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مقدمه
ــروس  ــی کروناوی ــی پاندم ــای کنون ــش ه ــه چال ــه ب ــا توج ب
و  بیمــاران  از  محافظــت  جهــت  و   (SARS-CoV-2)
ــکان،  ــامل پزش ــتی (ش ــای بهداش ــت ه ــدگان مراقب ــه دهن ارائ
مرتبــط)  هــای  حرفــه  و  ســونوگرافی،  دهنــدگان  انجــام 
(ISUOG) ــی ــان و مامائ ــی ســونوگرافی زن انجمــن بین الملل

ایــن راهنمــا را براســاس شــواهد و نظراســاتید، بــرای اداره 
عــوارض اوایــل بــارداری، گــردآوری کــرده اســت. ایــن 
بیانیــه پیشــنهادات و گزینــه هایــی را بــرای مدیریــت بیمارانــی 
ــت انــدرکار  ــکان  دس ــب پزش ــد کــه از جان ــی ده ارائــه م
مراقبت هــای بهداشــتی اوایــل بــارداری ، جهــت ارزیابــی 

ــد. ــده ان ــاع ش ارج

ســونوگرافی ترانــس واژینــال نقــش اساســی در تصمیــم گیــری 
ــاژ  ــال حاضرتری ــی در ح ــارداری دارد.ول ــل ب ــی در اوای بالین
مناســب بــرای اولویــت بخشــی بــه اســتفاده ازایــن روش 
خدمــت در بــارداری هــای در معــرض خطــر بــاالی عــوارض، 
علــی الخصــوص بــارداری اکتوپیــک، کــه در آن ویزیت هــای 
بــود،  خواهــد  ایمن تــر  دور  راه  از  مشــاوره  از  بیمارســتان 
ضــروری اســت. کاهــش موقــت ظرفیــت پذیــرش بیمــار، 
نیزبیــن  و  بیمــاران  بیــن   SARS-CoV-2انتقــال خطــر 
بیمــاران و کادر درمــان را میکاهــد. پزشــکانی که ســونوگرافی 

انجــام مــی دهنــد بــرای مــدت زمــان قابــل توجهــی درفاصلــه 
ــه در  ــده ک ــان داده ش ــد و نش ــرار میگیرن ــار ق ــا بیم ــک ب نزدی
SARS-CoV-2 ــت ــه عفون ــا ب ــرای ابت ــری ب ــر باالت خط

ــند.(1) میباش
در واکنــش بــه ایــن پاندمــی بــی ســابقه، منطقــی ســازی 
ویزیــت بیمــاران وارائــه ی مراقبــت هــای بــارداری بســیار 
ــرد و  ــیج ک ــع را بس ــان و مناب ــوان کارکن ــا  بت ــت ت ــم اس مه
ــرض  ــان در مع ــان حاصــل نمــود کــه زن ــن حــال اطمین در عی
خطــر عــوارض دوران بــارداری همچنــان بطــور ایمــن مراقبــت 
ــاب در  ــل اجتن ــر قاب ــش غی ــن کاه ــر گرفت ــا در نظ ــوند. ب میش

ــای ممکــن را  ــداد ســونوگرافی ه ــا، کــه تع ــع و ظرفیت ه مناب
محــدود میکننــد، الزمســت کــه ویزیــت هــای اوایــل بــارداری 

ــود: ــاژ ش ــر تری ــه  روش زی ــی از س ــه یک ب
ــتی  ــه بایس ــی ک ــت های ــا ویزی ــا و/ی ــونوگرافی ه س  •

گیرنــد. صــورت  تأخیــر  بــدون 
ــوان  ــه میت ــی ک ــت های ــا ویزی ــا و/ی ــونوگرافی ه س  •
بــدون تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن مراقبتهــای بالینــی، آنهــا را بــه 

انداخــت. تأخیــر 
ســونوگرافی هــا و/یــا ویزیــت هایــی کــه میتــوان در   •

نمــود. اجتنــاب  آنهــا  انجــام  از  پاندمــی  دوران  طــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــر بیماران ــی، ب ــه ی اجماع ــن بیانی ــد ای تاکی
ــل.  ــارداری (مث ــل ب ــت اوای ــز مراقب ــا مراک ــایع ب ــکایات ش ش
بخــش مراقبتهــای اوایــل بــارداری، اورژانــس هــای دارای 
میگیرنــد.  تمــاس  ســونوگرافی)  کلینیــک  و  ســونوگرافی، 
ــر اســاس  ــد در هرمنطقــه، ب ــه هــای پیشــنهادی مــا میتوان توصی
در دســترس بــودن منابــع و زیرســاخت هــای آنهــا، تغییــر یابــد، 
تــا بتــوان در حالــی کــه انجــام ســونوگرافی بــه حداقــل رســانده 
میشــود، اســتفاده از آن را در مــواردی کــه اندیکاســیون داشــته 

ــه داد. ــد، ادام باش
ــر  ــارداری ب ــاژ ســونوگرافی اوایــل ب پیشــنهادات در مــورد تری
ــونوگرافیک  ــی س ــای ارزیاب ــه ه ــم و یافت ــروع عائ ــاس ش اس

ــی آورده  ــور اجمال ــه ط ــداول 1 و 2 ب ــب در ج ــه ترتی ــی ب قبل
ــه شــده اســت. ــن ارائ ــن مــوارد درمت ــل ای شــده اســت. عل

جــدول 1 پیشــنهادات جهــت منطقــی ســازی اداره اوایــل 
ــم، در  ــاس عائ ــونوگرافی (USS)، براس ــامل س ــارداری ش ب

ــد-19 ــی کووی ــرایط پاندم ش
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جدول 1: پیشنهادات جهت منطقی سازی اداره اوایل بارداری شامل سونوگرافی (USS)، بر اساس عائم، در شرایط پاندمی کووید-19



48

جدول 2: پیشنهادات جهت منطقی سازی پیگیری در اوایل بارداری بر اساس یافته های USS ابتدایی در شرایط پاندمی کووید-19
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راهنمای عمومی
SARS-CoV-2 غربالگری برای

