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ــروس و  ــا وی ــر کرون ــی اخی ــای پاندم ــه چالش ه ــه ب ــا توج ب
جهــت محافظــت بیمــاران و پرســنل ســونوگرافی )پزشــکان، 
المللــی  بیــن  انجمــن  درمــان(  پرســنل  ســونوگرافرها، 
ســونوگرافی زنــان و مامائــی ایــن راهنمــا را براســاس نظــرات 
افــراد خبــره  و حرفــه ای بــرای انجــام ســونوگرافی در دوران 
بــارداری و اندیکاســیون های ژینکولــوژی تدویــن کــرده 
اســت. ایــن راهنمــا فــرض مــی کنــد کــه فرایندهــای منطقــه 
ــوند  ــتگاه اولتراس ــردن دس ــز ک ــرای تمی ــوی ب ــی ق ای و بوم
ــود دارد و   ــن وج ــاران روتی ــتفاده در بیم ــار اس ــر ب ــد از ه بع
افــراد  توصیه هــای اختصاصــی در مــورد ســونوگرافی در 
ــه مــی  ــد-19 ارا  ئ ــه کووی ــال ب ــد شــده  مبت ــا تأیی مشــکوک ی

ــد. ده

مقدمه
ــی منتشــر می شــود  ــه راحت ــد ب ــا ویــروس جدی عفونــت کرون
و حتــی بیمــاران بــدون عالمــت یــا پرســنل کادر درمــان 
می تواننــد عامــل انتقــال آن باشــند. دو اصــل مهــم بــرای 
انجــام  ســونوگرافی ایمــن حیــن پاندمــی کوویــد-19 عبارتــد 
از : 1- پیشــگیری از انتشــار ویــروس ۲ـ محافظــت از پرســنل 

ــان .  کادر درم
مراقبت هــای  از  ضــروری  بخــش  یــک  ســونوگرافی 
ژینکولــوژی و مامائــی می باشــد امــا از آنجایــی کــه رعایــت 

فاصلــه توصیــه شــده   ٬ در حیــن انجــام ســونوگرافی غیرممکن 
می باشــد، بیمــار و پرســنل در معــرض خطــر باالیــی مــی 
باشــند. بنابرایــن هنــگام انجــام ســونوگرافی  رعایــت تمامــی 

ــرورت دارد. ــکان ض ــد ام ــات در ح احتیاط
هــر کشــوری از گایدالین هــای ملــی و بین المللــی بــرای 
ــا هدفمنــد تبعیــت میکنــد.  انجــام ســونوگرافی های روتیــن  ی
)4-1( اینکــه ســونوگرافی اورژانســی و یــا الکتیــو شــامل چــه 
مــواردی می شــود، بایــد بــه صــورت لــوکال و بومــی  تصمیــم 
گیــری شــود و در ایــن بیانیــه بــه ایــن مــوارد اشــاره نخواهــد 
شــد. ایــن بیانیــه بعنــوان یــک راهنمــا  در شــرایط فعلــی 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــار توصیه ه ــد در کن ــد-19 بای ــی کووی پاندم
ــت(. ــود )پیوس ــه ش ــر گرفت ــازمان ها  در نظ ــایر س س

نکاتــی کــه بایــد در زمــان انجــام ســونوگرافی در حیطــه 
ــر  ــد-19  مدنظ ــی کووی ــی پاندم ــوژی ط ــا ژینکول ــی ی مامائ
دســتگاه  و  اتــاق  چگونــه  1ـ   : از  عبارتنــد  گیرنــد  قــرار 
ســونوگرافی را آمــاده و تمیــز کنیــم؟ ۲ـ چگونــه بیمــار و 
پرســنل ســونوگرافی )پزشــکان، ســونوگرافرها و پرســنل 

کمکــی( را محافظــت کنیــم؟ 

آماده سازی و تمیز کردن اتاق سونوگرافی
متــداول  خدمــات  تمــام  بــرای  مناســب  )توصیه هــای 

