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پاندمــی کوویــد-19 چالــش هــای منحصــر بــه فــردی را بــرای 
انجــام مراقبت هــای بــه موقــع بــرای بیمــاران ایجــاد کــرده اســت. 
ایــن چالش هــا بخصــوص بــرای بیمــاران بــا تشــخیص کانســر و 
ــد.  ــی باش ــترس زا م ــا اس ــده از آنه ــت کنن ــی حمای کادر درمان
در ایــن زمــان، موقعیــت هــر منطقــه و بیمارســتان در ارتبــاط بــا 
شــیوع کوویــد-19، انــواع بیمــاران، نــوع بیمارســتان و منابــع در 
دســترس تفــاوت گســترده ای دارد. بنابرایــن گایدالیــن هــا بایــد 

ــر اســاس هــر  ــرد شــود و ب ــه ف ــر اســاس هــر بیمــار منحصــر ب ب
منطقــه تغییــر خواهــد کــرد. مالحظــات خاصــی بــرای بررســی 
مناســب بــودن مداخــالت جراحــی و اهمیــت منابــع مــورد نیــاز 
ــن  ــدف از ای ــت. ه ــنل( الزم اس ــا و پرس ــا، فض ــل ابزاره )از قبی
ــوژی  ــای ژنیکول ــی ه ــی در جراح ــردن نکات ــن ک ــه روش مقال
انکولــوژی اســت کــه تمــام پزشــکان و بیمارســتانها بایــد بــرای 

ــند. ــته باش ــزی داش آن برنامه ری

1- چطــور در مــوارد کانســرهای ژنیکولوژیــک 

ــن  ــی تعیی ــک جراح ــودن ی ــس ب ــزان اورژان می
ــود؟ ش

ــر طبقــه  ــه صــورت زی اندیکاســیون هــای جراحــی ب  •
: شــود  مــی  بنــدی 

  ،)urgent( الکتیــو / غیــر اورژانــس، نیمــه اورژانــس، اورژانــس
)emergent( اورژانــس حیاتــی

Elec�(  سیســتم درجــه  بنــدی جراحی هــای الکتیــو  •
ــل  ــورت تعدی ــه ص ــا ب ــه در اینج tive Surgery Scale( ک

شــده بــرای جراحــی کانســرهای زنــان آورده شــده اســت، 
ــا  ــدی آنه ــت بن ــیجرها و اولوی ــی پروس ــدی عموم ــه بن ــا طبق ب

میتوانــد  بــرای جراحــان کمــک کننــده باشــد. )جــدول 1 ( اکثر 
 Tier 3a/b جراحی هــای کانســرهای ژنیکولــوژی در گــروه

)نیمــه اورژانــس( قــرار می گیرنــد:

 جدول 1 : طبقه بندی تعدیل شده جراحی های الکتیو 
))Elective Surgery Acuity Scale

توصیه های انجمن انکولوژی ژنیکولوژی)SGO(در رابطه با : 

مالحظات جراحی های انکولوژی زنان در زمان پاندمی کووید-19 
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* در صورتیکه در هر گروه Tier شک به کووید-19 باال باشد، اولویت بندی بیمار ممکن است تغییر کند.
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ــت از  ــع و محافظ ــره مناب ــرای ذخی ــب ب ــاژ مناس تری  •
پرســنل و بیمــاران بســیار مهــم اســت. زمانیکــه بخواهیــم مزایــا 
و معایــب هــر گونــه مداخلــه درمانــی را ارزیابــی کنیــم، بایــد 
احتمــال بالقــوه مواجهــه بیمــاران و پرســنل را بــا کوویــد- 19 

ــیم. ــته باش ــر داش ــدی در نظ ــر ج ــک خط ــوان ی ــه عن ب
•  در حالیکــه تعاریــف در مراکــز مختلــف متفــاوت 
ــه ای جهــت تشــخیص  ــات مداخل ــن حــال اقدام ــا ای اســت، ب
ــس  ــس / اورژان ــورت اورژان ــه ص ــوارد ب ــتر م ــردر بیش کانس

حیاتــی  اندیکاســیون نــدارد.
American College Of Surgery )ACS(  و 
Center For Medicare and Medicaid Services 

ــه عنــوان  ــه اهمیــت آنهــا ب ــان را بســته ب  بیشــتر کانســرهای زن

جراحــی هــای نیمــه اورژانــس )به عنــوان مثــال غیــر الکتیو( در 
رده بعــد از مــوارد ترومــا و اورژانــس هــای حیاتــی طبقه بنــدی 

