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 فوق تخصص بیماری های عفویی

 د دکیر فرید زن:  ویراستار علیم

از  ، متخصص  بیهوشی ، فوق تخصص مراقبت های ویژه  استاد دانشگاه علوم پزشیک شیر

 

 :   باتشکر  از همکاری 

 طهماسب    صدیقه  دکیر 

ی اقبال  حسیر
 دکیر

 ساالری  مهرداد   دکیر 

 خانم زهرا زند   

 خانم زهرا نعال 

 دکیر پریسا جوادی 

 

 

 :  ویژه  از   با تشکر 

از  م درمان دانشگاه علوم پزشیک شیر ی عیل ، اقای دکیر معاونت محیر  اکی 

م دانشکده پزشیک   ادرایک محمد رضا  : اقای دکیر ریاست محیر

از  گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشیک شیر

از جرایحگروه   دانشگاه علوم پزشیک شیر
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 مقدمه: 

ی  بروز کرد و نهایتا  2019از اواخر سال    COVID 19ویروس کرونای جدید   یا   منجر به ایجاد یک پاندیم با   در چیر

 ابعاد و مورتالیبر بسیار باال گردید. 

ی تعداد قابل توجیه ار  ی و درگیر ایط همه گیر احاد جامعه ، قطعا مواردی از این بیماران نیازمند با توجه به اینکه در شی

وری بود.   بیهوشی و جرایح خواهند بود ، تهیه یک پروتوکل جهت تعامل با این بیماران در اتاق عمل ضی

ل عفونت  و با  مرور کلیه شواهد علیم معتی  موجود  تهیه گردیده و قطعا به   این دستورالعمل با تاکید ویژه بر نکات کنیر

 رسایی خواهد شد. روز 

 انتقال بیمار به اتاق عمل: 

 

 .  باشددقیقه قبل از انتقال در بخش اولیه خود آماده  30بیمار باید حداقل• 

د، باید مطلع شود و ببیمار را تحویل  قرارست در اتاق عمل • پرستاری که  بپوشد.  را PPEگیر

 د . نپوشیده باش • بیماران در تمام مدت باید ماسک جرایح

ی  "با کیفیت باال" موثر بر علیه ویروس ها  ، یک فیلیر وصل است رتابلر به ونتیالتور پدر صوریر که بیما•  دستگاه   بیر

 قرار دهید.   و لوله تراشه ی بیمار تنفیس

مناسب را بپوشد. در حالت ایده آل، باید یک  PPE• یک عضو تیم انتقال باید ابتدا بهداشت دست را انجام دهد و 

  و دستکش ندارد، برای تعامل با محیط همراه بیمار باشد.  گان  عضو دیگر که 

عینک یا محافظ یکبار   و  ، ماسک جرایح   توصیه شده را بپوشند )دستکش، گان PPEاجزای باید کلیه  انتقال • پرسنل 

ی صورت را پوشانده است(  .    مرصف صورت که قسمت جلوی  و طرفیر

ید. PACUاز بیهوشی ) های بعد یا بخش مراقبت  عمل • بیمار را مستقیما به محل اتاق  ( نی 

نده بیمار در اتاق عمل کهبه اتاق عمل • پس از ورود  پوشیده تحویل دهید تا  امل ک   PPE، بیمار را به پرسنل تحویل گیر

 آ اتاق او را به
 

 منتقل کند.  (Anteroom) مادگ

ین راه ممکن باشد و در صورت امکان با • مسیر انتقال بیمار  از در اتاق عمل به خط اتاق عمل اختصایص باید کوتاهیر

ی عالمت گذاری شود.   رنگ مشخیص ، روی زمیر

 

 

 :  نکات کیل و فنز

 

  د. دهقرار   یزیادویروش  در معرض بار بیمار یک روش بسیار پرخطر است زیرا ممکن است افراد را لوله گذاری  •

عفویی  •  که بیمار غیر
 اندازید. بی یا آلوده نباشد اعمال جرایح غیر فوری را به تعویقشود تا زمایی

ند بیهوشی ارزیای  قبل از مورد بیمارایی که  • با  نزدیک وارد شوند تا ارتباط معاینه باید یک به یک به اتاق قرار میگیر

 پزشک و افراد دیگر به حداقل برسد. 