کوویــد-19( پاندمــی  طــی  ســونوگرافی 

ــل  ــای  عام ــروس ه ــدن وی ــده مان ــان زن ــدت زم م  •
ســندرم حــاد تنفســی )ســارس(  کــه شــامل کوویــد-19   نیــز  
می شــوند روی ســطوح خشــک غیرزنــده مثــل دســتگاه 
ــاق  ــد.)6-5( ات ــاعت می باش ــدود 96-48 س ــونوگرافی ح س
ســونوگرافی بایــد هــر روز صبــح کامــال تمیــز شــود و تمــام 
ــه  ــونوگرافی، صفح ــگر س ــه نمایش ــامل صفح ــمت ها ؛ ش قس
کلیــد دســتگاه، مــاوس، ریل هــای تخــت، نگهدارنــده ی 
قفل هــای  درب،  دســتگیره های  ژل،  ظــرف  پروب هــا، 
ــد  ــخوان بای ــا و روی پیش ــرق، صندلی ه ــای ب کابینت،کلیده

low level ( بــا یــک مــاده ضدعفونــی کننــده ســطح پائیــن
)LLD(( تمیــز شــوند.

ــه  ــد ب ــتگاه بای ــه دس ــل ب ــای متص ــداد پروب ه تع  •
حداقــل برســد.  معمــوال یــک پــروب شــکمی و یــک پــروب 
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــایر پروب ه ــت و س ــی اس ــال کاف واژین
ایمــن در یــک کابینــت تمیــز و بســته نگهــداری شــوند و در 

صــورت نیــاز بیــرون آورده شــوند.
ــد  ــاق بای تمــام وســائل غیرضــروری موجــود در ات  •
برداشــته شــوند و تــا جایــی کــه ممکــن اســت در کابینت هــا 

شــوند. نگهــداری 
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بایــد  صندلی هایــی بــا ســطح ســخت کــه قابــل   •
پــاک کــردن هســتند جایگزیــن صندلی هــای پارچــه ای شــوند.

تــا جایــی کــه ممکــن اســت کاورهــای یکبــار   •
ــل  ــو مث ــت و ش ــل شس ــایل قاب ــام وس ــن تم ــرف جایگزی مص

شــوند. هــا  ملحفــه  و  بالــش  کاور  حولــه، 
ترانسدیوســر و کابــل آن بایــد هــر روز صبــح و   •
ــه کــه  ــار انجــام ســونوگرافی )همانگون ــن بعــد از هــر ب همچنی

شــوند. تمیــز  شــد(  خواهــد  داده  توضیــح  ذیــل  در 
تخــت یــا صندلــی بیمــار بایــد قبــل از تعویــض   •
ــود. ــز ش ــاده LLD تمی ــک م ــا ی ــرف، ب ــار مص ــش یکب پوش

در پایــان هــر ســونوگرافی کاور یکبــار مصــرف   •
بالفاصلــه بایــد بــا دســتکش برداشــته٬ تــا شــده و دور انداختــه 

شــود.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بعــد از هــر بــار اســتفاده،   •
ســطوحی از دســتگاه کــه بیشــتر لمــس می شــوند )مثــل صفحــه 

کلیــد ٬ ســیم ها و صفحــه نمایــش( تمیزمــی شــوند.
و  شــده  اســتفاده  هــای  پارچــه  روز  پایــان  در   •
ــیده  ــتکش پوش ــت دس ــه دو جف ــی ک ــد در حال ــف  را بای کثی
ــکان داده شــود در داخــل  ــدون اینکــه ت شــده٬   برداشــته  و ب
ــاق  ــه شــود. ات یــک محفظــه ی در بســته ی مناســب دور انداخت
ــده  ــی کنن ــاده ضدعفون ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــایل بای و وس

مناســب LLD تمیــز شــده  و ســپس  دســت ها بایــد بــه مــدت  
۲0 ثانیــه شســته شــوند.