می کننــد.
مــوارد  درمــان  در صورتیکــه  دارد،  عقیــده  بیشــتر   ACS

کانســر بــه طــور جــدی بــه تعویــق بیفتــد، می توانــد منجــر بــه 
ــود. ــار ش ــه بیم ــدی ب ــیب ج آس

تصمیــم گیــری گســترده بــرای تعییــن جراحی هــای   •
ــه صــورت منطقــه ای و در  اورژانــس و نیمــه اورژانــس بایــد ب
ــف  ــطوح مختل ــه س ــه ب ــا توج ــه و ب ــر ناحی ــالمت ه ــش س بخ

ــود. ــن ش ــتانها تعیی بیمارس
وقتــی جراحــی یــک انتخــاب اســت، پزشــکان بایــد بیمــاران 
ــار  ــه از بیم ــد و رضایتنام ــرکت دهن ــری ش ــم گی را در تصمی
گرفتــه شــود. در مشــاوره بــا بیمــار بایــد بــه موضــوع خطــرات 
ــد-19 در  ــا کووی ــاس ب ــر تم ــل خط ــی در مقاب ــر جراح تاخی
ــه  ــاوره در رضایتنام ــن مش ــت ای ــود. ثب ــد ش ــتان تأکی بیمارس
جراحــی یــا فــرم مشــاوره توصیــه شــده اســت. پزشــکان بایــد 
ــورد جراحــی  ــری در م ــد کــه تصمیم گی بیمــاران را آگاه کنن
کانســر بــر مبنــای توافــق جمعــی و بــر اســاس شــناخت مــوارد 

زیــر مــی باشــد :

1- منابع محلی / منابع پیش بینی شده 
2- شیوع کووید-19

3- مشخصات بیمار و تومور 
4- پیامدهای پیش بینی شده ناشی از تاخیر

اولویت بنــدی  بــرای  را  زیــر  هــای  گایدالیــن   •
جراحــی هــای خــاص در نظــر داشــته باشــید. )جــدول 2( 

ــی  ــزان اورژانس ــن می ــرای تعیی ــی ب ــن های ــدول 2- گایدالی ج
بــودن اعمــال جراحــی ســرطان هــای ژنیکولوژیــک )اورژانس 

حیاتــی - نیمــه اورژانــس - غیــر اورژانــس(
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در زمــان پاندمــی کوویــد-19، کمبــود سراســری اهــدای خــون 
وجــود دارد. بنابرایــن پزشــکان و سیســتم مراقبــت ســالمت در 
زمــان برنامــه ریــزی بــرای جراحــی هــا بایــد میــزان دسترســی 
هــر منطقــه بــه فــرآورده هــای خونــی را مــد نظــر داشــته باشــند. 
بــه مراقبیــن بهداشــتی کــه در وضعیــت ســالمت خوبــی هســتند 
توصیــه مــی شــود در اهــدای خــون شــرکت کننــد و دیگــران 

را بــه ایــن کار تشــویق کننــد.
اگــر در یــک بیمارســتان اعمــال جراحــی غیــر   •
ــده  ــف ش ــت، متوق ــور موق ــه ط ــس ب ــه اورژان ــس و نیم اورژان
اســت، انکولوژیســت هــای زنــان بایــد آمادگــی الزم را بــرای 
بــه تعویــق انداختــن اعمــال جراحــی کانســر داشــته باشــند. ایــن 
ــا نیســت،  ــه م ــا حرف ــودن بیمــاران ی ــی اهمیــت ب ــر ب امــر دال ب
بلکــه داللــت بــر ایــن واقعیــت دارد کــه مــا بایــد قابلیــت 
هــای درمــان را در مناطــق بــا منابــع پائیــن یــا گســترش شــدید 
ــظ  ــی حف ــس واقع ــیون های اورژان ــرای اندیکاس ــد-19 ب کووی

ــم. کنی
•  در برخــی بیمــاران، اداره غیــر جراحــی کانســر هــای 
انتخابــی کــم خطــر، ممکــن اســت مناســب باشــد. پیشــنهاداتی 
راجــع بــه اداره غیرجراحــی بدخیمــی هــای ژنیکولوژیــک 
یــا  نیســتند  در دســترس  زمانــی کــه روش هــای جراحــی 
ــی  ــی م ــل دسترس ــر قاب ــع زی ــد در مناب ــیون دارن کنتراندیکاس

ــد: باش
March23,2020,SGO COVID� 19 Communique: 
Gynecology Oncology Considerations during 
theCOVID� 19 Pandemi

در زمانــی کــه اقدامــات بهینــه غیــر جراحــی شکســت خــورده 
یــا زمانــی کــه تاخیــر جراحــی ممکــن اســت منجــر بــه طوالنــی 
ــه  ــا موربیدیت ــدد ی ــتری مج ــتان و بس ــتری در بیمارس ــدن بس ش
جدی تــری شــود، ادامــه درمــان بــا اقدامــات جراحــی مــد نظــر 

باشــد .