تمــام خانــم هایــی کــه نیــاز بــه مراقبــت دارنــد بایــد بــر اســاس 
عائــم و وضعیــت عفونــت تریــاژ شــوند. ارجــح آن اســت کــه 
ایــن اقــدام بصــورت تلفنــی، توســط یــک پزشــک ارشــد ارائــه 
ــوری  ــات حض ــل از ماق ــتی، قب ــای بهداش ــت ه ــده مراقب دهن
انجــام شــود. در شــرایطی کــه بیمــار ابتــدا در درمانــگاه ویزیت 
میشــود، پرســنل انجــام دهنــده تریــاژ بایــد تجهیــزات محافظت 
فــردی مناســب (PPE) بپوشــند. بســیار مهــم اســت کــه بیمــار 
قبــل از ورود بــه فضــای درمانــگاه جهــت انجــام ســونوگرافی 
ــاژ  ــرفه2 تری ــب و س ــل ت ــایع مث ــم ش ــر عائ ــاوره از نظ ــا مش ی
ــافرت،  ــه  مس ــل خطرازجمل ــر عوام ــری از نظ ــردد. غربالگ گ

شــغل، تمــاس ومکانهــای تجمــع بیمــاری (TOCC) نیــز 
ــی  ــیوع محل ــه ش ــت 1). در صورتیک ــود (پیوس ــام ش ــد انج بای
ــام  ــت تم ــت مدیری ــد، سیاس ــش یاب SARS-CoV-2 افزای
بیمــاران بــه عنــوان بیمــار پرخطــر ازیــک مقطــع زمانــی ممکــن 
اســت اجــرا شــود. همچنیــن پیشــنهاد میکنیــم پزشــک ارشــد 
ارائــه دهنــده مراقبــت بهداشــتی، شــرح حــال دقیقــی ازبیمــاران 
بگیــرد، تــا تعییــن کنــد آیــا نیــاز بــه حضــور در بیمارســتان یــا 

درمانــگاه دارنــد یــا خیــر.
قطعــی  یــا  و  مشــکوک  بیمــاران  پروتــکل 

1 9 - یــد و کو
ــی  ــا قطع ــکوک ی ــد-19 مش ــه کووی ــا ب ــاران مبت ــد از بیم بای
خواســت کــه در بخــش حضــور نیابنــد. اگــر نیــاز بــه بررســی 
باشــد، آنهــا بایــد در قســمتی کــه بــرای کوویــد-19 اختصاص 
ــا  ــاران ب ــد از بیم ــط بای ــوند. فق ــت ش ــت ویزی ــده اس داده ش
غربالگــری منفــی یــا بیمــاران مشــکوک کوویــد-19 کــه نیــاز 
بــه بررســی بــدون تأخیــر دارند،خواســته شــود کــه در بخــش 
حضــور یابنــد. اگــر نیــاز بــه ســونوگرافی باشــد، توصیــه 
میشــود در صــورت امــکان یــک دســتگاه ســونوگرافی و 
ــد-19  ــی کووی ــا قطع ــکوک و ی ــاران مش ــه بیم ــاق ب ــک ات ی

ــر  اختصــاص یابــد. مهــم اســت کــه تمیــز کــردن تجهیــزات ب
ــود.(3) ــام ش ــی انج ــتورالعمل ایمن ــاس دس اس

شــک بــه وجــود همزمــان عفونــتSARS-CoV-2 در هــر 
بیمــار بایــد ســریعا بــه اطــاع  کلیــه ی اعضــای تیــم مراقبــت 

بهداشــتی برســد. 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد-19  ک ــه کووی ــکوک ب ــاران مش بیم

ــد ــتری دارن بس
اگــر بیمــار مشــکوک بــه کوویــد-19 وضعیــت پایــدار داشــته 
باشــد، و از نظــر بالینــی ممکــن باشــد، بایــد بــه خانــه فرســتاده 
ــردی  ــر ف ــد. در ه ــه کن ــرای 7 روز ایزول ــود را ب ــا خ ــود ت ش
ــد-19 را دارد،  ــی کووی ــم احتمال ــه عائ ــاری ک ــا بیم ــه ب ک
همخانــه باشــد مطلــوب آن اســت کــه بــرای 14 روز خــود را 
ایزولــه کنــد.  اگرچــه در مراقبــت هــای اوایــل بــارداری بعیــد 
اســت کــه ایــن امــر قابــل اجــرا باشــد. هــر اتــاق یــا قســمتی از 
دپارتمــان کــه بیمــار در آن حضــور یافتــه باشــد نیــاز بــه ضــد 
ــه  ــاز ب ــی کــردن اساســی خواهــد داشــت. اگــر بیمــار نی عفون
بســتری در بیمارســتان داشــته باشــد، محــل آن تــا زمانــی کــه 
آزمایــش SARS-CoV-2 شــرایط وی را روشــن کنــد، 
بــه اندیکاســیون بســتری و نیــز در دســترس بــودن یــک اتــاق 

ــی، بســتگی دارد. اضاف
شــک بــه وجــود همزمــان عفونــت SARS-CoV-2 در هــر 

بیمــار بایــد ســریعا بــه اطــاع  کلیــه ی اعضــای تیــم مراقبــت 
بهداشــتی برســد. 