آمــاده ســازی و تمیــز کــردن دســتگاه ســونوگرافی 
و ترانسدیوســرها

)توصیه هــای مناســب بــرای تمــام خدمــات روتیــن ســونوگرافی 
در طــی پاندمــی کووید-19(

تجهیــزات ســونوگرافی و ترانسدیوســرها بایــد بعــد از هــر 
ــای  ــتورالعمل ه ــق دس ــر طب ــب، ب ــک LLD مناس ــا ی ــار ب بیم

ــوند. ــز ش ــی تمی بوم

تجهیــزات  کــردن  تمیــز  و  ســازی  آمــاده 
فی ا گر نو ســو

)توصیه هــای مناســب بعــد از انجــام ســونوگرافی در یــک فــرد 
مشــکوک یــا مبتــالی قطعــی کوویــد-19(

ویــروس کرونــای ســارس، ویــروس ســندرم تنفســی   •
خاورمیانــه )مــرس( و ویــروس کرونــای اندمیــک انســانی 
)HCoV( می تواننــد بــرروی ســطوح غیرزنــده مثــل فلــز، 
ــه  ــوان ب ــا میت ــد ام ــی بمانن ــا 9 روز باق ــتیک ت ــا پالس ــه ی شیش
ــط  ــی توس ــای ضدعفون ــتفاده از روش ه ــا اس ــری ب ــور مؤث ط
ــا ســدیم  ــدروژن پراکســید 0/5 % ی ــول 71-6۲ درصــد، هی اتان
هیپوکلریــت 0/1% طــی یــک دقیقــه، آنهــا را غیــر فعــال کــرد. 
ــرار  ســایر مــواد میکــروب کــش کــه اغلــب مــورد اســتفاده ق

0/05-0/۲درصــد  کلریــد  بنزالکونیــوم  شــامل  می گیرنــد 
یــا کلرهگزیدیــن دی گلوکونــات %0/0۲   )ClinellTM(

می باشــند.
  ***زمان تماس مورد نیاز هر محصول را چک کنید.

از آنجایــی کــه اطالعــات در مــورد کوویــد-19 کامــل نیســت، 
ــه  ــده High level  توصی ــی کنن ــواد ضدعفون ــتفاده از م اس
می شــود. بــا ایــن حــال، ایــن توصیــه  بــر اســاس نظــر کارخانــه 
ــای  ــی کننده ه ــی باشــد. ضدعفون ــده اختصاصــی م ــد کنن تولی
ــاس 30  ــان تم ــد )زم ــول 95-80 درص ــامل اتان ــاال ش ــطح ب س
ثانیــه(، ۲-پروپانــول 100-75 درصــد )زمــان تمــاس 30 ثانیــه(، 
۲-پروپانــول و 1-پروپانــول 45% و 30% )زمــان تمــاس 30 
 ،%۲ Antisapril Blu( %0/۲1 ســدیم هیپوکلریــت ،)ثانیــه
ــاس 5  ــان تم ــد ۲/5% )زم ــه(، گلوتاردهی ــاس 30 ثانی ــان تم زم
دقیقــه( و %0/5 )CIDEX OPA، زمــان تمــاس ۲ دقیقــه(، 
 ،RESERT REVITAL-OX( پراکســید %0/5  هیــدروژن 
ــز و  ــان تمی ــند.)6( در زم ــه( می باش ــک دقیق ــاس ی ــان تم زم
ــد  ــیله ای بای ــر وس ــیون ه ــردن و استریلیزاس ــی ک ــا ضدعفون ی

ــید. ــتکش پوش ــم و دس ــاننده چش ــظ پوش محاف
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ترانسدیوســر  کــردن  تمیــز  و  ســازی  آمــاده 
فی ا گر نو ســو