ــر، در  ــرای تاخی ــول ب ــل قب ــان قاب ــدت زم 2- م
ــت؟ ــدر اس ــر چق ــخیص کانس ــا تش ــاران ب بیم
*  ازمنظر سایکولوژیک هیچ تاخیری پذیرفته شده نیست.

*   از دیــدگاه انکولــوژی تاخیــر 8-3 هفتــه ای ممکــن اســت 
بــرای بیمــاران انتخابــی مبتــال بــه کانســر قابــل قبــول باشــد. در 
ــاد  ــدری زی ــه ق ــد-19 ب ــا کووی ــی کــه خطــر مواجهــه ب صورت
ــس  ــای اورژان ــیون ه ــرای اندیکاس ــزی ب ــه برنامه ری ــت ک اس
ــاران  ــی بیم ــان جراح ــه درم ــرای ادام ــد، ب ــی کن ــدود م را مح
ــه ای،  ــه موسســات دانشــگاهی منطق ــس ،ارجــاع ب نیمــه اورژان
ــه  ــر گرفت ــد، در نظ ــن باش ــام و ایم ــل انج ــه قاب ــی ک درصورت

شــود.
موضــوع  مــورد  در  اطالعــات  کــه  ایــن  وجــود  بــا     *  

ــان  ــاً محــدود اســت، شــواهد موجــود اطمین کوویــد-19 تقریب
نســبی بــرای بیمــاران و مراقبیــن را فراهــم مــی کنــد.

*   در صورتــی کــه بیمــاران نیمــه اورژانــس در موسســه 
ــاران  ــت بیم ــوند ،درخواس ــی ش ــه نم ــه پذیرفت ــتیبان مربوط پش
ــی کــه  ــا بیماران ــاژ شــود ، ت ــت تری ــا دق ــد ب ــت بای ــرای ویزی ب
ــریع  ــه س ــه مداخل ــاز ب ــت و نی ــی اس ــا  اورژانس ــت آنه وضعی

ــوند. ــایی ش ــد شناس دارن
ــاد در  ــر زی ــه تأخی ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب *    توج
ــاال  ــه ب ــا درج ــرفته ی ــای پیش ــر ه ــا کانس ــاران ب ــخیص بیم تش

ممکــن اســت ســبب پیشــرفت بیمــاری یــا بدتــر شــدن عالئــم 
شــود و وضعیــت آنهــا تبدیــل بــه مــوارد اورژانــس شــود. 
ــه  ــد ب ــی بای ــای مراقبت ــتم ه ــکان سیس ــورت ام ــن در ص بنابرای
بررســی مجــدد بیمــاران بــا فواصــل هــر 4- 2 هفتــه )نــه بیشــتر( 

ــد. ــدام نمای اق
ــاران و  ــدی بیم ــت بن ــر اولوی ــال حاض ــوع در ح *    در مجم
تعییــن اینکــه چــه کســانی در ایــن شــرایط کــه ســرویس 
دهــی بهینــه مختــل اســت بیشــترین ســود را از عمــل جراحــی 
می برنــد موضــوع خطیــری اســت. سیســتم هــای ســالمت بایــد 
ــه  ــه نظــر می آیــد ب ــا تومورهایــی کــه ب ــان ب اولویــت بنــدی زن
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ــن کانســرها،  ــل درمــان هســتند شــامل مراحــل پایی شــدت قاب
کانســرهای درجــه پاییــن یــا بــاال و همچنیــن بیمــاران بــا 
کانســرهای ژنیکولوژیــک پیشــرفته کــه نیــاز بــه جراحــی 
دارنــد یــا عالئمــی دارنــد کــه جراحــی هــای تســکینی برایشــان 