وقتهای  ویزیت و تریاژ
ــاعات کار  ــی س ــد در ط ــت جدی ــای  ویزی وقته

ــادی ع
در صــورت امــکان، مــوارد ارجاعــی از مراکــز مراقبــت هــای 
فــوری ، مراکــز اورژانــس، ماماهــا و پزشــکان مراکــز مراقبــت  
هــای اولیــه بــه ســرویس هــای حمایتــی اوایــل بــارداری بایــد 
ــوان  ــا بت ــود، ت ــام ش ــی انج ــن اختصاص ــماره تلف ــق ش از طری
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ــل  ــم اوای ــر عائ ــم از نظ ــد-19 و ه ــر کووی ــر خط ــم از نظ ه
ــاژ  ــم، تری ــه ی تی ــا تجرب ــای ب ــی از اعض ــط یک ــارداری توس ب
تلفنــی انجــام داد. اگــر بــه علــت محدودیــت هــای لجســتیک 
یــا الزامــات قانونــی ایــن امــکان وجــود نداشــته باشــد، آنــگاه 
بایــد بــا پزشــک آنــکال  کــه اورژانــس هــای زنــان را پوشــش 
ــه  ــرای بحــث و مشــاوره تمــاس گرفت میدهــد بطــور مســتقیم ب
ــر  ــار از نظ ــری بیم ــرای غربالگ ــتاندارد ب ــرم اس ــک ف ــود. ی ش
ــن  ــر شــود. ای ــد پ ــور هــای خطــر TOCC  بای ــم و  فاکت عائ
ــام،  ــار (ن ــه مشــخصات بیم ــوط ب ــوال مرب ــه س ــامل س ــه ش برگ
تاریــخ تولــد، شناســه ی فــردی بیمــار) میباشــد؛ اگــر شناســه ی 
فــردی بیمــار در دســترس نباشــد توصیــه میشــود آدرس بیمــار 
ثبــت شــود (پیوســت1). از ایــن فــرم میتــوان بــرای ثبــت دقیــق 
جزئیــات مشــاوره، و مشــخص کــردن اینکــه آیــا بیمــار نیــاز بــه 
ــه بیمــار  ــوان از راه دور ب ــا میت ــوری دارد واینکــه آی بررســی ف
مشــاوره داد یــا خیــر، اســتفاده کــرد. ایــن فــرم یــک گــزارش 
پزشــکی از مشــاوره انجــام شــده اســت کــه مــی تــوان آن را بــا 

ســوابق بیمــار بایگانــی نمــود. 
بــرای اینکــه بیمــاران را بــه واحدهــای خدمــات اوایل بــارداری 
ارجــاع دهیــم، الزم اســت یــک آزمایــش ادرار بــارداری 
ــان  (UPT) مثبــت داشــته باشــند. بایــد درمــوارد اورژانــس زن
ــد  ــک ارش ــک پزش ــا ی ــدان، ب ــن تخم ــه تورش ــک ب ــل ش مث

ــود.  ــام ش ــاوره انج ــکال مش آن
وقتهــای  ویزیــت جدیــد در خــارج از ســاعات 

ــل( ــای تعطی ــب و روزه ــر، ش ــادی کار )عص ع
کار،  عــادی  ســاعات  از  درخــارج  کــه  پزشــکانی  از 
کارکنــان  همچنیــن  و  میدهنــد  ارائــه  اولیــه  مراقبت هــای 
اورژانــس درخواســت میشــود کــه بیمــاران را بــه پزشــک 
آنکالــی کــه اورژانــس هــای زنــان را پوشــش میدهــد ارجــاع 
انجــام شــود).   تلفنــی  امکان،اینــکار  (در صــورت  دهنــد 

تریاژ تلفنی بیماران باید به شرح زیر انجام شود:
ــه میشــود کــه  ــه شــدت بدحــال توصی ــه بیمــاران ب ب  •

ــس هســتند،  ــون در اورژان ــم اکن ــد. اگــر ه ــس برون ــه اورژان ب
بایــد توســط پزشــک آنــکال متخصــص زنــان یــا جانشــین وی 

بررســی شــوند؛
اگــر ارزیابــی »نســبتا فــوری« نیــاز باشــد، بــرای   •
ــوژی و  ــی ژنیکول ــه یــک واحــد ارزیاب ــد بیمــار را ب ــه بای معاین

نمــود؛ هدایــت  اورژانــس  یــا 
اگــر وضعیــت بیمــار پایــدار باشــد،باید شــرح حــال   •
دقیقــی از بیمــار گرفتــه شــود. در صــورت امــکان، بــرای 
ارزیابــی بیشــترو بمنظــور تریــاژ یــک پزشــک بــا تجربــه بایــد 

تلفنــی بــا بیمــار صحبــت کنــد.
تریاژ

ایــده آل آن اســت کــه تریــاژ از راه دور و تلفنــی انجــام 
شــود. در زمــان تریــاژ بایــد اطاعــات زیــر جمــع آوری 
ــع و  ــاس مناب ــر اس ــوارد ب ــن م ــه ای ــت1)، اگرچ ــوند (پیوس ش

زیرســاختهای موجــود قابــل تغییــر هســتند:
شناسه ی فردی بیمار  •

عائم مرتبط با کووید-19  •
TOCC عوامل خطر  •

ــا آن مراجعــه کــرده  جزئیــات شــکایتی کــه بیمــار ب  •
وی) بــه  شــده  ارائــه  هــای  توصیــه  (و  اســت 

شکایت/درخواســتی کــه بیمــار بــا آن مراجعــه 
ــت ــرده اس ک

شــایعترین شــکایتی کــه بیمــار بــا آن مراجعــه میکنــد خونریزی 
واژینــال بــا یــا بــدون درد لگنــی میباشــد. مقیــاس هــای عینــی 
خونریــزی واژینــال شــامل نمــودار تصویــری ارزیابــی خــون از 

دســت رفتــه (شــکل 1) میباشــد.(4)
ــا 10         ــی از 0 ت ــه طیف ــی درد ک ــاز ده ــری امتی ــاس بص  ازمقی
(0 یعنــی بــدون درد و 10 یعنــی درد شــدید) میتــوان بــرای 

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــدت درد لگن ــن ش تعیی
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ــا  ــم ب ــک خان ــر ی ــید اگ ــته باش ــه داش ــه توج ــت ک ــم اس  مه
ــا  ــه قب ــد ک ــه کن ــی مراجع ــا درد لگن ــال و/ی ــزی واژین خونری
ســونوگرافی انجــام داده کــه مطــرح کننــده بــارداری در محــل 
ــل از  ــد، قب ــده) باش ــقط ش ــا س ــرفت ی ــال پیش ــی (در ح طبیع
ــرد،  ــرار گی ــر ق ــش مدنظ ــونوگرافیک برای ــی س ــه ارزیاب اینک
ــه،  ــا تجرب ــک ب ــک پزش ــا ی ــت ب ــرع وق ــدا و در اس ــد ابت بای

ــود. ــاوره ش ــی مش تلفن

ارزیابی و پیگیری بر اساس عالئم
ــارداری کــه بایســتی بــدون تأخیــر  ســونوگرافی هــای اوایــل ب

انجــام شــوند (پیوســت 4)
اگــر یــک خانــم بارداربــا درد لگنــی مراجعــه کــرده   •
باشــد و قبــا ســونوگرافی لگنــی انجــام نــداده باشــد کــه در آن  
وجــود بــارداری در محــل طبیعــی داخــل رحــم گــزارش شــده 
باشــد، بایــد  بــه او گفتــه شــود تــا در عــرض 24 ســاعت بــرای 

