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ــاز  ــه نی ــی ک ــت از بیماران ــد-19 مراقب ــی کووی ــران پاندم در بح
ــرای  ــادی را ب ــای زی ــد چالش ه ــان دارن ــال جراحــی زن ــه اعم ب
ــه  ــل ب ــاق عم ــکان و کادر ات ــن پزش ــه و همچنی ــاران، جامع بیم

ــت. ــود آورده اس وج
دســتورالعمل زیــر بــر اســاس اطالعاتــی کــه تاکنــون در مــورد 
ایــن ویــروس مــی دانیــم نوشــته شــده ولــی بــا پیشــرفت دانــش 

مــا در مــورد ایــن ویــروس قابــل تغییــر اســت.

در دوران پاندمیکوویــد-19 انجمــن الپاراســکوپی زنان آمریکا 
AAGL بــه همــراه بســیاری از انجمــن هــای دیگــر معتقــد بــه 

ــر ضــروری مــی  کنســل کــردن تمــام عمــل هــای جراحــی غی
باشــد.

ــل  ــه عم ــاز ب ــورت نی ــد-19  در ص ــه کووی ــال ب ــاران مبت در بیم
جراحــی البتــه بســته بــه درجــه اورژانــس بــودن بهتــر اســت تــا 
ــق  ــه تعوی ــی ب ــل جراح ــد عم ــر کنی ــار صب ــودی بیم ــان بهب زم
بیفتــد. البتــه در بعضــی مواقــع عمــل جراحــی اورژانــس اســت 

ــت. ــق انداخ ــه تعوی ــوان ب و نمی ت
در دستورالعمل زیر به این موارد می پردازیم:

ــد  ــی بای ــل جراح ــد عم ــاران کاندی ــی بیم ــن دوره پاندم در ای
قبــل از عمــل و در صبــح روز عمــل اســکرین کامــل شــوند کــه 
ــه  ــم هرگون ــر کــردن پرسشــنامه کامــل در مــورد عالی شــامل پ
ــل  ــه کام ــل و معاین ــال کام ــرح ح ــر و ش ــرماخوردگی اخی س

اســت.
ــد19-  ــت کووی ــر تس ــرض خط ــت دار در مع ــاران عالم در بیم

بایــد قبــل عمــل چــک شــود.
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و احتمــال منفــی بــودن 

ــی کاذب  ــا منف ــه بیمــاری ی ــد-19 در مراحــل اولی تســت کووی
ــد-19  ــت نامشــخص از لحــاظ کووی ــا وضعی تســت، بیمــاران ب
بایــد مثبــت در نظــر گرفتــه شــوند. بــرای همیــن تمــام پرســنل در 
 PPE تمــاس بــا بیمــار بایــد وســایل محافظــت شــخصی کامــل

را داشــته باشــند.
ــی  ــار اپیدم ــورها دچ ــه کش ــر از بقی ــه زودت ــورهایی ک در کش
ــد عمــل جراحــی  ــر اســت بیمــاران کاندی ــد بهت ــا شــده ان کرون

ــد. ــه انجــام دهن ــی اســکن ری ــل از عمــل ســی ت قب

ــد-19  ــاری کووی ــر بیم ــخیص باالت ــدرت تش ــه ق ــه ب ــا توج )ب
ــاری( ــه بیم ــل اولی ــکن در مراح ــی اس ــی ت ــط س ــط توس توس

PPE وسایل حفاظت شخصی
 ویریون کووید19-بین ۵۰ تا 2۰۰ نانومتر است.

ماســکN9۵  بــرای فیلتــر کــردن ذرات بزرگتــر از 3۰۰ نانومتــر 
طراحــی شــده انــد و تــا 9۵ درصــد کارایــی دارنــد.

ــه در  ــی ک ــای جراح ــک ه ــه ماس ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
 N9۵ اتــاق عمــل اســتفاده مــی شــود کارایــی معــادل بــا ماســک

را دارا مــی باشــد.
ــل را  ــل PPE کام ــاق عم ــنل ات ــام پرس ــود تم ــی ش ــه م توصی

ــامل: ــه ش ــند ک ــته باش داش
ــراه  ــا N9۵ هم رو کفشــی، گان ضــد آب، ماســک جراحــی ی

پوشــش کامــل ســر، دســتکش و عینــک محافــظ
ــدود  ــیار مح ــد بس ــل بای ــاق عم ــه ات ــنل ب ــروج پرس ورود و خ

ــد. باش
ــش  ــه کمک ــه ب ــی ک ــط رزیدنت ــی فق ــتانهای آموزش در بیمارس
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در اتــاق عمــل نیــاز اســت حضــور داشــته باشــد هــم بــه منظــور 
 PPE ــر ــظ ذخای ــور حف ــه منظ ــم ب ــت و ه ــر عفون ــال کمت انتق

