
 انتقال سيكلهاي وART سيكلهاي و  IUIو دارويي سيكلهاي در بيماران ترياژ جهت الزم اقدامات

 فريز جنين

 

  IUIيا دارويي درمان -الف

 

  

CRP,CBC,diffفرم خود اظهاری و فرم رضایت نامه و انجام تست هایتکمیل

قبل از شروع سیکل

LHروز تریگر CRPو CBC,diffتکرار فرم خود اظهاری وتکرار مجدد

در صورت مشکوک بودن هر یک از موارد فوق درمان قطع می شود



  FET و  ARTهاي سيكل -ب

َ 

 

میي   داخلي متخصص يا و عفوني متخصص بيهوشي، متخصص عمومي، پزشک:  19-پزشک غربالگر بيماري کوويد*

 پزشک غربالگر انجام شود. توسط بيمارمعاينه باليني  ترجيحاً شودمي صيهغربالگري را انجام دهند. توتوانند 

در سواب نازوفارنكس خيلي زود حتیي روز   RT-PCR عالمت داردر خصوص انجام تست براي بيماران: در بيماران *

( خود برسد و پس از سه هفتیه پیس از   peakاول شروع عالئم هم مي تواند مثبت شود و تا پايان هفته اول به اوج )

شروع بيماري کاهش يابد . خصوصا در موارد خفيف بيماري اين تست زودتر هم منفي خواهد شد و به دليیل تنیوع   

 واحدي نمي توان براي بررسي آزمايشگاهي بيماران اعالم نمود. الگو ريتم، ها تستتجاري 

کمتر است بنابراين استفاده از تست در تست هاي سريع  حساسيت و اختصاصي بودن تست RT-PCRدر خصوص *

 هاي غير سريع ارجح است.

ELISA-based IgM and IgG serologic tests * 

درصد )بر حسب شرکت توليد کننده( دارند.  کيیت   98تا  68درصد است ولي حساسيت  95ويژگي تست بيش از 

    باشند. FDA تائيديههاي مورد استفاده براي تست الزم است داراي 

 

تکمیل فرم خود اظهاری و رضایت نامه ترجیحاً از دو هفته قبل از شروع درمان و الزام به رعایت 
.  این مرحله ترجیحاً به صورت تله مدیسن انجام می گیرد. موازین بهداشتی توصیه شده

-ویددر صورت مثبت بودن خود اظهاری بیمار جهت بررسی های الزم به پزشک غربالگر بیماری کو)
(معرفی می شود19

ترجیحاً  CBC,diff, CRPچند روز قبل و یا روز اول سیکل تکرار فرم خود اظهاری و انجام تستهای
در صورت مثبت بودن هر یک از موارد فوق درمان شروع )در زوجین 19-تست های تشخیصی کووید

(معرفی می شود19-نشده و بیمار به پزشک غربالگر بیماری کووید

فرم خود اظهاری تکرار  Fetو یا شروع پروژسترون در سیکل IVFدر سیکل trigger LHروز قبل از 
.در زوجین تکرار گردد19-و تست تشخیصی کووید,CBC,diff CRPشده و تستهای