ــد. ــه کن ــونوگرافی مراجع ــام س انج

اگــر یــک خانــم در اوایــل بــارداری خونریــزی   •
شــدید واژینــال (امتیــاز خونریــزی 3 یــا بیشــتر) شــود کــه بیشــتر 
ــن  ــت رفت ــم از دس ــار عائ ــیده و دچ ــول کش ــاعت ط از 24 س
ــا در عــرض 24  ــه شــود ت ــه او گفت ــد  ب خــون شــده باشــد، بای

ســاعت  بــرای انجــام ســونوگرافی مراجعــه کنــد.
ــک  ــارداری اکتوپی ــر ب ــل خط ــا عوام ــم ب ــر خان اگ  •
دچــار عائــم (مثــل. درد لگنــی و/یــا خونریــزی واژینــال) 
شــود، بایــد  بــه او گفتــه شــود تــا در عــرض 24 ســاعت بــرای 

مراجعــه کنــد. انجــام ســونوگرافی 
عوامــل خطــر بــارداری اکتوپیــک شــامل ایــن موارد   •

میشــود:
سابقه بارداری اکتوپیک  (a

سابقه جراحی لوله ی فالوپ  (b
سابقه ی جراحی شکمی یا لگنی  (c

عفونت های مقاربتی   (d
بیماری التهابی لگن  (e

وجــود وســیله داخــل رحمــی پیشــگیری از بــارداری   (f

یــا سیســتم داخــل رحمــی
استفاده از روش های کمک باروری  (g

ــی  ــد همیشــه از قضــاوت بالین ــی، بای ــاژ تلفن ــگام انجــام تری هن
اســتفاده کــرد، و در صورتیکــه در مــورد شــرایط بالینــی بیمــار 
نگرانــی وجــود داشــته باشــد، بایــد بررســی فــوری مقــرر 

ــردد. گ
تأخیــر  بــه  میتــوان  کــه  هایــی  ســونوگرافی 
ــت  ــی را تح ــت بالین ــه مراقب ــدون اینک ــت ب انداخ

ــت 4( ــد )پیوس ــرار ده ــر ق تأثی
ــزی  ــارداری خونری ــل ب در صورتیکــه بیمــار در اوای  •
واژینــال متوســط (امتیــاز خونریــزی 2) داشــته باشــد، میتــوان از 
او خواســت کــه صبــر کنــد و در عــرض یــک هفتــه آزمایــش 

بــارداری ادرار (UPT) را تکــرار کنــد:
اگر UPT منفی باشد، نیاز به پیگیری نیست.  (a

شــود  پیشــنهاد  بایــد  باشــد،  مثبــت   UPT اگــر   (b
ــن  ــام ای ــان انج ــرد. زم ــام گی ــونوگرافیک انج ــی س ــه بررس ک

دارد. بســتگی  بیمــار  بالینــی  عائــم  بــه  ســونوگرافی 
اگــر یــک بیمــار قبــا در اوایــل بــارداری خونریــزی   •
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ــتر) و در  ــا بیش ــزی 3 ی ــاز خونری ــته (امتی ــال داش ــدید واژین ش
حــال حاضــر برطــرف شــده اســت، میتــوان از او خواســت کــه 
ــارداری ادرار  ــش ب ــه آزمای ــد و در عــرض یــک هفت ــر کن صب

(UPT) را تکــرار کنــد:
اگر UPT منفی باشد، نیاز به پیگیری نیست.  (a

شــود  پیشــنهاد  بایــد  باشــد،  مثبــت   UPT اگــر   (b
ــن  ــام ای ــان انج ــرد. زم ــام گی ــونوگرافیک انج ــی س ــه بررس ک

دارد. بســتگی  بیمــار  بالینــی  عائــم  بــه  ســونوگرافی 
ســونوگرافی هــای اوایــل بــارداری کــه میتــوان در 

طــی دوران پاندمــی از انجــام آنهــا اجتنــاب نمــود
اوایــل  دوران  در  عامــت  بــدون  هــای  خانــم   •
ــان  ــل خطــر، جهــت اطمین ــارداری کــه صــرف نظــر از عوام ب

دارنــد؛ ســونوگرافی  انجــام  درخواســت  خاطــر 
خانــم هــای بــدون عامــت در دوران اوایل بــارداری   •

کــه ســابقه ی ســقط دارنــد؛
بیمــاران در دوران اوایــل بــارداری کــه عائــم کمــی   •
ــا  ــا ی ــزی 1) ب ــاز خونری ــال (امتی ــزی خفیــف واژین ــل خونری مث
بــدون ناراحتــی خفیــف لگنــی (بــا اســتفاده از مقیــاس بصــری 
درد تعییــن میگــردد) دارنــد ، کــه خودبخــود بهبــود مــی یابــد.

پیگیــری در مواقعــی کــه قبــا یکبــار ســونوگرافی انجــام شــده 
(پیوســت 5)

ــارداری داخــل  ــا ب ــده ی ــارداری داخــل رحمــی زن ب  •
ــه  ــد ب ــت: نبای ــخص اس ــات آن نامش ــت حی ــه قابلی ــی ک رحم
ــا  ــه ب ــر اینک ــنهاد داد، مگ ــر پیش ــه ت ــونوگرافی اضاف ــار س بیم
ــت  ــه قابلی ــی ک ــد. از بیماران ــاز باش ــار نی ــن بیم ــه بالی ــه ب توج
حیــات جنیــن آنهــا نامشــخص اســت میتــوان خواســت 2 هفتــه 

دیگــر UPT انجــام دهنــد.
طبــق   ،(PUL) نامشــخص  محــل  در  بــارداری   •
پروتــکل منطقــه ای یــک آزمایــش خــون بایســتی گرفتــه 
 β ــانی ــی انس ــن جفت ــری گنادوتروپی ــدازه گی ــت ان ــود (جه ش
ــدون پروژســترون). حســاس تریــن روش  ــا ب ــا ی β-HCG)) ب

ــه  ــق پروتــکل دو مرحل ــج از طری ــن نتای ــرای تفســیر ای ــر ب معتب
ای (شــکل 2) کــه شــامل ســطح اولیــه ی پروژســترون ســرمی 
ــه ی  ــطح اولی ــه از س ــر M6 ک ــن خط ــدل تعیی ــا م ــد و ی میباش
β-HCG، ســطح اولیــه ی پروژســترون و ســطح β-HCG ی 