ــع ضــروری. ــرای مواق ب
Surgical approach

احتمــال پخــش ویــروس بــه همــراه ذرات آئروســل در هــوا بــه 
هنــگام اســتفاده از الکتروســرجری و وســایل اولتراســونیک مثــل 

هارمونیــک در حیــن جراحــی وجــود دارد.
ــروکار  ــو ت ــاز کــردن وال ــه عــالوه در هنــگام الپاراســکوپی، ب ب
ــا هنــگام خــارج کــردن نســج از  و تعویــض وســایل جراحــی ی
داخــل شــکم یــا از طریــق واژینــال مثــاًل در آوردن رحــم از واژن 
احتمــال مواجــه شــدن و آلــوده شــدن پرســنل و تیــم جراحــی بــا 

ذرات آئروســل ویروســی میباشــد.
البتــه تمــام ایــن هــا در حــد تئــوری اســت و هنــوز شــواهد قطعــی 
ــکم  ــق ش ــی از طری ــی ویروس ــای تنفس ــال عفونت ه ــرای انتق ب

بیمــار حیــن جراحــی بــه پرســنل اتــاق عمــل نمــی باشــد.

پیشنهادات برای جراحی الپاراسکوپی
تــا حــد امــکان از الکتروســرجری و وســایل اولتراســونیک کمتر 
اســتفاده شــود و بــا حداقــل تولیــد دود و کنتــرل قــدرت دســتگاه 

همچنیــن اســتفاده کمتــر از کوتــر برای دیسکشــن.
ــردار  ــه گاز فیلت ــودن از سیســتم تخلی در صــورت در دســترس ب
.ULPA بــا قــدرت فیلتــر ذرات بســیار کوچــک اســتفاده شــود

ــن  ــکم از ساکش ــل ش ــروج گاز CO2 داخ ــرای خ ــن ب همچنی
اســتفاده شــود و بــه هیــچ عنــوان گاز داخــل شــکم را بــه هــوای 

داخــل اتــاق تخلیــه نکنیــد.

در صــورت امــکان از فشــار پاییــن بــرای جراحــی اســتفاده شــود. 
1۰ تــا 12 میلیمتــر جیوه.

ــه  ــد ب ــز کنی ــکم پرهی ــل ش ــی گاز CO2 داخ ــه ناگهان از تخلی
خصــوص در زمــان تعویــض وســایل جراحــی و یــا هنــگام 

ــروکار. ــج از ت ــروج نس خ
ــا نســج از داخــل شــکم مواظــب  ــه ی ــرای خــارج کــردن نمون ب

ــه گاز  ــه تخلی ــل از اینک ــا قب ــید، ترجیح ــک گاز CO2 باش لی
ــی  ــه مین ــاز ب ــورت نی ــود. در ص ــام ش ــردار انج ــن فیلت ــا ساکش ب
الپاروتومــی یــا واژینــال کولپوتومــی قبــل از آن گاز داخــل 

ــود. ــه ش ــن تخلی ــا ساکش ــاًل ب ــکم کام ش
مراقب پاشیدن ذرات مایع یا خون از داخل شکم باشید.

مواظــب نشــت کــردن گاز CO2 از تــروکار باشــید، ترجیحــا از 
تــروکار یکبــار مصــرف اســتفاده کنیــد.

الپاروتومی و عمل های واژینال
ــکاران  ــال هم ــی و واژین ــی الپاروتوم ــال جراح ــوارد اعم در م
بیهوشــی ترجیحشــان بیهوشــی رژیونــال اســت چــرا کــه از 
پخــش ذرات آئروســل ویــروس در هنــگام لولــه گــذاری و 

می شــود. جلوگیــری  لولــه  درآوردن 
در هنــگام اســتفاده از الکتروســرجری بایــد حواســمان بــه پخــش 
ذرات آئروســل حــاوی ویــروس بــه فضــای اتــاق عمــل باشــد. 
ــل از الکتروســرجری و ساکشــن دود حاصــل از  اســتفاده حداق

آن توصیــه مــی شــود.
غیــر  از روش هــای  و هموســتاز  دیسکشــن  بــرای  ترجیحــا 

شــود. اســتفاده  الکتروســرجری 
ــوه ی  ــه نح ــونیک( ب ــایل اولتراس ــک )وس ــر و هارمونی از کوت
اســتفاده شــود کــه دود کمتــری در فضــا ایجــاد شــود در حالــی 
کــه بــا تنظیمــات حداقــل دســتگاه کار مــی کنیــم. از دایسکشــن 

طوالنــی بــا ایــن ابــزار پرهیــز کنیــم.
در صــورت امــکان همــراه فیلترهــای ULPA از ساکشــن تخلیه 

دود و هواکــش مناســب اســتفاده شــود.

از پخــش شــدن ذرات خــون و مایــع و پاشــیدن و اســپری شــدن 
آن بــه تیــم درمانــی پرهیــز شــود و تاکیــد مجــدد بــرای تخلیــه 

دود حاصــل از کوتــر بــا ساکشــن.


