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بیانیـ�ه مشـ�تر ک �RCOG (Royal College Of Obste

مفیــد خواهــد بــود.

 )tricians & Gynecologistssو �BSGE (British So

در غیــاب شــواهدی کــه نشــان دهنــده ی افزایــش انتقــال

 )ciety for Gynecological Endoscopyدر رابطــه بــا

کوویــد ۱۹ -از طریــق هــای آئروســل هــای آلــوده ای اســت که

جراحــی هــای الپاراســکوپی ژنیکولــوژی و کوویــد.۱۹ -

حیــن الپاراســکوپی ژنیکولــوژی تولیــد مــی شــوندBSGE ،

بنابــر درخواســت متخصصیــن زنــان ،تحقیــق جهــت بررســی

پیشــنهادات زیــر را ارائــه میدهــد:
تمامــی پرســنلی کــه در عمــل هــای الپاراســکوپی

افزایــش احتمالــی ریســک انتقــال کوویــد ۱۹ -طــی جراحــی

*

الپاراســکوپی ژنیکولــوژی انجــام گرفــت ،بــه خصــوص ارتباط

یــا الپاراتومــی کــه تحــت بیهوشــی جنــرال انجــام میشــود

آن بــا ایجــاد احتمالــی آئروســل هــای آلــوده بــا کوویــد ۱۹ -از

همــکاری دارنــد ،بایــد از لــوازم حفاظــت شــخصی ()PPE

طریــق لیــک  CO2و دود ناشــی از وســایل مصرفــی انــرژی.

اســتفاده کننــد و ســایر روشــهایی کــه بــر اســاس پروتــکل هــای

بالقــوه خطــر ایجــاد آئروســل هــای آلــوده حیــن الپــارا تومــی

محلــی یــا ملــی بــرای کنتــرل عفونــت تعییــن شــده نیــز بایــد

میتوانــد کمتــر باشــد )1(.هرچنــد بــا اطالعــات موجــود و بــر

مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
بایــد بــر روشهــای غیرجراحــی درمــان تاکیــد

اســاس دادههــای محــدودی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد،

*

در صــورت اســتفاده از وســایل حفاظــت شــخصی ()PPE

شــود تــا خطــر انتقــال کوویــد ۱۹ -بــه کارکنــان مراقبــت از

شــواهدی مبنــی بــر افزایــش ریســک انتقــال کوویــد ۱۹ -طــی

ســامت کاهــش یابــد و همچنیــن نیــاز بــه پذیــرش بیمارســتانی

جراحــی الپاراســکوپی ژنیکولــوژی وجــود نــدارد.

در مــواردی کــه روش جایگزیــن مطمئنــی وجــود دارد کاهــش

کوویــد۱۹ -در مدفــوع یافــت شــده کــه احتمــال انتقــال از طریق

یابــد( .بــه عنــوان مثــال اســتفاده از متوترکســات در حاملگــی

نازوفارنکــس و فــرو بــردن بــه داخــل دســتگاه گــوارش(29

خــارج رحمــی پــاره نشــده)
مــواردی از جراحیهــای ژنیکولــوژی کــه احتمــال

درصــد مــوارد) مطــرح اســت و همچنیــن در حــدود یــک

*

درصــد مــوارد در نمونــه خــون یافــت شــده اســت )3(.بنابرایــن

درگیــری روده وجــود دارد .حتــی اگــر ایــن احتمــال کــم

ممکــن اســت در اعمــال جراحــی کــه روده درگیــر اســت در

اســت (بــه عنــوان مثــال آبســه هــای توبواواریــن) بایــد از طریــق

مقایســه بــا اعمــال جراحــی ژنیکولــوژی شــرایط متفــاوت باشــد.

الپاراتومــی انجــام شــود.

جراحــی الپاراســکوپی بــا کاهــش عــوارض ،کوتــاه شــدن

*

مــدت زمــان بســتری در بیمارســتان و بازگشــت ســریعتر بــه

درگیــری روده وجــود دارد (بــه عنــوان مثــال اکســیزیون

فعالیــت روزانــه همــراه اســت )2(،همــه ی ایــن مــوارد بــه نفــع

اندومتریــوز رکتوواژینــال ،آزاد کــردن چســبندگی هــا) بایــد بــه

بیمــار بــوده و از طرفــی امــکان اســتفاده بهتــر از منابع بیمارســتانی

تأخیــر انداختــه شــوند.

را فراهــم مــی ســازد کــه بــه خصــوص در زمــان پاندمــی فعلــی
.1متخصص زنان و زایمان ،جراح الپاراسکوپی

*

عمــل هــای ژنیکولــوژی الکتیــوی کــه خطــر

بــرای ســایر عملهــای الپاراســکوپی ژنیکولــوژی
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(بــه عنــوان مثــال حاملگــی خــارج رحمــی پــاره شــده ،حــوادث
کیســت تخمــدان) قرارگیــری پــورت هــا و انتخــاب وســایل
بایــد بــه همــان روشــی کــه بــه طــور معمــول توســط جــراح و
بیمارســتان انجــام مــی گیــرد باشــد ،تــا مــدت زمــان عمــل بــه
حداقــل برســد و خطــر عــوارض جراحــی کاهــش یابــد.
*

از ساکشــن ،فیلتــر هــای مکنــده ی دود ،ســواب هــا

و وســایل رتریــوال بایــد اســتفاده شــود تــا مــوارد زیــر محقــق
شــود:
•

پیشــگیری از انتقــال آئروســل :خــارج کــردن دود،

آئروســل و  CO2پنوموپریتوئــن طــی عمــل جراحــی.
•

پیشــگیری از انتقــال ذرات و قطــرات کوچــک:

اجتنــاب از انتشــار و پخــش ناگهانــی مایعــات بــدن در زمــان
خــارج کــردن تروکارهــا و بیــرون آوردن نمونــه هــا و بافــت
*

در زمــان خــارج کــردن رحــم از طریــق واژن در

هیســترکتومی الپاراســکوپی توتــال ،خطــر باالیــی وجــود دارد
کــه مایعــات بــدن بــه طــور انفجــاری پخــش شــود .ســواب هــا،
ساکشــن و وســایل رترپــوال بایــد جهــت بــه حداقــل رســاندن
انتقــال ذرات و قطــرات کوچــک مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد
و بایــد بســته بــه مــورد ،در صــورت لــزوم هیســترکتومی بــاز مــد
نظــر قرارگیــرد.
*

دود و بخــار جراحــی بایــد از طریــق دریچــه پورتهــا

در حالیکــه بــه یــک فیلتــر مکــش دود وصــل شــده انــد و یــا
ساکشــن بــا اســتفاده از یــک یونیــت ساکشــن واکیــوم ،خــارج
شــود.
•

پنوموپریتوئــن بایــد صرفــا از طریــق ساکشــن مســتقیم

بــا اســتفاده از یونیــت ساکشــن واکیــوم خــارج شــود.
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