ــی  ــد6،7. در واحدهای ــد، میباش ــتفاده میکن ــد اس ــاعت بع 48 س
کــه انــدازه گیــری پروژســترون بخشــی از پروتــکل اســتاندارد 
ــا از  ــه در آن تنه ــی را ک ــخه ی مدل ــوان نس ــت میت ــا نیس آنه
ــی  ــاران م ــپس بیم ــرد. س ــکار ب ــود، ب ــتفاده میش β-HCG اس

ــه  ــت منطق ــک و سیاس ــن ریس ــه تعیی ــا نتیج ــق ب ــد مطاب توانن
مدیریــت شــوند. مــدل M6 بصــورت رایــگان و آنایــن قابــل 

(http://earlypregnancy.co.uk) اســت.  دسترســی 
ایــن مــدل، خانــم هــا بــا PUL را براســاس اینکــه از نظــر وقــوع 

عــوارض پرخطــر یــا کــم خطــر باشــند بــه ترتیبــی کــه در زیــر 
اشــاره شــده اســت، تریــاژ میکنــد:

ــه  ــار توصی ــه بیم ــد ب ــر: بای ــم خط ــق ک PUL ناموف  (a
ــه بعــد UPT انجــام دهــد؛ اگــر آزمایــش مثبــت  کنیــد 2 هفت
ــارداری تمــاس بگیــرد؛ ــا واحــد مراقبــت اوایــل ب ــود، بایــد ب ب

بــارداری داخــل رحمــی کــم خطــر: بیمــار بایــد بعــد   (b
ــا  ــد ت ــام ده ــال انج ــس واژین ــونوگرافی تران ــه س ــک هفت از ی

محــل بــارداری و قابلیــت حیــات آن اثبــات شــود؛
ــه بیمــار  ــه ب ــد ب ــارداری اکتوپیــک ی پرخطــر: بای ب  (c

توصیــه کنیــد بعــد از 48 ســاعت جهــت تکــرار انــدازه گیــری 
β-HCG وارزیابــی ســونوگرافیک، بــه کلینیــک مراجعــه 

ــد. کن
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(PUL) برای تعیین  بارداری ها با محل نامشخص M6 شکل 2 مدیریت بالینی پیشنهادی با استفاده از مدل

بــارداری)  در  اســتفراغ  و  تهــوع   •
هایپرامزیــس گراویــداروم(: بیمــار بایــد تلفنــی ارزیابــی 
ــزار  ــک اب ــردد. ی ــوع گ ــد ته ــرف ض ــه مص ــه ب ــود و توصی ش
ــا تهــوع و اســتفراغ  ــاردار ب ــرای بیمــاران ب ــر ب غربالگــری معتب
ــز  ــنهادی نی ــوع پیش ــای ضدته ــت داروه ــت 2 و لیس در پیوس
ــت  ــن اس ــت (و ممک ــا اس ــای   بریتانی ــه  از راهنم ــه برگرفت ک
بــر حســب کشــور یــا مرکــز اســتفاده کننــده تغییــر داده  شــود) 
ــت. ــده اس ــه ش ــت 3 ارائ ــی، در پیوس ــه ی تلفن ــت توصی جه

ــت  ــده ی مراقب ــه دهن ــکان ارائ ــه پزش ــوان ب ــخه را میت (8) نس
ــه خــود بیمــار  ــا در صــورت امــکان مســتقیما ب ــه، ی هــای اولی
تحویــل داد. در صورتیکــه نیــاز بــه هیدراتاســیون داخــل 
وریــدی باشــد، مراکزســرپایی بــرای ایــن کار مناســب هســتند.

(9) احتمــال انــدک بــارداری مــوالر در مــوارد اســتفراغ هــای 
شــدید بــارداری و ســایر عائــم مثــل خونریــزی واژینــال بایــد 

مــد نظــر باشــد. در صورتیکــه بــه علــت افزایــش بــار کلینیکــی 
ــخ  ــن تاری ــن جهــت تعیی ــی، ســونوگرافی هــای روتی در پاندم
ــه بیمــاری  ــی کــه ب ــم های ــه خان ــد، ب ــر بیفتن ــه تأخی ــارداری ب ب
ــنهاد  ــد پیش ــتیم بای ــکوک هس ــی مش ــتیک حاملگ تروفوباس

ــوند. ــی ش ــارداری ارزیاب ــل ب ــات اوای ــز خدم ــم درمراک کنی
بیمــاران در صــورت  بــارداری اکتوپیــک:   •
ــان محافظــه  ــا درم ــکل منطقــه ای، ب ــق پروت ــد مطاب امــکان بای
ــخیص  ــان تش ــت درم ــت هدای ــوند. جه ــت بش ــه مدیری کاران
دقیــق بــارداری اکتوپیــک بســیار مهــم اســت؛ لــذا ســونوگرافی 
ایــن بیمــاران بایــد توســط مجــرب تریــن پزشــک در دســترس  
ــتان  ــد در بیمارس ــک ارش ــه پزش ــردد. در صورتیک ــام گ انج
ــد  ــکان بای ــن ام ــد، ای ــرده باش ــه ک ــود را ایزول ــا خ ــد و ی نباش
ــونوگرافی را  ــای س ــس ه ــد عک ــه وی بتوان ــود ک ــم ش فراه
بصــورت آنایــن و بــا رعایــت رازداری بیمــار، بررســی کنــد.
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ــم  ــب و مه ــی  مناس ــکات عمل ــنهادات و ن ــر پیش ــوارد زی    م
در ارتبــاط بــا اداره ی بیمــاران بــا بــارداری اکتوپیــک هســتند:

اطمینــان  مناســب  پیگیــری  از  انتظــاری:  درمــان   (a
ــش  ــار را کاه ــا بیم ــاس ب ــکان تم ــد ام ــا ح ــد، ت ــل کنی حاص
ــورت  ــد و در ص ــدود کنی ــونوگرافی را مح ــداد س ــد، تع دهی