ل شیوع بیماری، • ید.  اختصایص اتاق عملیک   COVID-19برای كنیر  در نظر بگیر

   . عالمت گذاری شود اتاق عمل اختصایص باید  ورودی در  •

 عمل را به حداقل برسانید. اتاق و سایر بیماران حاضی در مجموعه درمایی تعداد اعضای تیم مراقبت های  •

وری خایل کنید.  اختصایصاتاق عمل  • ضی  را از همه مواد و وسایل غیر

 به عنوان  COVID-19اتاق عمل اختصایص را در ورودی  یک اتاق   •
 

ش جداگانه در   (Anteroom) اتاق  امادگ با دسیر

ید  که  از  یک طرف به اتاق عمل    است COVID-19اتاق عمل اختصایص در ورودی محیل  .این اتاق نظر بگیر

ی اتاقر ، یک اتاق عمل متصل  اختصایص متصل و از طرف دیگر دارای یک در  است.در صورت موجود نبودن چنیر

وری   و به این امر اختصاص یابد.  تخلیه به اتاق عمل اختصایص باید از همه وسایل غیر ضی
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 محل حضور اولیه بیمار ،   •
 

و نگه داری  ویلچر  و وسایل   انجام بهداشت دست انتهای کار  ،     PPEدراوردن    اتاق آمادگ

 مربوط به بیمار است. 

ی ها، متخصص بیهوشی و جراحان باید در پرسنل کلیه    • کوالر، تکنسیر کل زمان حضور در اتاق عمل    اعم از پرستار سیر

 استفاده کنند.   PPE (personal protective equipment)وسایل حفاظت فردی یا از اختصایص 

ات و سبد دارو ت• سبد حمل و نقل  ی  جداگانه در نظر گرفته شود. باید ،   COVID-19مخصوص اتاق عمل  جهیر

. یابد کاهش    .. بیماران. شفه و    توصیه یم شود تا خطر بیهوشی عمویم  ،      COVID-19به  و یا مشکوک  برای بیماران مبتال   •

 بیمار قابل انتخاب است. انواع دیگر بیهوشی بسته به نوع جرایح و نیاز 

قبل از اتاق عمل انجام   و لوله گذاری در اتاق فشار منفی    ستا  ، بهیر برای عمل جرایح لوله گذاری مورد نیاز است  اگر  •

 . خودداری کنید ، خصوصا اتاقهای دارای فشار مثبت  ،   از لوله گذاری در اتاق عملاالمکان بر ح شود. 

وری در اتاق حضور داشته باشند.  •  در زمان لوله گذاری فقط افراد کامال ضی

وپتیک  •  . مورد نیاز باشد  بطور مشخص، مگر اینکه کنید خودداری   Awakeاز لوله گذاری فیی 

•  Preoxygenation  100دقیقه با   5را به مدت ٪FiO2  انجام دهید . 

یبرای    •  rapid sequence،ویروس از مجاری هوای    ایروسل کردن  تهویه دسبر ریه های بیمار و احتمال  نیاز به  پیشگیر

induction  (RSI .انجام دهید ) 

ید.   الرنگوسکوی  استفاده از  •  ویدیوی  را در نظر بگیر

  جلوی خروج بیبی و دهان بیمار را با دو الیه از گاز مرطوب بپوشانید تا  Preoxygenationدر طول توصیه یم شود  •

 شود.  گرفتهترشحات بیمار  

راه هوای    موجب انسداد  اطمینان حاصل شود که گاز مرطوب  . باید شود ماسک بیهوشی روی گاز مرطوب قرار داده  •

 بیمار نیم شود. 

ی از شفه ی بیمار در زمان لوله گذاری از دوز کاقی شل کننده های عضالیی استفاده کنید  •   . به منظور پیشگیر

ایط بالیبی   •   small tidal volumes   از ،  شود. اگر تهویه دسبر الزم استایر اعمال  تغییر با    RSI، ممکن است  بسته به شی

 کنید.   استفاده

تبادل گرما    با توانای    با کیفیت باال )فیلیر HMEF   (Heat and Moisture Exchanging Filter)  اطمینان حاصل کنید که •

 را حذف یم کند.  میکرون یا بیشیر  0/ 3 با قطر  ٪ از ذرات موجود در هوا 99.97و رطوبت( وجود دارد که حداقل 

