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انجمــن نازایــی آمریــکا دســتورالعملی را بــا همــکاری پزشــکان، 
اســت  نوشــته  روانپزشــکی  متخصصیــن  و  شناســان  جنیــن 
ــر  ــی غی ــان نازای ــای درم ــیکل ه ــام س ــع تم ــه قط ــه ب ــه توصی ک

ــد. ــی کن ــس م اورژان
این پیشنهادات شامل:

ــی  ــد درمان ــای جدی ــیکل ه ــام س ــردن تم ــل ک کنس  .1
شــامل تحریــک تخمــک گــذاری، IUI و IVF کــه شــامل 

ــل  ــن کنس ــود. همچنی ــی ش ــز م ــن فری ــال جنی ــر و انتق پانکچ
کــردن فریــز تخمــک و اســپرم در مــوارد غیــر اورژانــس

ــن  ــال جنی ــه کنســل کــردن تمــام انتق ــه ب ــا توصی قوی  .2
میشــود.  Fresh چــه  و  فریــز  چــه  هــا، 

ــس  ــورت اورژان ــه ص ــه ب ــی ک ــیکل بیماران ــط س فق  .3
نیــاز بــه فریــز تخمــک یــا جنیــن دارنــد انجــام شــود )بیمارانــی 

کــه کنســر دارنــد(
تعلیق تمام عمل های غیر اورژانس و الکتیو  .4

مراکــز ســعی کننــد از تلــه مدیســین اســتفاده کننــد تــا   .5

رویارویــی فــرد بــا فــرد کــم شــود.
ــر  ــد-19 و پاندمــی اخی ــورد کووی ــا در م ــش م ــا پیشــرفت دان ب
ممکــن اســت تغییراتــی در ایــن دســتورالعمل اعمــال شــود. در 
ــه اطالعــات محــدودی کــه در مــورد  ــا توجــه ب حــال حاضــر ب
ــم  ــارداری داری ــن و ب ــر روی جنی ــد-19 و عــوارض آن ب کووی
ــان  ــیکل درم ــه س ــروع هرگون ــوی از ش ــالع ثان ــت اط ــر اس بهت
نازایــی اجتنــاب کنیــم. در ایــن موقعیــت بایــد از فریــز تخمــک 
بــه صــورت الکتیــو )Social Freezing( هــم اکیــدا پرهیــز کنیــم.

 در ایــن دوران پاندمــی کوویــد-19 تمــام کلینیــک هــای 
ــت  ــاران تح ــن بیم ــی و همچنی ــنل و کادر درمان ــی، پرس نازای

فشــار خواهنــد بــود. بهتریــن تصمیــم همــکاری متقابل پرســنل و 
پزشــکان و بیمــاران بــرای فهــم ایــن موضــوع و کاهــش اســترس 
ــاً  ــه قطع ــت ک ــل درک اس ــت. قاب ــر اس ــه یکدیگ ــک ب و کم
ــا  ــی ب ــی هــم هســت. ول ــر روی تمــام مراکــز یــک فشــار مال ب
ــو تمــام  ــن کار لغ ــی بهتری ــت بحران ــن وضعی ــن در ای وجــود ای

ــد. ــی باش ــس م ــر اورژان ــی غی ــای نازای درمان ه

 Human Fertilization  خالصــه توصیــه هــای
بــرای  انگلســتان   & Embryology Authority

ــد-19  ــا کووی ــه ب ــن در رابط متخصصی
ــه  ــاز ب ــه نی ــرایطی ک ــط در ش ــاروری فق ــظ ب ــای حف ــان ه درم
ــای  ــاری ه ــل بیم ــه دلی ــی ب ــی و رادیوتراپ ــیمی درمان ــام ش انج
سیســتمیک مهــم مثــل کنســرها باشــد مــی توانــد انجــام شــود.

ایــن موضــوع شــامل خانــم هایــی کــه ذخیــره تخمدانــی پایینــی 
داشــته یــا در ســنین نزدیــک یائســگی هســتند نمی شــود. مراکــز 
نابــاروری ارتبــاط خــود را بــا بیمــاران جهــت توصیه هــا و 

اطمینــان بخشــیدن حفــظ کننــد.
توصیه به بیماران برای ماندن در منزل.

توصیــه بــه دوری از دیگــران و رعایــت حداقــل فاصلــه دو متــر 
بــا دیگــران در زمــان هایــی کــه خــارج از منــزل هســتند.

در حــال حاضــر از تاریــخ پانزدهــم اپریــل همــه ی ســیکل هــای 
درمــان نابــاروری در انگلســتان متوقــف خواهنــد شــد.

ASRM نظر
توصیه به توقف سیکل های درمان ناباروری کرده است.

نظر انجمن ناباروری استرالیا
ــه صــورت  ــارداری ب ــزوم پیشــگیری از ب ــرای ل ــی ب ــل کاف دالی

دستورالعمل انجمن نازائی آمریکا ) ASRM( در 
دوران پاندمی کووید-19
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طبیعــی و یــا قطــع درمــان هــای نابــاروری وجــود نــدارد. توصیــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــرادی در نظ ــان در اف ــع درم ــرای قط ب
دارای عالئــم بالینــی بیمــاری بــوده یــا مشــکوک بــه آن باشــند.
ESHRE

دالیــل قــوی دال بــر اثــر کوویــد-19 و حاملگــی بــه خصــوص 
در مراحــل اولیــه آن وجــود نــدارد.

بــا ایــن وجــود توصیه هــای ESHRE محافظه کارانــه اســت و 
ــاردار  ــان ب ــن زم ــد در ای ــه می کن ــارور توصی ــاران ناب ــام بیم تم

ــوند. نش
ــن شناســی در  ــاروری و جنی ــر اســاس نظــر مســئولین امــور ناب ب
انگلســتان، تمامــی بازرســی های مربــوط بــه مراکــز نابــاروری بــا 

تاخیــر انجــام خواهــد شــد.