کنیــد. مانیتــور   β-HCG ی  بوســیله  بیمــاررا  امــکان 
درمــان دارویــی: شــایعترین داروی آنتــی متابولیــت   (b
مــورد اســتفاده متوترکســات میباشــد.(10) برای محاســبه ی دوز 
ــدن اســتفاده میشــود. یکــی از خطــرات  ــدازه ســطح ب آن از ان
ــدک  ــال مصــرف متوترکســات خطــر ان ــه دنب شــناخته شــده ب
میباشــد.(11) در حــال حاضــر مشــخص  ایمنــی  تضعیــف 
ــر  ــش اث ــه افزای ــی منجــر ب ــف ایمن ــا تضعی نیســت کــه کــه آی

عفونــتSARS-CoV-2 میشــود یــا خیــر و آیــا تجویــز 
اینگونــه داروهــا در بیمــاران SARS-CoV-2 مثبــت منجــر 
ــال  ــر. احتم ــا خی ــود ی ــی آن میش ــوارض پنومون ــدید ع ــه تش ب
ــد-19  ــرات مضــر متوترکســات در بیمــاران کووی دارد کــه اث
ــر  ــد در نظ ــال بای ــن احتم ــال ای ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــم باش ک
ــا  ــد ب ــی بای ــان داروی ــتفاده از درم ــان اس ــود و درزم ــه ش گرفت
یــک پزشــک ارشــد مشــورت شــود و در جلســه ای بــا حضــور 
متخصصیــن چنــد رشــته ای بررســی گــردد. بســته بــه پروتــکل 
بیمارســتان محلــی غربالگــری قبــل از تجویــز متوترکســات 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
یــک بیانیــه ی مشــترک توســط کالــج های ســلطنتی   (c
جراحــان بریتانیــا اظهــار داشــته اســت کــه الپاروســکوپی 
ــد-19  ــی کووی ــی پاندم ــاص در ط ــرایط خ ــا در ش ــد تنه بای
ــن  ــل انجم ــی مث ــای مل ــن ه ــایر انجم ــود.(12،13) س ــام ش انج
آندوســکوپی زنــان بریتانیــا و کالــج ســلطنتی زنــان و مامائــی، 
الزم  احتیاطــات  رعایــت  بــا  را  الپاروســکوپی  از  اســتفاده 
مجــاز مــی داننــد. شــواهد محــدودی در مــورد خطــر عفونــت 
SARS-CoV-2 در حیــن الپاروســکوپی وجــود دارد؛ لــذا، 
حیــن الپاروســکوپی ، بایــد شــدیدا احتیــاط شــود کــه از نشــت 

CO2 بــه داخــل اتــاق عمــل جلوگیــری گــردد، و پرســنل اتاق 
ــن  ــه ای ــند.(14) در صورتیک ــب بپوش ــد PPE مناس ــل بای عم
احتیاطــات بــا اطمینــان قابــل اجــرا نباشــند بایــد از الپاروتومــی 

ــرد. ــتفاده ک ــکوپی اس ــای الپاروس بج
ــا تشــخیص ســقط بایــد بــر طبــق  ســقط: خانــم هــا ب  •
پروتــکل منطقــه ای مدیریــت شــوند. در صــورت امــکان بایــد 
مشــاوره تلفنــی پیشــنهاد و انجــام شــود. بــا اینحــال بایــد تــاش 
شــود میــزان بســتری کاهــش یابــد؛ گزینــه هــای ارجــح، درمــان 
دارویــی و واکیــوم آسپیراســیون دســتی هســتند ، اگــر در واحــد 

ــند(10):  ــترس باش ــی در دس محل
در خانــم هایــی کــه تحــت درمــان انتظــاری یــا   (a
ــود  ــه ش ــت توصی ــازی نیس ــد نی ــرار میگیرن ــی ق ــان داروی در م

ســونوگرافی بیشــتری انجــام دهنــد، ولــی بایــد ســه هفتــه بعــد 
UPT انجــام دهنــد. اگــر تشــخیص ســقط در بیمارســتان داده 

شــود، بایــد مســکن مناســب مثــل اســتامینوفن کدئیــن بــه 
ــورت  ــه در ص ــد ک ــعی کنن ــد س ــز بای ــود. مراک ــار داده ش بیم
در دســترس بــودن امکانــات، ســه هفتــه بعــد از ســقط  امــکان 
مشــاوره تلفنــی را بــرای بیمــار جهــت ارزیابی ســامت جســمی 

ــد؛ ــم کنن ــی فراه و روح
امکانــات جراحــی بایــد در هــر  منطقــه ،بطــور   (b
جراحــی  درمــان  صورتیکــه  در  و  شــود  بررســی  روزانــه 

اندیکاســیون داشــته باشــد اقدامــات احتیاطــی الزم در ارتبــاط 
بــا جراحــی و PPE بایــد صــورت گیــرد. در صــورت مناســب 
و در دســترس بــودن، واکیــوم آسپیراســیون دســتی بایــد انجــام 
شــود، تــا خطــر وســائل مــورد نیــاز مرتبــط بــا بیهوشــی عمومــی 

ــد. ــش یاب کاه

برنامه ریزی و سازمان دهی وقتهای ویزیت
وقتهای ویزیت قبلی

بایــد فوریــت بالینــی وقتهــای ویزیــت قبلــی توســط   •
شــوند؛ بازنگــری  هفتگــی  بصــورت  پزشــکی  تیــم 
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تمــام ســونوگرافی هــای غیــر اورژانســی بایــد بــرای   •
ــای  ــاس الگوه ــر اس ــد و ب ــق بیفتن ــه تعوی ــل) 14 روز ب (حداق
ــوند؛ ــم ش ــروری تنظی ــای ض ــت ه ــرای مراقب ــده ب ــه ش توصی

ــی،  ــر اورژانس ــن و غی ــت روتی ــای ویزی ــرای وقته ب  •
بایــد بــه خانــم هــا تلفنــی توصیــه شــود کــه مراقبــت بــارداری 
آنهــا لطمــه نخواهــد خــورد ولــی تغییراتــی در آن ایجاد میشــود 
SARS-CoV-2تــا بیمــار و فرزنــدش در طــی پاندمــی

ــه  ــود ک ــه ش ــاردار توصی ــای ب ــه خانمه ــد ب ــند.  بای ــن باش ایم
ــه  ــکان ب ــی االم ــه ای حت ــوری و منطق ــای کش ــق راهنماه طب
بیمارســتانها مراجعــه نکننــد و در صــورت نیــاز خــود را 14 روز 