ی ( HME) رطوبت و  گرما   تبادل فیلیر  •   ویروس  علیه بر  موثر  فیلیر  و  (Y-piece) بیهوشی  دستگاه و  بیمار  ی تراشه لوله بیر

    . شوند  نصب باید  بیهوشی  دستگاه خرویح   های لوله  انتهای در  ها 

 . ( بپوشانید Double Glove Technique، الرنگوسکوپ را با روش دو دستکیسی )بالفاصله بعد از لوله گذاری •

ی لوله گذاری از  • ویی برای پوشاندن تیغه الرنگوسکوپ استفاده   استفاده کنید. از دستکش دو دستکش در حیر های بیر

یک جفت سوم  میتواند کیس که لوله گذاری را انجام یم دهد   . عوض کنید کرده و دستکش داخیل را در اشع وقت 

 . ا دستکش بپوشد و بالفاصله پس از لوله گذاری  انها را خارج کند

ات مورد استفاده در   • ی نها را در یک آو مجددا  قرار دهید  دار  زیپرا در یک کیسه پالستییک  لوله گذاری تراشهتجهیر

 . ارسال نمایید شدن  عفویی  برای ضد سپس  کیسه دیگر بگذارید و 

  لوله باید  مدار  این  بازشدن صورت  در  . برسد  حداقل به باید  بیهوشی  دستگاه و  بیمار  هوای   راه مدار  اتصال کردن  باز   •

 . شود  کالمپ  قبل از  بیمار ( ETT) تراشه

ی  •  . بپوشانید  صورت  شیلد  با  را  صورت  و  بپوشید  دستکش حتما  اکستوبیشن  درحیر

ی  است ممکن •  های لباس پوشیدن هنگام در  تنفیس صداهای شنیدن  از  استفاده با  تراشه لوله عمق و  محل تخمیر

 : کنید   استفاده زیر  موارد  از  آن جای به. باشد  دشوار  گان  و  اضاقی 

o باال آمدن دو طرفه ی قفسه ی سینه  مشاهده 

o ventilator breathing  waveform 

o پارامیر های تنفیس 
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• 2CO tidal-End   ی است نشانگر ی برای لوله گذاری داخل تراشه موفقیت آمیر ن به  بهیر ی ، زیرا در این بیماران تبادل اکسیر

ن همیشه بالفاصله پس از لوله گذاری در این بیماران افزایش نیم طور قابل توجیه مختل یم شود و  ی اشباع اکسیر

 . یابد 

وف کریکوئید یا جابجای  مانور فشار  • وضعیت ناشتا    و یا  د که مشاهده ی طناب های صویر مشکل باش  صوریر   در غرصی

س باشد  . بودن بیمار نامشخص باشد الزم است   . دستگاه ساکشن باید به آسایی در دسیر

، بنابراین باید ویروس را افزایش دهد ایروسل شدن    امکانتالشهای مکرر برای لوله گذاری تراشه به طور بالقوه یم تواند   •

اییط باید سک حنجره گذاشته  ،  مالوله گذاری در  شکستبار در صورت یک ی شی هرچه  در صورت نیاز شود. در چنیر

 در نظر گرفته شود. زودتر تراکئوستویم  

ی  • پوشاندن قسمت داخیل   مشکلاین  است. یک راه حل برای  در یط لوله گذاری  جدی  یک مشکل    عینک  بخار گرفیر

 . است transparent hand sanitizerعینک با الیه ای از  

انه از انتشار ویروس برای کاهش خطر استفراغ و  • ید.   داروهای ضد استفراغ ، استفاده پیشگیر  را در نظر بگیر

ات مورد لزوم برای مدیریت راه هوای   کامال مجهز به  یک ترایل  • ی قرار داده    عمل اختصایص  در اتاقموارد الزم  کلیه  و  تجهیر

 . شود 

ات راه هوای  یکبار مرصف استفاده   ی  شود. • تا آنجا که ممکن است تجهیر

ی از نیاز به مداخالت ناگهایی )به عنوان مثالتنفیس  ء• در صورت نیاز به احیا  که خطر لوله گذاری شی    ع(    ، برای جلوگیر