)توصیه هــای مناســب بعــد از انجــام ســونوگرافی در یــک فــرد 
مشــکوک یــا مبتــالی قطعــی بــه کوویــد-19(

ــرهای  ــردن ترانسدیوس ــز ک ــا تمی ــاط ب ــی در ارتب گایدالین های
ــا  ــروس کرون ــد.)10-7( وی ــترس می باش ــونوگرافی در دس س
یــک ویــروس پوشــش دار اســت کــه کمتریــن مقاومــت را در 
ــده دارد. ســاختار ایــن ویروس هــا  ــی کنن ــر مــواد ضدعفون براب
شــامل یــک پوشــش لیپیــدی می باشــد کــه توســط اکثــر 
بــر روی  بــرای اســتفاده  مــواد ضدعفونــی کننــده ای کــه 
سیســتم ســونوگرافی و ترانسدیوســرها مناســب هســتند، تجزیــه 

می شــود. 
طبــق سیســتم طبقــه بنــدی Spaulding، تجهیــزات پزشــکی 
براســاس خطــر عفونــت بــه غیرمهــم، نســبتا مهــم و مهــم  و یــا 
ــه  ــط و پرخطرطبق ــر متوس ــا خط ــر، ب ــم خط ــن ک ــت عناوی تح
ترانسدیوســر  ماننــد  غیرمهــم  وســایل  شــوند.  مــی  بنــدی 
شــکمی  به علــت اینکــه در تمــاس بــا پوســت ســالم قــرار 
می گیرنــد،  کمتریــن خطــر عفونــت را دارنــد. در ایــن مــوارد 
 low level توصیــه می شــود از مــواد ضدعفونــی کننــده
intermediate level اســتفاده شــود کــه می تواننــد  یــا 
ــا و  ــارچ ه ــری(، ق ــه اســپورهای باکت ــی ن ــا )ول ــر باکتری ه اکث
 HIV ــروس ــد وی ــا مانن ــی از ویروس ه ــواع خاص ــن ان همچنی
را  ریشــه کــن کننــد. وســایل نســبتا مهــم آنهایــی هســتند 
ــا غشــاهای مخاطــی  ــالم ی ــا پوســت ناس ــت تمــاس ب ــه به عل ک
ــای  ــت. پروب ه ــتر  اس ــا بیش ــت در آن ه ــود عفون ــر وج خط
ــرای  ــاال ب ــی ســطح ب ــن دســته هســتند.  ضدعفون ــال از ای واژین
ازبیــن بــردن تمــام میکروارگانیســم ها، شــامل کوویــد-19 
توصیــه می شــود و  می تــوان توســط محلول هــای حــاوی 
ــی کــه در  ــی کننده های ــا ســایر ضدعفون ــت ی ســدیم هیپوکلری
ــا جزئیــات توضیــح داده شــد، آن را انجــام داد. وســایل  ــاال ب ب
مهــم ماننــد ترانسدیوســرهایی کــه در پروســیجرهای تهاجمــی 

ــرای  ــش ب ــه از پوش ــه اینک ــه ب ــدون توج ــوند، ب ــتفاده می ش اس
پــروب اســتفاده شــده اســت، بایــد طبــق گایدالین هــای مراکــز 

ــوند. ــتریلیزه ش ــکی اس پزش
ــامل  ــونوگرافی ش ــر س ــازی ترانسدیوس ــاده س آم
ــی  ــردن و ضدعفون ــز ک ــد: تمی ــه می باش دو مرحل
کــردن. هــر مــاده ای کــه بــرای تمیــز کــردن یــا ضدعفونــی 
کــردن تجهیــزات ســونوگرافی اســتفاده می شــود بایــد بــا 
ــن  ــونوگرافی تعیی ــزات س ــازنده تجهی ــط س ــه توس ــوادی ک م
شــده انــد، متناســب باشــد.)10( برخــی از مــواد ممکــن اســت 
بــه تجهیــزات ســونوگرافی یــا ترانسدیوســرها آســیب وارد 