ــد. ــه نماین قرنطین
ــه بایــد در اتــاق هــای انتظــار و  احتیاطاتــی ک

ــوند ــت ش ــه رعای معاین
ــذاری  ــه گ ــای فاصل ــه ه ــتن توصی ــر داش ــا د رنظ ب  .1
اجتماعــی، مهــم اســت کــه بــه وقتهــای داده شــده بــرای 
ویزیــت، رعایــت فاصلــه گــذاری زمانــی بیــن وقتهــای ویزیــت 
بــرای جلوگیــری از شــلوغی در اتــاق انتظــار و فاصلــه 2 متــری 

ــود. ــه ش ــاق انتظارتوج ــا در ات ــی ه ــن صندل بی
ــد در محــل ورودی  ــده دســت بای ــی کنن ضــد عفون  .2
ــه بیمــاران و  ــد ب ــاق انتظــار در دســترس باشــد. بای ــز در ات و نی
ــه  ــم ب ــه کنی ــند) توصی ــته باش ــور داش ــر حض ــان (اگ همسرانش

محــض ورود و نیــز مکــررا در زمــان انتظــار در بخــش و قبــل 
ــت  ــه عل ــر ب ــد. اگ ــتفاده کنن ــونوگرافی از آن اس ــام س از انج
کمبــود، ضدعفونــی کننــده در دســترس نباشــد، بایــد بــه خانــم 
هــا توصیــه کنیــم دســت هــای خــود را بــا صابــون حداقــل بــه 

ــویند. ــونوگرافی بش ــام س ــل از انج ــه قب ــدت 20 ثانی م
ماســک هــای صــورت مطابــق بــا دســتورالعمل   .3
منتشــر شــده ی قبلــی بایــد در دســترس قــرار گیرنــد.(1) 
افــرادی کــه فکــر  یــا  بیمــاران عامتــدار  علی الخصــوص 
ــد از  ــد-19 باشــند، بای ــه کووی ــا ب ــد ممکــن اســت  مبت میکنی
ــونوگرافی  ــده س ــام دهن ــد. انج ــتفاده کن ــی اس ــک جراح ماس

بایــد بســته بــه خطرانتقــال عفونــت از بیمــار، ماســک جراحــی 
FFP) اســتفاده کنــد.  2/3 , N95) یــا ماســک تنفســی

ــرای  ــه ب ــی ک ــود زمان ــته ش ــاران خواس ــد از بیم بای  .4
ــراه  ــک هم ــا ی ــط ب ــا فق ــی و ی ــا ی ــه تنه ــد ب ــی آین ــت م ویزی
بزرگســال مراجعــه کننــد. هیــچ کــودک یــا بزرگســال بــاالی 
ــم هایــی  ــد. خان 60 ســالی نبایــد در زمــان ویزیــت حضــور یاب
کــه عائــم مشــکوک بــه عفونــت کروناویــروس دارنــد بایــد از 
مراجعــه بــه بخــش هــا پرهیــز کننــد، مگــر اینکــه اندیکاســیون 
ــن  ــد. در ای ــته باش ــود داش ــت وج ــرای ویزی ــی ب ــی قطع بالین
شــرایط فــرد بایــد در قســمتهای مخصــوص بیمــاران عفونــی و 
ــد. ــی گردن ــی SARS-CoV-2 بررس ــمتهای ارزیاب ــا قس ی

ــا  ــن و ی ــای روتی ــونوگرافی ه ــه س ــرادی ک ــرای اف ــا ب راهنم

تخصصــی انجــام میدهنــد
دســتورالعمل تمیــز و ضــد عفونــی کــردن تجهیــزات   .1
وپــروب هــا، نیــز چگونگــی محافظــت از بیمــار و انجــام دهنــده 
ســونوگرافی حیــن انجــام ســونوگرافی هــای زنــان و مامائــی در 

ــه شــده اســت.(3) یــک راهنمــای مجــزا تهی
ــش  ــط بخ ــه توس ــی ک ــه های ــی توصی ــد از تمام بای  .2
هــای کنتــرل عفونــت منطقــه ای ارائــه شــده انــد پیــروی شــود 

کــه شــامل مــوارد ذیــل میشــوند:
ــه  ــج برهن ــر آرن ــد از زی ــرد ســونوگرافر بای دســت ف  •

باشــد;
ــی  ــچ زیورآالت ــا هی ــاعت و ی ــد س ــونوگرافر نبای س  •

کنــد. اســتفاده 
ــا  ــتقیم ب ــاس مس ــد از تم ــل و بع ــد قب ــکان بای پزش  .3
ــد. ــی کنن ــا ضدعفون ــویند ی ــود را بش ــای خ ــت ه ــار دس بیم

ــن انجــام ســونوگرافی دســتکش  ــد حی پزشــکان بای  .4
ــر  ــد از ه ــند و بع ــرف بپوش ــار مص ــس یکب ــدون التک ــای ب ه

کننــد. تعویــض  را  آن  بیمــار 
توصیــه میکنیــم از آنجایــی کــه ســونوگرافر هــا   .5
ــاس  ــی در تم ــان طوالن ــدت زم ــونوگرافی م ــام س ــرای انج ب
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نزدیــک بــا بیمــار قــرار میگیرنــد، حداقــل از ماســک جراحــی 
ــار  ــرل بیم ــال کنت ــه در ح ــد. وقتیک ــتفاده کنن ــه اس ــه الی س
مشــکوک/ محتمــل / یــا قطعــی ابتــا بــه کوویــد-19 هســتند 
از ماســک تنفســی (FFP 2/3, N95) اســتفاده کننــد.(1)

ــته  ــای ژل از بس ــرف ه ــای ظ ــود بج ــه میش توصی  .6
هــای یکبــار مصــرف ژل حتــی در زمــان انجــام ســونوگرافی 

شــود. اســتفاده  شــکمی 
بایــد بــه کارکنــان غیــر بالینــی (مثــل مســئول   .7
ــرل  ــه ی کنت ــن نام ــود از آیی ــه ش ــی) توصی ــرش و منش پذی
ــراد  ــن اف ــه ای ــد.در صورتیک ــروی کنن ــه ای پی ــت منطق عفون
ــار  ــا بیم ــک ب ــاس نزدی ــدون تم ــود را ب ــف خ ــد وظای بتوانن
ــرای  ــه ب ــه الی ــی س ــک جراح ــتفاده از ماس ــد، اس ــام دهن انج

