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Dr. Shawn Vasoo )ســنگاپور(: چــرا آزمایــش 

کادر درمــان حیاتــی اســت؟ مطمئــن شــوید کــه از 
ــرای  ــه انکوباتــوری ب تبدیــل شــدن مرکــز خــود ب

ــد. ــگیری میکنی ــروس پیش وی
ــه  ــروس در هفت ــال وی ــترین انتق ــه بیش ــد ک ــی رس ــر م *    بنظ
اول بیمــاری اســت. کروناویــروس در اتــاق بیمــار روی ســطوح 

مختلــف یافــت شــده اســت.
ــورد  ــد م ــس بای ــد پ ــت دارن ــه حفاظ ــاز ب ــان نی *    کادر درم
آزمایــش قــرار گیرنــد. اکثــر کارکنــان  بخــش مراقبتهــای 

بهداشــتی، ویــروس را از جامعــه کســب مــی کننــد.
 *  توصیــه هــا بــرای کادردرمــان : درجــه حــرارت بــدن را دو 
ــان  ــوص در زم ــات )بخص ــد، تجمع ــدازه بگیری ــار در روز ان ب
ســرو غــذا کــه افــراد ماســکهای خــود را بــر میدارنــد( را محدود 
کنیــد. در مــوارد مشــکوک / قطعــی کوویــد- PPE ،1۹ کامــل 
ــتفاده  ــتکش ( اس ــمها، گان و دس ــظ چش )N۹5/FFP2 ، محاف
کنیــد. مراقبــت از تمــام بیمــاران دیگــر بایــد بــا ماســک جراحــی 

انجــام شــود.
تامیــن  )ســنگاپور(:   Dr. Manisha Mathur  
ــامت  ــی: س ــی پاندم ــان در ط ــامت کادردرم س

ــرایط  ــا ش ــاق ب ــوزش انطب ــی و آم روان
*    پرســتاران و پزشــکان هــردو ممکــن اســت دچــار افســردگی 

شوند.
 *   مکانــی بــرای اســتراحت و جداســازی پرســنل فراهــم کنیــد 
و بــرای تامیــن غــذا و ملزومــات زندگــی آنهــا پیــش بینــی هــای 
الزم را انجــام دهیــد. تشویقشــان کنیــد مرخصــی بگیرنــد، 
فعالیتهــای مفــرح داشــته باشــند و آموزشــهای تقویــت اعصــاب 

ــی  ــت اجتماع ــی و حمای ــگ تیم ــوی، فرهن ــت ق ــد. مدیری ببینن
مهــم هســتند. نشــان دهیــد کــه مراقبشــان هســتید.

ــان را  ــی ش ــد، دسترس ــوش دهی ــنل گ ــای پرس ــه صحبته  *   ب
ــت ســایکو سوشــیال تســهیل  ــه مراکــز ســامت روان و حمای ب
کنید،برنامــه کاری پرســنل را در بخشــها چرخشــی کنیــد، 
ــه،  ــه، مراقب ــید. مطالع ــته باش ــدت داش ــی م ــزی طوالن ــه ری برنام
یــوگا، ورزشــهای دســت غیــر غالــب، حــل جــدول، پرداختــن 

ــدن،  ــری، رقصی ــای هن ــات، کاره ــری لغ ــیقی، یادگی ــه موس ب
خوابیــدن، روزه داری متنــاوب پیشــنهادات مفیــدی هســتند. 
مونیتورینــگ و تشــویق مــداوم  پرســنل را مــد نظر داشــته باشــید.

چگونــه  )اســترالیا(:   Prof. George Condous

ــل  ــم خدمــات کلینیکهــای ســونوگرافی اوای میتوانی
ــم؟ ــی کنی ــوژی را منطق ــارداری و و ژینکول ب

ــترس  ــن در دس ــورت آنای ــی ISUOG بص ــر اجماع *    نظ
ــی باشــد. همــگان م

 ســونوگرافی فــوری )غیــر قابــل تعویــق( : درد حــاد 
شــکم یــا لگــن، خونریــزی شــدید در 24 ســاعت گذشــته 
و وجــود عایــم سیســتمیک، وجــود ریســک  فاکتورهــای  
ــی.  ــل جراح ــس از عم ــوارض پ ــم، ع ــارج از رح ــی خ حاملگ
ســونوگرافی در اســرع وقــت )مواردیکــه بــه تعویــق افتــادن چند 
هفتــه ای اثــری بــر مراقبتهــای بالینی نــدارد(: خونریزی متوســط، 
خونریــزی شــدید متوقــف شــده، بدخیمــی ژینکولوژیــک 
ــونوگرافی  ــی س ــن شود(.بررس ــی جایگزی ــی ت ــا س ــد ب )میتوان
تاخیری)بعــد از پاندمــی(: اطمینــان خاطــر دادن بــه بیمــار، ســقط 

ــف. ــزی خفی ــی، خونری قبل

 درس آموخته های وبینار کروناویروس: سامتی  نیروی کار
ISUOG 31 مارچ 2020 

دکترسولماز پیری 1
دکتر حمیرا وفائی2



153

 *   ممکنســت بجــای آسپیراســیون از کورتــاژ، و بجــای 
مینــی  از  رحــم  از  خــارج  حاملگــی  در  الپاروســکوپی 
الپاروتومــی اســتفاده شــود تــا خطــر انتقــال از طریــق آئروســل 

ــد. ــل برس ــه حداق ب
بــه  توصیــه  )ســنگاپور(:   Dr. Shawn Vasoo

ــی  ــیجرهای طب ــورد PPE در  پروس ــنل در م پرس
اختصاصــی:

ــا کاه  ــد ی ــورت دور باش ــب و از ص ــاده و مرت ــا س *    موه
ــنل  ــود. پرس ــتفاده ش ــوی سراس ــاندن م ــرای پوش ــوص ب مخص
بایــد تمــام مــدت از ماســک جراحــی اســتفاده کننــد. در 
صــورت عــدم تمــاس مســتقیم بــا بیمــار )اتاقهــای اداری، 
ــه  ــازی ب ــات، نی ــور در جلس ــتثنای حض ــه اس ــار( ب ــرو انب دفات
PPE نیســت. در صورت اســتفاده طوالنــی از PPE: عینکهای 

ــا وایــپ تمیــز  ــل اســتفاده مجــدد را ب محافــظ و شــیلدهای قاب
ــی دور  ــای بالین ــام کاره ــس از انج ــکهای N۹5 پ ــد. ماس کنی

ــوند. ــه ش انداخت
 خاصــه پروتکلهــا بــرای  پرســنل بخــش هــای مختلــف ماننــد 

کادر درمــان، اداری، حراســت و ســردخانه تهیــه شــود.


