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ایتالیــا ، T Frusca : مدیریــت بحــران اگــر سیســتم 
 PPE فــوق اشــباع شــود وچــه اتفاقــی میفتــد اگــر

را درســت اســتفاده نکنیــد.
•    در فــاز ابتدایــی اپیدمــی در تریــاژ تــا آنجــا کــه امــکان دارد 
ســواب بگیریــد تــا بیمــاران بــدون عالمــت را نیــز تشــخیص داده 

ایزولــه کنیــد.
ــرای کادر  ــع اســتفاده از ماســک جراحــی ب ــا بنف ــه ه •    توصی
ــنل  ــرای پرس ــک FFP 2 ، N 95 ب ــن و ماس ــان و مراجعی درم
پزشــکی حاضــر د راتــاق زایمــان در مــوارد مشــکوک / قطعــی 

ــد- 19اســت. کووی

ــت:  ــه گذش ــان چ ــا J Deng : در ووه چین/بریتانی
ــدند؟ ــا ش ــکان مبت ــادی از پزش ــداد زی ــرا تع چ

•    اکثرعفونتهــا و مرگهــا در بیــن کادردرمــان در بخشــهایی کــه 
مخصــوص بیمــاران کوویــد- 19 نبــود رخ داد، در ایــن بخشــها 
دســت انــدرکاران مراقبتهــای بهداشــتی PPE مطلــوب اســتفاده

نمیکردنــد: اگــر شــما PPE کافــی اســتفاده نکنیــد، نمــی تــوان 
از عفونــت پیشــگیری کــرد.

•    انجــام دهنــدگان ســونوگرافی بدلیــل اتــاق بــدون تهویــه یــا 
بــا تهویــه ناکافــی و تمــاس مســتقیم بــا بیمــار در معــرض خطــر 

بــاالی عفونــت قــرار دارنــد، بنابرایــن بایــد ماســک بزننــد.

S Campbell Westerway & J Bas�  اســترالیا ،
seal: کوویــد- 19 ، چگونــه دســتگاه خــود را بدقت 

تمیــز کنیــد:
•   کوویــد- 19 مقاومــت کمــی در برابــر ضدعفونــی کننــده هــا 

دارد و بــا اســتفاده از ضدعفونــی low level از بیــن مــی رود. 
ضــروری اســت کــه تمــام ســطوح)پروب، مونیتــور، کیبــورد،

نگهدارنــده پــروب و بطــری ژل( درابتــدا و در فاصلــه بیــن 
ســونوگرافیها تمیــز و ســپس ضدعفونــی شــوند. بــرای اطالعــات 

ــد: ــک را ببینی ــود در لین ــترمطالب موج بیش

https://www.isuog.org/uploads/assets/d 
03798 de 11 ff 4037 beecc 9 c 1495 d 9572 
/e 6 f 65 fb 1 f 6 af 4 d 94 beb 02 bb 4 ea 78 
c 0 cc/ISUOG Safety Committee statement 
COVID 19 .pdf

• توصیــه هــا: PPE )ماســک، دســتکش+/- گان( ، شستشــوی 
دســت قبــل و بعــد از هــر بیمــار، اجــازه ورود فقــط یــک همــراه 
بــه اتــاق ســونوگرافی،کاهش زمــان ســونوگرافی ، عــدم حضور 

پرســنل اضافــی در اتــاق.

آمریــکا، R Abu Rustum :روشــهای بالقــوه بــرای 
منطقــی کــردن اســتفاده از امکانــات ســونوگرافی:

ــر مبنــای وضعیــت  ــر اســاس تریــاژ ب •    اولویــت بنــدی بایــد ب
منطقــه ای، دسترســی بــه پرســنل و مســائل زمینــه ای بیمار باشــد. 
کــم کــردن حجــم بیمــاران، بــرای بــه حداقــل رســاندن تمــاس

ضــروری اســت. در صــورت امــکان از روشــهای از راه دور)مثل 
ــل از  ــاژ روز قب ــت تری ــد )جه ــتفاده کنی ــت( اس ــا اینترن ــن ی تلف
ســونوگرافی نیــز روش هــای راه دوررا بــکار بگیریــد(. بــه تاخیر 
انداختــن ســونوگرافیها رادر صــورت نیــاز در نظــر داشــته باشــید.

•    انجــام ســونوگرافی خطــرات مربــوط بــه خــود را دارد. 
ــد. ــت کنی ــت رعای ــی را بدق ــای ایمن ــه ه توصی
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