آنهــا ضــروری نیســت.
ــونوگرافی کار  ــش س ــه در بخ ــنلی ک ــی پرس تمام  .8
میکننــد بایــد از عائــم عفونــت SARS-CoV-2 مثــل 
تــب، ســرفه و تنگــی نفــس کــه جدیــدا شــروع شــده آگاهــی 
داشــته باشــند. اگــر هــر کــدام از ایــن عائــم در آنهــا دیــده 
ــد،  ــه ای اجــازه ده ــای منطق ــکل ه شــد، در صورتیکــه پروت

ــد. ــام دهن ــش انج ــکی و آزمای ــاوره پزش ــورا مش ــد ف بای
هماهنــگ کــردن بخــش منطقــه ای خــود در 

ــد-19 ــی کووی ــی پاندم ط
عــاوه بــر نیازهــای معمــول  روزانــه بــرای اداره بخــش منطقــه 

ای، مــوارد زیــر را نیــز توصیــه میکنیــم:
انبــار  PPE بایــد روزانــه بررســی شــود تــا مطمئــن   •

دارد؛ ذخیــره  و  اســت  آمــاده  مــا  بخــش  کــه  شــویم 
  FFP3 تمامــی کارکنــان بایــد بــرای ماســک هــای  •
فیــت تســت را انجــام دهنــد و ســوابق بایــد ثبــت شــود؛

مدیــران بایــد پیــش بینــی کننــد کــه کارکنــان (یــا   •
ــواده ی آنهــا) ممکــن اســت طــی دوران پاندمــی،  ــراد خان اف
ــه ای،  ــات منطق ــا امکان ــق ب ــد مطاب ــذا، بای ــوند، و ل ــار ش بیم
بــرای تامیــن کارکنــان وپیشــامدهای اضطــراری برنامــه ریــزی 

ــد؛ کنن
اگــر بیمــاران از نظــر  SARS-CoV-2 بررســی   •
ــای  ــش ه ــوابق آزمای ــه س ــد ک ــل کنی ــان حاص ــدند، اطمین ش
ارســالی نگهــداری میشــوند، و ایــن نتایــج روزانــه چــک 
میگردنــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نتیجــه ی آزمایــش بــه 
ــوده  اطــاع بیمــار رســانیده شــود، و در صورتیکــه بســتری ب
اســت، کارکنــان بخــش و تیــم بیمارســتان در اســرع وقــت در 

ــد؛ ــرار گیرن ــان ق جری
ــه  ــد تخصصــی (MDT) ب ــم چن اگــر جلســات تی  •
ــه  ــود ک ــد میش ــند،توصیه موک ــوط باش ــاران مرب ــان بیم درم
ــا اســتفاده از  ــد ب MDT هفتگــی انجــام شــود، کــه مــی توان

ــب داده  ــل. Zoom) ترتی ــن (مث ــه آنای ــای جلس ــک فض ی
ــود؛ ــث ش ــاران بح ــورد بیم ــا در م ــود، ت ش

SARS-CoV-2 بــا توجه بــه اینکه خطــر انتقــال  •
بیــن کارکنــان باالســت، بایــد فاصلــه گــذاری اجنماعــی بیــن 
همــکاران تــا حــد امــکان رعایــت گــردد و جلســات بایــد بــه 
ــه صــورت  ــد ب حداقــل الزم برســد. اســتراحت وســروغذا بای

ــه صــورت گروهــی انجــام شــود. ــه ب تکــی و ن
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TOCC پیوست 1: مثال چک لیست عالیم و
TOCCچک لیست عایم و

احتیاطــات دراپلــت :بیمــار ماســک اســتفاده کنــد، اتــاق مجــزا 
ــته  ــاقPPE  داش ــه ات ــگام ورود ب ــنل هن ــد، پرس ــته باش داش

ــد. باشــند و حتمــا ماســک اســتفاده کنن
احتیاطــات تماســی: اتــاق مجــزا، پرســنل هنــگام ورود بــه اتــاق

ــار  PPE  داشــته باشــند شــامل دســتکش، گان و وســایل یکب

مصــرف.
احتیاطــات ایربــورن: بیمــار حتمــا ماســک داشــته باشــد، اتــاق 
ایزولــه فشــارمنفی، پرســنل هنــگام ورود بــه اتــاقPPE  داشــته 
ــب،  ــدازه مناس ــر ان ــده از نظ ــت ش ــک تس ــامل ماس ــند ش باش
دســتکش، گان، محافــظ صــورت و چشــم، اتــاق ایزولــه فشــار 

منفــی، محدودیــت ورود پرســنل در معــرض خطربداخــل 
اتــاق، اســتفاده از لــوازم یکبــار مصــرف.

پیوســت 2 راهــکار ســریع ارزیابی اســتفراغ شــدید 
ــارداری حاملگــی در اوایل ب

   سیســتم امتیــاز دهــی میــزان اســتفراغ خــاص بــارداری 
(8 )(PUQE )

در تمــام بیمارانــی کــه بــا تهــوع و اســتفراغ در اوایــل بــارداری 
مراجعــه میکننــد پــر شــود.
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طی 12 ساعت گذشته برای چه مدتی شما احساس تهوع یا ناراحتی در معده خود داشتید؟  .1

آیا طی 12 ساعت گذشته استفراغ کرده اید یا باال آورده اید؟  .2

چند مرتبه عق زده اید بدون اینکه استفراغ کنید ؟  .3

تفسیر امتیازات



61

پیوست3 8،15  داروهای توصیه شده برای کنترل تهوع و استفراغ در اوایل بارداری 
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پیوست 4 فلوچارت خالصه ی توصیه های منطقی مرتبط با مدیریت دوران اوایل بارداری شامل سونوگرافی بر 
اساس عالئم در شرایط پاندمی کووید-19
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پیوست 5  فلوچارت خالصه ی توصیه های منطقی در مورد پیگیری بیمار در دوران اوایل بارداری بر اساس 
یافته های اولیه ی سونوگرافی در شرایط  پاندمی کووید-19