انه انجام دهید. ، اقدامات لوله گذاری را افزایش یم دهد  COVID-19انتقال   پیشگیر

،  از جمله استفاده از الرنگوسکوپ ویدئوی   در بار اولباالترین شانس موفقیت   با • راه هوای  باید با استفاده از روشی 

ی شود.  مکرر راه هوای  دستکاری های تعبیه شود تا از   جلوگیر

 شود ( acute respiratory failure) دچار نارسای  حاد تنفیس  PACUدر بخش اگر بیمار • 
ً
لوله گذاری تراشه  ، مستقیما

 ( یم تواند خطر انتقال عفونت را افزایش دهد. biPAPیا  CPAP. روشهای تهویه غیر تهاجیم )به عنوان مثال  انجام دهید 

 بیمار باید ماسک جرایح پوشیده باشد.  بدون بیهوشی عمویم• برای انجام اعمال 

 • برای انجام اعمال با بیهوشی عمویم: 

o  ی قرار    ماسک حنجره  ، لوله تراشه یا مدار تنفیس و ماسک بیمار    Y-pieceیک فیلیر ویروش "با کیفیت باال" را بیر

 دهید. 

o موثر بر علیه ، فیلیر وزن اضاقی فیلیر دچار مشکل شوند  یا  اندازهیا بیمارایی که ممکن است با  برای کودکان

قرار   (مدار تنفس  لوله بازدیم انتهای )وارد شدن هوای بازدیم به دستگاه بیهوشی محل  قبل از را  ویروس ها 

 دهید. 

o  اطمینان حاصل کنید کهgas sampling tubing  محافظت یم شود. "با کیفیت باال" با فیلیر 

 . بپوشانید  کاور   یک با  را  نرا آ های کابل  و  دستگاه خود  ،یا دستگاه های دیگر  رتابلسونوگراقی پ • هنگام استفاده از دستگاه 

 خارج  آدر اتاق را  PPEسپس  . کامل بماند   PPEدر  PACUبیمار به متخصص بیهوشی باید تا زمان تکمیل انتقال  •
 

مادگ

 نماید. 

•   
 . انجام شود خارج از اتاق عمل  و  یا بخش مراقبت ويژهاکستوبه کردن بیمار در صورت امكان در یک اتاق با فشار منفی

دراتاق عمل فشار منفی بخش مراقبت ویژه اختصایص یا در صورت عدم وجود اتاق  در اتاق فشار منفی یا  باید ریکاوری 

د.  COVID-19اختصایص   انجام گیر

 

 : عمل از  بعد 

 

ی منتقل کرد.  • های دقیق  باید طبق دستورالعمل این وسایل وسایل آلوده را نباید از ناحیه آلوده به یک منطقه تمیر

 عفویی شوند. دور ریخته یا ضد 

ات جت تمام  • ی یل باید  عمل اتاق در   نشده استفاده هیر  . شود  انداخته دور   یا  اسیر
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 . بریزید  دور  را  شده استفاده  خودکار  •

 . دهید  قرار  کیسه  دو  در  را  احتمایل شده گرفته  های نمونه •

باید قبل از انتقال بیمار برداشته شود. آنها باید بالفاصله پس از استفاده   لوله های تنفیس دستگاه بیهوشی تمام  •

 حذف یدر یک محفظه ا
 

ند و برای آلودگ  یا ضدعفویی شوند. من قرار گیر

 ضد عفویی شود.   و فرض شده  باید عفویی دستگاه بیهوشی  •

ی و ضد عفویی شوند.  • ات بیهوشی باید به شعت تمیر ی  تمام تجهیر

ی بیهوشی ها به   میشود که کنیسیر محتوی سودوالیم توصیه  • ی بیماران جایگزین شود زیرا سطح زیادی از ماشیر در بیر

 خود اختصاص میدهد. 

ات غیر یکبار مرصف را باید با ه بیهوشی سطح دستگا • ی ه های الرنگوسکوپ و سایر تجهیر ٪ پراکسید 3تا  n2، دستگیر

ی و ضد  درصد دستمال مرطوب الکل  75گرم در لییر دستمال های ضد عفویی کننده کلر یا   5تا  2، هیدروژن تمیر

 عفویی کرد. 