ــد. ــته باش ــر داش ــت را در نظ ــروری اس ض

3- در کــدام گــروه از بیمــاران جراحــان بایــد بــا 
احتیــاط اقــدام کننــد؟

شــده  شــناخته  بیمــاران  جراحــی  از  االمــکان  حتــی     *
ــد و  ــزا دارن ــبه آنفوالن ــم ش ــه عالئ ــانی ک ــد-19 و کس کووی
ــود،  ــز ش ــت پرهی ــوم اس ــا نامعل ــد-19 آن ه ــت کو وی وضعی
ــی  ــس حیات ــا اورژان ــس ی ــار اورژان ــرایط بیم ــه ش ــر اینک مگ

ــد. باش
*    بیمــاران بــاالی 65 ســال یــا کســانی کــه دچــار ســرکوب 
سیســتم ایمنــی هســتند یــا بیمــاران بــا اختــالالت طبــی همــراه 
ــا  ــی ی ــی عروق ــاری قلب ــده و بیم ــرل نش ــت کنت ــل دیاب از قبی
ــرای بیمــاری ناشــی از  بیمــاری ریــوی مزمــن ممکــن اســت ب
ــروه از  ــن گ ــی در ای ــند . جراح ــر باش ــر ت ــد-19 پرخط کووی
بیمــاران فقــط بایــد زمانــی انجــام شــود کــه تاخیــر آن منجــر 
بــه خطــر بیشــتری نســبت بــه آســیب ناشــی از بیمــاری احتمالی 

ــات. ــده حی ــد کنن ــوارد تهدی ــا در م ــود ی کووید-19ش

*    بــر اســاس گــزارش اخیــر JAMA Oncology بیمــاران 
ــا تحــت درمانهــای  ــه کانســر کــه بســتری می شــوند ی ــال ب مبت
شــیمی درمانــی یــا رادیوتراپــی قــرار مــی گیرنــد ممکــن 
ــه  ــند. البت ــر باش ــر خطرت ــد-19 پ ــت کووی ــرای عفون ــت ب اس
ــر  ــه کانس ــال ب ــوارد مبت ــه م ــن مطالع ــاران در ای ــت بیم اکثری
ریــه بــوده اســت و هیــچ کــدام از بیمــاران دچــار کانســرهای 

ــد. ــک نبودن ژنیکولوژی
4- چــه اســتراتژی هــای دیگــری وجــود دارد کــه 
ــت  ــرای محافظ ــان ب ــت زن ــان انکولوژیس جراح

ــد؟ ــتفاده کنن ــاران از آن اس ــود و بیم خ

*   بــرای آنکــه تاثیــر کوویــد-19 را در اختــالل ســالمت 
در کشــورمان کاهــش دهیــم هیــچ مداخلــه ای مهمتــر از 
ــارج  ــم خ ــل کار و ه ــم در مح ــی ه ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
از آن وجــود نــدارد. زمانــی کــه بــرای انجــام وظایــف شــغلی 
حضــور در محــل کار ضــروری نیســت انجــام کارهــا از منــزل 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
 *   بهینه ســازی ارتبــاط بــا بیمــاران در فضــای مجــازی از 
ــی  ــای جراح ــاوره ه ــام مش ــامل انج ــق tele health، ش طری

ــد. ــاران جدی ــرای بیم ب
ــد-19  ــایی کووی ــرای شناس ــاران ب ــع بیم ــری جام *    غربالگ

ــی. ــل از جراح ــگاه و قب ــت در درمان ــل از ویزی قب
ــرای  ــت ب ــترس اس ــی در دس ــع کاف ــه مناب ــی ک *   در صورت

تمــام بیمارانــی کــه قــرار اســت تحــت جراحــی قــرار گیرنــد 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــل از جراح ــد-19 قب ــت کووی ــام تس انج
شــود. در آینــده تســت هــای ســرولوژیک ممکــن اســت 
شناســایی افــراد بــا مواجهــه اخیــر یــا کســانی کــه بهبــود یافتــه 

ــند . ــود بخش ــد را بهب ان
ــه ای  ــت حرف ــه و بهداش ــای جامع ــه ه ــاس توصی ــر اس *    ب
 )PPE( ــخصی ــت ش ــای محافظ ــان از ابزاره ــه خودت موسس

ــد. ــتفاده کنی اس
*    بــرای تــداوم حداقــل تمــاس فیزیکــی بــا بیمــاران و کاهش 

ــا  ــه ب ــر مواجه ــش خط ــد از PPE و کاه ــش از ح ــتفاده بی اس
کوویــد-19 در هــر زمــان کــه ممکــن اســت ترخیــص بیمــاران 

در روز جراحــی مدنظــر باشــد.
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