ــد.  ــل کنن ــا  را باط ــه  آنه ــت نام ــرده و ضمان ک

1. تمیزکردن
از آن جایــی کــه هــر مقــدار ژل باقیمانــده، می توانــد به عنــوان 
یــک حائــل بــرای مــواد ضدعفونــی کننــده عمــل کنــد و اثــر 
ــدم  ــن ق ــردن اولی ــز ک ــذا تمی ــد، ل ــش ده ــی  آن را کاه بخش
بیماری هــای  از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز  اســت.  مهــم 
ــد:  ــف می کن ــه تعری ــردن را اینگون ــز ک ــکا )CDC( تمی آمری
»برداشــتن مــاده خارجــی )ماننــد خــاک و مــواد ارگانیــک( از 
ــا اســتفاده از آب همــراه  ــه طــور معمــول ب روی اجســام کــه  ب
ــود.«  ــام می ش ــی انج ــوالت آنزیم ــا محص ــوینده ی ــواد ش ــا م ب
تمیزکــردن غیرمؤثــر قبــل از ضدعفونــی کــردن، می توانــد اثــر 

ــد. ــده شــیمیایی را محــدود کن ــی کنن ضــد عفون
گایدالین هایــی کــه در حــال حاضــر بــرای تمیــز کــردن پــروب 
واژینــال وجــود دارنــد توصیــه می کننــد قبــل از اینکــه پــروب 
ــا  ــوب ی ــد گاز مرط ــک پ ــتفاده از ی ــا اس ــل ب ــور کام ــه ط را ب
ــم  ــع غیرســاینده مالی ــون مای ــرم  و مقــدار کمــی صاب پارچــه ن
)کــه بــرای اســتفاده بــر روی لــوازم پزشــکی مجــاز باشــد( تمیز 
کنیــد، بــه وســیله آب جــاری تمــام ژل یــا دبــری باقیمانــده بــر 
روی پــروب را پــاک کنیــد. بــرای شــکاف ها و نواحــی زاویــه 
ــک  ــر از ی ــاص ترانسدیوس ــی خ ــه طراح ــته ب ــتگاه، بس دار دس
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قلــم مــوی کوچــک اســتفاده کنیــد و ســپس ترانسدیوســر بایــد 
بــا آب جــاری کامــل شســته شــود و توســط یــک پارچــه نــرم 

یــا حولــه  کاغــذی خشــک گــردد.
ــز  ــت تمی ــر جه ــل زی ــوق مراح ــای ف ــن ه ــاس گایدالی ــر اس ب
کــردن ترانسدیوســر در حالــی کــه دســتکش یکبــار مصــرف به 

دست دارید، توصیه می شود:  
الف:  ترانسدیوسر را جدا کنید. 

ب:  در صــورت اســتفاده از پوشــش روی ترانسدیوســر، آن  را 
برداشــته و درســطل زبالــه طبــی بیاندازیــد.

ج:  انتهــای اپراتــور ترانسدیوســر)نه انتهای تمــاس الکترونیکی(  
را بــا اســتفاده از آب  جــاری شســت و شــو دهید. 

نــرم و مــواد شــوینده  بــا یــک بــرس  د:  ترانسدیوســر را 
کنیــد. تمیــز  غیرســاینده 

ه:  ترانسدیوسر را با آب جاری بشوئید.
و:  کابل ترانسدیوسر را با  LLD تمیز کنید.

