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 ،CDC راهنماهــای  براســاس  پاســخ ها  و  پرســش  ایــن 
در  مراقبــت  کیفیــت  افزایــش  بــرای   ACOG توصیه هــای 
ــن  ــت. برهمی ــده اس ــی ش ــد- 1۹  طراح ــاری کووی دوران بیم
ــا کمــک  ــداول را ب ــن پرســش های مت اســاس ACOG پاســخ ای
متخصصیــن زنــان، متخصصیــن فتــو مترنــال، کــودکان و فــوق 
تخصص هایــی کــه درخــط مقــدم مراقبــت از مــادران هســتند، 

پی ریــزی کــرده اســت.

بدلیــل تغییــرات مــداوم و بــه روز شــدن اطالعــات، ممکن اســت 
پاســخ ایــن پرســش ها تعدیــل و یــا تغییــر کننــد. در پروســه های 
درمانــی بایــد تــوان منطقــه و پرســنل را بــرای حصــول بهتریــن 
ــا  اســتراتژی ها درنظــر گرفــت. راه حــل واحــدی در برخــورد ب

کلیــه شــرایط وجــود نــدارد.
1. تقدم بیماران ژنیکولوژیک چگونه باشد؟

ــام  ــت انج ــل مراقب ــهای تعدی ــه، روش ــت منطق ــاس جمعی براس
شــود. براســاس ســاین و ســمپتوم بیمــاران، وجــود بیمــاری 
زمینــه ای، شــدت عالئــم) حــاد و مزمــن( و دسترســی بــه پرســنل 

مراقبتــی برنامــه ریــزی شــود. درصــورت افزایــش ریســک ابتــال 
ــت. ــا کاس ــداد مراقبت ه ــد از تع ــد- 1۹ ، بای ــه کووی ب

ــد مــوارد اورژانــس را تشــخیص دهــد، ســپس  telehealth میتوان

براســاس شــرایط ممکــن اســت بیمــار بــه مرکــز بهداشــت و یــا 
بیمارســتان ارجــاع شــود.

بــا        غیرمرتبــط  ژنیکولوژیــک   عفونــت   تــب،   درمواقــع 
کوویــد- 1۹، احتمــال EP ، عــوارض بعــداز جراحــی، خونریزی 
ــا آنمــی عالمتــدار، تاخیــر در ویزیــت  شــدید واژینــال همــراه ب
ــد  ــده و نیازمن ــراه ش ــی هم ــیبهای فراوان ــا آس ــد ب ــار میتوان بیم

ــت. ــوری اس ــت حض ویزی

ــت،  ــدون عالم ــدان ب ــت تخم ــواده، کیس ــم خان ــاوره تنظی مش
ســمپتوم های یائســگی، فالوآپ هــای روتیــن پــس از عمــل 
جراحــی، بررســی ســالمت روان و مــوارد مشــاوره و مراقبــت از 

ــا تلفــن انجــام شــود. ــد ب ــی میتوان ســقط داروی
کننــدگان  مراجعــه  ســامتی  غربــال  آیــا    .2

اســت؟ الزم  حضــوری  درویزیــت 
بررســی بیمــاران و یــا در مــوارد خــاص همراهــان بیمــار، ازنظــر 

ــب،  ــودرد و ت ــرفه، گل ــد س ــال مانن ــی ابت ــم احتمال ــود عالئ وج
جهــت جلوگیــری از ورود بیمــاران بــه کلینیــک در بعضــی 
ــن  ــا تلفــن در حی ــوان ب ــن کار را می ت مناطــق انجــام میشــود. ای
پذیــرش بیمــاران پرســید و مــوارد ســفرهای اخیــر و بــا مواجهــه 
ــه آنهــا یــادآوری گــردد  ــا شــد. ب ــا بیمــاران عالمتــدار را جوی ب
ــرده و  ــودداری ک ــه خ ــم  از مراجع ــروز عالئ ــورت ب ــه درص ک
ــد. درصورتیکــه بیمــار ازنظــر  ــه تعویــق بیاندازن ــرار خــود را ب ق
ابتــال بسیارمشــکوک اســت، اطالعــات وی را بــه مراکــز باالتــر 
ســالمت جهــت پیگیــری، منتقــل نمــود. درصــورت بــروز عالئم 

پــس از جلســه ویزیــت، ضدعفونــی اتاق هــا و محلــی کــه بیمــار 
نشســته بــوده اســت، ضــروری اســت.

ــاق  ــان در ات ــاران و همراه ــداد بیم ــور تع ــردن حض ــدود ک مح
ــد. ــر باش ــی موث ــش آلودگ ــد درکاه ــار میتوان انتظ

3.   پیشنهادات برای telehealth چیست؟
درحــال حاضــر زیــر ســاختهای telehealth، کــه بــا ســرویس های 
مناســب انجــام شــود، در همــه جــا وجــود نــدارد. ایــن معضــل بــا 
ــه  ــز مرتبــط اســت. بعضــی از بیمــاران ب ــع موجــود بیمــار نی مناب

تکنولــوژی هــای مناســب و الزم دسترســی ندارنــد.
متخصصیــن زنانــی کــه بــا تلفــن درتمــاس بــا بیمــاران هســتند، به 
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ارتبــاط مابیــن پزشــک - بیمــار  اهمیــت دهند. درک و شــناخت 
مــوارد خشــونت های خانگــی برعلیــه زنــان و نوجوانــان، ازایــن 

راه میتوانــد شناســایی گردد.
4.   کدام جراحی ها به تعویق بیفتند؟

مواجهــه  در  پرســنل    بــرای   خطــر   افزایــش   دلیــل  بــه 
ــنل،  ــی پرس ــایل حفاظت ــت وس ــد- 1۹ و محدودی ــا      کووی ب
ریســک آلودگــی بیمــاران در دوره پــس از جراحــی، میبایســت 

جراحی هــای الکتیــو را بــه تعویــق انداخــت.
فقــط  اســترس پرســنل،  درشــرایط شــیوع کوویــد- 1۹  و 
ــا آن  جراحی هــای مجــاز اســت کــه ســالمت و امنیــت بیمــار ب
ــام  ــان انج ــص زن ــه متخص ــی ک ــد. معیارهای ــر نمی افت ــه خط ب
ــاری  ــدت بیم ــاس ش ــدازد، براس ــر می ان ــه تاخی ــا را ب جراحی ه

ــود. ــدود ش ــی مح ــی خاص ــه جراح ــه آنک ــت ن اس
ــی  ــدید و آنم ــزی ش ــا خونری ــردی ب ــترکتومی در ف ــال هیس مث
عالمتــدار قابــل انجــام میشــود و کال گفته نمیشــود هیســترکتومی 

ــن دوران انجــام نشــود. در ای
ــو  ــی الکتی ــقط، جراح ــای س ــرویس ه ــا س 5.   آی

ــوند؟ ــوب میش محس
ســالمت ســقط)abortion(یکی از اجــزا اصلــی سیســتم مراقبــت 
بهداشــتی اســت. تاخیــر در انجــام آن میتوانــد منجــر بــه عــوارض 
بســیار جــدی شــود کــه عمــر، ســالمت و کیفیــت زندگــی خانــم 

را بخطــر بیانــدازد.
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