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RCOG (Royal College Of Obste�  بیانی��ه مش��تر ک
BSGE (British So� و (tricians & Gynecologists

ciety for Gynecological Endoscopy) در رابط��ه ب��ا 

جراح��ی ه��ای الپاراس��کوپی ژنیکول��وژی و کووی��د- 1۹.
بناب��ر درخواس��ت متخصصی��ن زن��ان، تحقی��ق جه��ت بررس��ی 
افزای��ش احتمال��ی ریس��ک انتق��ال کووی��د- 1۹ ط��ی جراح��ی 
الپاراس��کوپی ژنیکول��وژی انج��ام گرف��ت، ب��ه خص��وص ارتباط 

آن ب��ا ایج��اد احتمال��ی آئروس��ل ه��ای آل��وده ب��ا کووی��د- 1۹ از 
طری��ق لی��ک CO2 و دود ناش��ی از وس��ایل مصرف��ی ان��رژی.

بالق��وه خط��ر ایج��اد  آئروس��ل ه��ای آل��وده حی��ن الپ��ارا توم��ی 
می توان��د کمت��ر باش��د.)1) هرچن��د ب��ا اطالع��ات موج��ود و ب��ر 
اس��اس داده ه��ای مح��دودی ک��ه در ح��ال حاض��ر وج��ود دارد، 
 (PPE( در ص��ورت اس��تفاده از وس��ایل حفاظ��ت ش��خصی
ش��واهدی مبن��ی ب��ر افزای��ش ریس��ک انتق��ال کووی��د- 1۹ ط��ی 

جراح��ی الپاراس��کوپی ژنیکول��وژی وج��ود ن��دارد.
کووی��د- 1۹در مدف��وع یاف��ت ش��ده ک��ه احتم��ال انتق��ال از طریق 

نازوفارنک��س و ف��رو ب��ردن ب��ه داخ��ل دس��تگاه گ��وارش)2۹ 
درص��د م��وارد) مط��رح اس��ت و همچنی��ن در ح��دود ی��ک 
درص��د م��وارد در نمون��ه خ��ون یاف��ت ش��ده اس��ت.)3) بنابرای��ن 
ممک��ن اس��ت در اعم��ال جراح��ی ک��ه روده درگی��ر اس��ت در 
مقایس��ه ب��ا اعم��ال جراح��ی ژنیکول��وژی ش��رایط متف��اوت باش��د.

جراح��ی الپاراس��کوپی ب��ا کاه��ش ع��وارض، کوت��اه ش��دن 
م��دت زم��ان بس��تری در بیمارس��تان و بازگش��ت س��ریعتر ب��ه 
فعالی��ت روزان��ه هم��راه اس��ت،)2) هم��ه ی ای��ن م��وارد ب��ه نف��ع 
بیم��ار ب��وده و از طرف��ی ام��کان اس��تفاده بهت��ر از منابع بیمارس��تانی 
را فراه��م م��ی س��ازد ک��ه ب��ه خص��وص در زم��ان پاندم��ی فعل��ی 

مفی��د خواه��د ب��ود.
در غی��اب ش��واهدی ک��ه نش��ان دهن��ده ی افزای��ش انتق��ال 
کووی��د- 1۹ از طری��ق ه��ای آئروس��ل ه��ای آل��وده ای اس��ت که 
 BSGE  ،حی��ن الپاراس��کوپی ژنیکول��وژی تولی��د م��ی ش��وند

پیش��نهادات زی��ر را ارائ��ه میده��د:
تمام��ی پرس��نلی ک��ه در عم��ل ه��ای الپاراس��کوپی   *
ی��ا الپاراتوم��ی ک��ه تح��ت بیهوش��ی جن��رال انج��ام می ش��ود 

 (PPE( هم��کاری دارن��د، بای��د از ل��وازم حفاظ��ت ش��خصی
اس��تفاده کنن��د و س��ایر روش��هایی ک��ه ب��ر اس��اس پروت��کل ه��ای 
محل��ی ی��ا مل��ی ب��رای کنت��رل عفون��ت تعیی��ن ش��ده نی��ز بای��د 