ی:  بــا اســتفاده از یــک پارچــه یــا حولــه آن را خشــک کنیــد 
)زیــرا آب باقیمانــده در صــورت اســتفاده از مــواد ضدعفونــی 

ــد باعــث رقیــق شــدن آن بشــود(. ــده می توان کنن

2. ضد عفونی کردن
ــت  ــرل عفون ــای کنت ــی ها و پروتکل ه ــط مش ــه خ ــواره ب  هم
ــر  ــازنده ترانسدیوس ــتورالعمل س ــن دس ــود و همچنی ــز خ مرک
شــیوه های  کنیــد.  مراجعــه  آن   اســتفاده  برچســب های  و 
و  هســتند  تکامــل  حــال  در  مــداوم  طــور  بــه  ضدعفونــی 
درحــال حاضــر نیــز از همیشــه پویــا ترنــد. همانطــور کــه 
بــرای   High Level ضدعفونــی  شــد،  اشــاره  بــاال  در 
ــود. در  ــه می ش ــکمی توصی ــه ش ــال و ن ــرهای واژین ترانسدیوس
مــورد دســتورالعمل های خــاص هــر محصــول  بایــد مشــورت 
ــه(  ــن بیانی ــار ای ــان انتش ــا زم ــترس )ت ــای در دس ــد. روش ه کنی

شــامل مــوارد زیــر می شــود:

ضدعفونی شیمیایی »مرطوب« 
محصــوالت گلوتاردهیــد 3/۲-۲/4 درصــد )مثــل   •

پروســید(. و  متریســید  ســایدکس، 
OPA ســایدکس  غیر-گلوتاردهید)مثــل  مــواد   •

)هیــدروژن   PA ســایدکس  و   )o-phthalaldehyde(
اســید(. اســتیک  پراکســی  و  پراکســید 

دســتمال های مرطــوب ضدعفونــی کننــده تاییــد   •
ــه  ــه ب ــید، ک ــن دی اکس ــاوی کلری ــه ای ح ــده و چندمرحل ش
صــورت گســترده در اســترالیا و انگلســتان مــورد اســتفاده قــرار 

.)Tristel Duo( می گیرنــد 
ــیله  ــه وس ــه ب ــید 7/5%، ک ــدروژن پراکس ــول هی محل  •
عمــل  مخــرب٬  هیدروکســیل  آزاد  رادیکال هــای  تولیــد 

. می کنــد
.)Antisapril Blu %۲( %0/۲1 سدیم هیدروکلریت          •

توجــه داشــته باشــید ســفیدکننده های معمــول خانگــی )ســدیم 
ــه  ــوری ک ــند بط ــده باش ــق ش ــه رقی ــت 5/۲5%( ک هیدروکلری
ــر  ــک لیت ــی در ی ــی س ــر)10 س ــون کل ــر میلی ــه در ه 500 قطع
آب( حاصــل شــود، اگــر چــه مؤثــر هســتند ولــی توســط 
باعــث  می توانــد  زیــرا  نمی شــوند  توصیــه  تولیدکننده هــا 
آســیب بــه بخش هــای فلــزی و پالســتیکی ترانسدیوســر بشــوند. 
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــده در اینج ــی کنن ــن ضدعفون ــه ای ــاره ب اش

نیســت کــه مــا آن را مناســب میدانیــم، ولــی مطلــع هســتیم کــه 
در برخــی مناطــق  اســتفاده می شــود.

High Level ضدعفونی اتوماتیک
)Germitec، فرانسه(:   Antigermix  •

ترانسدیوســر در یــک کابینــت بســته قــرار داده شــده و در 
معــرض اشــعه مــاوراء بنفــش  C بــا شــدت بــاال قــرار می گیــرد.
CIVCO Medical Solution، آمریکا(:   Astra VR  •
ضدعفونــی اتوماتیــک توســط ســایدکس OPA ومحلول هــای 

یسید متر
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)Nanosonics، استرالیا(:  Trophon  •
 بخار هیدروژن پراکسید

ــز کــردن ترانسدیوســر، در صــورت عــدم اســتفاده  بعــد از تمی
فــوری٬  آن را در یــک کمــد یــا محفظــه قــرار دهیــد تا آســیب 

نبینــد و از آلــوده شــدن آن جلوگیــری شــود.

