال حاضــر ACOG مــدرک علمــی مرتبــط بــا ایــن قضیــه 

را اظهــار نکــرده اســت.
 در حالــی کــه ACOG  هرگونــه تاشــی جهــت بررســی صحت 
و ســقم اطاعــات را انجــام می دهــد، ایــن اطاعــات نشــر شــده 
ــچ  ــدون هی ــد ب ــی باش ــت( م ــه هس ــورت )آنچ ــه ص ــاال ب در ب
ــاً  ــس. ضمن ــا برعک ــتی آن ی ــت و درس ــت صح ــی جه ضمانت
ــن  ــده در ای ــر ش ــب ذک ــار مطل ــدرکاران انتش ــت  ان ــی دس تمام
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ــّرا هســتند.  ــه عواقــب مضــر مب قســمت از هرگون
ــر اســاس سیاســت  ــه ACOG  ب تمامــی اعضــا نویســندگان کمیت
کاری ایــن کمیتــه کــه در Acog.org قابــل دسترســی می باشــد و 
در جمــع آوری و نوشــتن ایــن مطالــب عمــل کرده انــد و هیــچ 

گونــه ارتبــاط تجــاری در ایــن مقالــه وجــود نــدارد.