م��ورد توج��ه ق��رار گیرن��د.
بای��د ب��ر روش ه��ای غیرجراح��ی درم��ان تاکی��د   *
ش��ود ت��ا خط��ر انتق��ال کووی��د- 1۹ ب��ه کارکن��ان مراقب��ت از 
س��المت کاه��ش یاب��د و همچنی��ن نی��از ب��ه پذی��رش بیمارس��تانی 
در م��واردی ک��ه روش جایگزی��ن مطمئن��ی وج��ود دارد کاه��ش 
یاب��د. )ب��ه عن��وان مث��ال اس��تفاده از متوترکس��ات در حاملگ��ی 

خ��ارج رحم��ی پ��اره نش��ده)
م��واردی از جراحی ه��ای ژنیکول��وژی ک��ه احتم��ال   *
درگی��ری روده وج��ود دارد. حت��ی اگ��ر ای��ن احتم��ال ک��م 
اس��ت )ب��ه عن��وان مث��ال آبس��ه ه��ای توبواواری��ن) بای��د از طری��ق 

الپاراتوم��ی انج��ام ش��ود.
خط��ر  ک��ه  الکتی��وی  ژنیکول��وژی  ه��ای  عم��ل   *
اکس��یزیون  مث��ال  عن��وان  )ب��ه  دارد  درگی��ری روده وج��ود 
اندومتری��وز رکتوواژین��ال، آزاد ک��ردن چس��بندگی ه��ا) بای��د ب��ه 

ش��وند. انداخت��ه  تأخی��ر 
ب��رای س��ایر عمل ه��ای الپاراس��کوپی ژنیکول��وژی   *

 بیانیه مشترک RCOG و BSGE در رابطه با 
جراحی های الپاراسکوپی ژنیکولوژی و کووید-۱۹ 
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)ب��ه عن��وان مث��ال حاملگ��ی خ��ارج رحم��ی پ��اره ش��ده، ح��وادث 
کیس��ت تخم��دان) قرارگی��ری پ��ورت ه��ا و انتخ��اب وس��ایل 
بای��د ب��ه هم��ان روش��ی ک��ه ب��ه ط��ور معم��ول توس��ط ج��راح و 
بیمارس��تان انج��ام م��ی گی��رد باش��د، ت��ا م��دت زم��ان عم��ل ب��ه 

حداق��ل برس��د و خط��ر ع��وارض جراح��ی کاه��ش یاب��د.
از ساکش��ن، فیلت��ر ه��ای مکن��ده ی دود، س��واب ه��ا   *
و وس��ایل رتری��وال بای��د اس��تفاده ش��ود ت��ا م��وارد زی��ر محق��ق 

ش��ود:
پیش��گیری از انتق��ال آئروس��ل: خ��ارج ک��ردن دود،   •
جراح��ی. عم��ل  ط��ی  پنوموپریتوئ��ن   CO2 و  آئروس��ل 

پیش��گیری از انتق��ال  ذرات و قط��رات کوچ��ک:   •
اجتن��اب از انتش��ار و پخ��ش ناگهان��ی مایع��ات ب��دن در زم��ان 

خ��ارج ک��ردن تروکاره��ا و بی��رون آوردن نمون��ه ه��ا و باف��ت 
در زم��ان خ��ارج ک��ردن رح��م از طری��ق واژن در   *
هیس��ترکتومی الپاراس��کوپی توت��ال، خط��ر باالی��ی وج��ود دارد 
ک��ه مایع��ات ب��دن ب��ه ط��ور انفج��اری پخ��ش ش��ود. س��واب ه��ا، 
ساکش��ن و وس��ایل رترپ��وال بای��د جه��ت ب��ه حداق��ل رس��اندن 
انتق��ال ذرات و قط��رات کوچ��ک م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرن��د 
و بای��د بس��ته ب��ه م��ورد، در ص��ورت ل��زوم هیس��ترکتومی ب��از م��د 

نظ��ر قرارگی��رد.
دود و بخ��ار جراح��ی بای��د از طری��ق دریچ��ه پورت ه��ا   *

در حالیک��ه ب��ه ی��ک فیلت��ر مک��ش دود وص��ل ش��ده ان��د و ی��ا 
ساکش��ن ب��ا اس��تفاده از ی��ک یونی��ت ساکش��ن واکی��وم، خ��ارج 

ش��ود.
پنوموپریتوئ��ن بای��د صرف��ا از طری��ق ساکش��ن مس��تقیم   •

ش��ود. خ��ارج  واکی��وم  ساکش��ن  یونی��ت  از  اس��تفاده  ب��ا 
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