محافظت از بیمار و انجام دهنده سونوگرافی
ــا اســتفاده از  ــا را ب ــادت کننده ه ــاران و عی ــام بیم تم  •
ــی و  ــاد تنفس ــت ح ــم عفون ــتاندارد عالئ ــت های اس ــک لیس چ
فاکتورهــای خطــر بــر اســاس ســابقه مســافرت، شــغل، تمــاس و 
تجمــع )TOCC( غربالگــری کنیــد.)11( بــه صــورت ایــده آل 
تریــاژ بایــد قبــل از آمــدن بیمــار بــه بخــش ســونوگرافی انجــام 
ــل از آمــدن  ــا بیمــار قب ــی ب ــن منظــور تمــاس تلفن ــه ای شــود. ب

ــد. ــد باش ــد مفی ــک می توان ــا کلینی ــتان ی ــه بیمارس وی ب
ــونوگرافی    ــده س ــام دهن ــرد انج ــه ف ــی ک در صورت  •
بیمــاری خاصــی داشــته باشــد کــه او را در گــروه پرخطــر 
ــرار  ــی( ق ــه ای محل ــت حرف ــتورالعمل های بهداش ــق دس )مطاب

شــود. معــاف  ســونوگرافی  انجــام  از  بایــد  می دهــد، 
جهــت کاهــش خطــر انتقــال، مهــم اســت کــه   •
زمان هــای ویزیــت را طــوری برنامــه ریــزی کنیــد کــه فاصلــه 
بیــن ویزیــت هــا طوالنی تــر شــود تــا بــه ایــن ترتیــب از 
ــه  ــود و فاصل ــری ش ــار جلوگی ــاق انتظ ــت در ات ــام جمعی ازدح

باشــد. متــر  دو  حداقــل  صندلی هــا  بیــن 
تعــداد همراهــان  در اتــاق معاینــه را   حداکثــر   •
ــد کــودکان،  ــز اجــازه ندهی ــد و نی ــه  یــک نفــر محــدود کنی ب

یابنــد. حضــور  دانشــجویان  و  کارآمــوزان 
تمــاس  ســونوگرافی  هنــگام  کــه  آن جایــی  از   •
ــع انجــام  ــه می شــود موق ــا بیمــار وجــود دارد، توصی مســتقیم ب
ســونوگرافی از ماســک جراحــی ســه الیــه اســتفاده شــود. 
ماســک جراحــی را هنــگام انجــام فعالیــت هایــی کــه ریســک 
انتقــال کمــی دارنــد )ماننــد ســونوگرافی( مــی تــوان در زمــان 

مراقبــت  از چنــد بیمــار بطــور مجــدد اســتفاده کــرد.  ماســک  
در صــورت مرطــوب شــدن  بایــد تعویــض شــود و از ماســک 
هــای یکبــار مصــرف نبایــد مجــددأ اســتفاده گــردد. ایــن مــورد 
بــه مقــررات محلــی و میــزان دسترســی بــه تجهیــزات محافظــت  

شــخصی )PPE( بســتگی دارد.
ارائــه دهنــده  اطمینــان حاصــل شــود کــه فــرد   •
ســونوگرافی، تحــت آمــوزش کنتــرل عفونــت و تســت ماســک 

دهانــی 
 ) Fit test ( مناسب قرار گرفته است.

ــا  ــد از تمــاس مســتقیم ب ــل و بع بهداشــت دســت قب  •
بیمــار، ضــروری اســت. اگرشســتن دســت ها امــکان پذیــر 

نباشــد.
  می توان از ضدعفونی کننده دست استفاده کرد.

