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   הינה מאתגרת עבורנו המטפלים בחולות אונקולוגיות. הקורונה נגיף פנדמיה של התקופת 

בהתאם  יישם אותם ת  אונקולוגית- דה גינקולוגיתוכל יחי , ייםלכל קוים מנחים   עלהת הסקירה שלהלן 

 . נקודת זמןעומדים לרשותם בכל ה  ם הנלווישירותים וה  דרי הניתוחח הצוות הרפואי, לזמינות 

 

 : ן י מידת דחיפותסיווג פרוצדורות רפואיות לפל מנחים  קוים .1

מסווגים   לניתוח דחוף ועל כן  התוויהלרוב מהווה  אבחנה של ממאירות גינקולוגית אינה •

 דחוף. -כניתוח סמי

 קבלת האבחנה.   לקחת בחשבון את המצוקה הגדולה של המטופלת עםיחד עם זאת יש  •

חיית הניתוח לעומת הסכנה להדבקה במהלך  דסכנה שבלגבי ה  יש לדון עם המטופלת  •

 ולתעד את הדיון.  שהייתה בבי"ח 

 פרוצדורות דחופות 
 מידי יתבצעו באופן 

 דחופות - פרוצדורות סמי
 שבועות  1-4יתבצעו תוך 

 דחופות פרוצדורות לא 
 שבועות   4-12-יכולות להידחות ב

תוך בטני או   דימום  •
 פרפורציה 

 גס  ת מעי מחסי •
 מסכן חיים דימום לדני  •
 הריון מולרי  •

שחלות,  ניתוח לסרטן   •
,  High-gradeרחם סרטן 

  צוואר הרחם סרטן 
ה  ועריה במטר

 קורטיבית 
ניתוחים אבחנתיים   •

- בחשד לגבוה לסרטן 
לפרוסקופיה למסה  

טפולתית,  
היסטרוסקופיה  

 . גרידה /ניתוחית 
הישנות של ממאירות   •

ללא אפשרות לטיפול  
קולוסטומיה,  - שמרני

PEG 

רירית הרחם  רטן ס •
  בהתמיינות טובה 
המאפשר טיפול  

 הורמונלי 
- שינויים טרום סרטניים •

של    תיפרפלזיה אטיפיה
,  CIN 2-3,  רירית הרחם 

VIN 2-3 

ניתוחים מפחיתי סיכון   •
נשאות מוטציה   עקב 

 גנטית 

 

 : אוכלוסיות בסיכון .2

ינים מחשידים  עם תסמ ות לקורונה או בחול ות חיובי ותיש להימנע מלבצע ניתוחים בחול •

 הקורונה טרם נבדק. סטטוס ו

 תחלואהסכרת לא מאוזנת, )או חולות עם מחלות רקע משמעותיות  ויותר  65ות בנות חול •

  נגיף באם ידבקו יתר  נמצאות בסיכון  מערכת חיסונית ירודה(או ריאתית,  קרדיווסקולרית 

של מחלת   ניתוח בחולות הללו רק אם דחיה תביא להחמרה  יש לשקול , לכן  .הקורונה

 הסרטן. 
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 הגנה על הצוות:  .3

 . מרפאתיים וירטואלים עוצים י יו  עבודה במשמרות לתעדף   •

 הקפדה על הגנת הצוות בחדר הניתוח על פי ההנחיות בכל בי"ח.  •

 טרם הניתוח.  וקשיי נשימה(  , שיעול38)חום מעל   נים מחשידיםמיבדיקת כל חולה עם תס •

 

 

 בברכה, 

 ועד החברה 
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