ــار  ــتکش   یکب ــد دس ــونوگرافی بای ــام س ــگام انج هن  •
ــار  ــر بیم ــد از ه ــردد  و بع ــتفاده گ ــس اس ــرف وغیرالتک مص

شــود. تعویــض 
توصیــه می شــود از بســته های ژل یکبــار مصــرف   •

شــود. اســتفاده  ژل  ظــروف  جــای  بــه 
پوشــش  از  اندولومینــال  غیــر  پروب هــای  بــرای   •
ــور  ــورد بط ــن م ــاس CDC  ای ــر اس ــود )ب ــتفاده ش ــروب اس پ

نیســت(. الزامــی  مطلــق  
ــن  ــه تری ــط باتجرب ــونوگرافی توس ــد س ــالش کنی ت  •
سونولوژیســت و یــا  ســونوگرافر انجــام شــود تــا بــه ایــن 

برســد. ممکــن  حداقــل  بــه  آن  انجــام  زمــان  ترتیــب 
بــه بیمــار آگاهــی داده شــود کــه هنــگام انجــام   •
ســونوگرافی، در مــورد جزئیــات توضیــح  داده نخواهــد شــد.

انجــام ســونوگرافی در افــراد مشــکوک و یــا 
مبتــای قطعــی بــه عفونــت کوویــد-19 

ــاق  ــه ات ــل از ورود ب ــد قب ــه ی کادر پزشــکی بای کلی  •
معاینــه، تجهیــزات محافظــت شــخصی )PPE( )ماســک دهــان 
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ماننــد   N95 یــا FFP3، عینــک، شــیلد محافــظ صــورت، گان 
جراحــی و دســتکش( بپوشــند.

قویــا توصیــه می شــود ســونوگرافی در ایــن بیمــاران   •
شــود. انجــام  بســتری   محــل  در  و  آنهــا  بالیــن  بــر 

ــرای بیمــاران  در صــورت امــکان توصیــه می شــود ب  •
مشــکوک، محتمــل و یــا قطعــی ابتــال بــه عفونــت کوویــد-19 
از یــک دســتگاه ســونوگرافی اختصاصــی اســتفاده شــود.

اگــر ایــن بیمــاران مــی بایســت در کلینیــک اســکن   •
شــوند، ایــن کار بــه انتهــای لیســت کلینیــک موکــول شــود تــا 
بتــوان بعــد از انجــام ســونوگرافی تجهیــزات را بــه طــور اساســی 

ــرد. ــز ک تمی
ــتکش  ــرون آوردن دس ــد از بی ــت بع ــت دس بهداش  •

اســت. ضــروری 

ــد و  ــرار گیرن ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــواردی ک ــایر م س
ــتند ــه هس ــن بیانی ــدوده ای ــر از مح فرات

بعــد از تمــاس بــا بیمــار قطعــی ابتــال بــه کوویــد-19   •
ــت  ــونوگرافر تح ــا  س ــک و ی ــد پزش ــاز باش ــت نی ــن اس ممک
قرنطینــه و یــا ایزوالســیون قــرار گیــرد و بایــد از قواعــد برنامــه 

کاری محــل کار تبعیــت کنــد.
ممکــن اســت نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت ســونوگرافی   •
بــرای نیازهــای پیش بینــی شــده اورژانســی وجــود داشــته باشــد 
ــد و  ــق بیفت ــه تعوی ــد ب ــذا ســونوگرافی های غیرضــروری بای ٬ ل
یــا لغــو گــردد تــا بــه ایــن ترتیــب تمــاس  بیمــاران در معــرض 
ــل  ــه حداق ــتان ب ــط بیمارس ــد-19 در محی ــوه کووی ــر بالق خط

برســد.
کارکنــان،  از  برخــی  شــدن  آلــوده  در صــورت   •
ــا  ــوند ی ــم ش ــنل ک ــداد پرس ــه تع ــد ک ــاز باش ــت نی ــن اس ممک
ــال در دســترس باشــد. ــر مبت ــا یــک گــروه غی تقســیم شــوند ت
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