ی    • ی فرآیند باید تمیر ات بیهوشی پس از یط همیر ی   و ضد عفویی شوند  سایر تجهیر

فراورده  تأیید شده یا مشکوک باید به طور کامل با    COVID-19اتاق عمل مورد استفاده برای بیماران مبتال به پنومویی   •

گرم در لییر ضد   5تا  2٪ پراکسید هیدروژن ، 3تا  2٪ ضد عفویی شود و سپس با 3تا  2پراکسید هیدروژن  های  

 ٪ پاک شود 75عفویی کننده کلرید یا 

گرم در لییر ضد عفویی کننده    5تا  2باید با  COVID-19انتقال مورد استفاده برای بیماران مبتال به  تخت یا برانکارد  •

ی و ضد عفویی    شود. کلر تمیر

٪ گردش هوا نداشته  99.9که    به طوریکلیه پرسنل ببندید    روی  ، اتاق را بر بعد از اینکه بیمار از اتاق عمل خارج شد  •

 . باشد 

های مورد استفاده خود را در اتاق   ها و دستکشگان ،  COVID-19پرسنل بعد از خروج از اتاق عمل اختصایص  •

 آ
 

 کنند. بهداشبر   با الکلو قبل از ترک اتاق  دستها را  ورده و در سطل زباله عفویی انداختهآدر   مادگ

ی اعمال جرایح حداقل یک ساعت • از   پس بتوانند  COVID-19تا کارکنان اتاق عمل اختصایص   فاصله گذاری شود  بیر

 ضد عفویی کنند.  ، مانیتورها و دستگاه بیهوشی را ، کابل ها ، صفحه کلید ، صفحه ها تمام سطوح ،بیمار انتقال 

 و دور انداخت. را باید آلوده فرض کرد  بیهوشی و ترایل  داروی  کلیه موارد استفاده نشده در سیبی  •

ند  کارمندان باید قبل از اتمام کار کلیه   •  . روزانه خود دوش بگیر

  ضد   برای  هیدروژن  پراکسید   بخارساز   از   ،قطیع  COVID-19  موارد   جرایح  اعمال  از   پس  ،اضاقی   احتیاط  یک  عنوان  به •

 . شود  استفاده COVID-19 اختصایص عمل اتاق کننده  عفویی 

د   نظافت محیط • ی میتوان ضد عفویی کننده اشعه ماوراء بنفشبه صورت معمول صورت گیر ی به مراحل    . همچنیر را نیر

 نظافت اضافه کرد. 

 

 

 

ل  مهم نکات  : عفونت کنتر
 

 اقدامات احتیایط استاندارد: 

با بیماری عفویی یا بدون آن. این  ،اقدامات احتیایط استاندارد باید در همه تعامالت بیمار و برای هر بیمار استفاده شود 

ضدعفویی کنید.  دستان خود را  ،بدان معبی است که شما باید قبل و بعد از لمس کردن بیمار یا محیط اطراف خود 

ین محافظت را دارند و به دنبال آن استف د ده از محلول الکیل اصابون و آب بهیر  . قرار یم گیر

 ، از لمس صورت و مالیدن چشم خودداری کنید. غشاهای مخایط معمول استاز دست به  از آنجا که انتقال ویروس

 ، باید دستکشیا غشای مخایط وجود داشته باشد آسیب دیده ، پوست خون یا مایعات بدنهنگایم که امکان تماس با 

 پوشید. مایعات بدن  ترشحات و و لباس های  برای محافظت از 
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و  ( پخش contactتماس ) ( و droplets) قطرات  تنفیس توسط COVID-19، به عنوان یک بیماری عفونز  مهم:   

 لذا در  بیمار مبتال باید احتیاط های تماش و قطره ای را رعایت کرد.    منتقل یم شود 

 

  : احتیاطات  تماش    

  . است روکفیسی  و  عینک ،(  coverall  یا )  گان  ، دستکش   پوشیدن ، تماش احتیاط اصیل عناض  •

 

 : احتیاطات  قطره ای 

 میر بیمار است.  2-1 ماسک جرایح در کمیر از فاصله، پوشیدن عناض اصیل احتیاط  قطره ای •

 توصیه یم شود: مشکوک یا تأیید شده    COVIDبرای مراقبت روزمره از بیمار مبتال به   این موارد  

   دست  ضدعفویی  ✓

 کاله یکبار مرصف  ✓

ی بلند نفوذ  ✓  coverallیا   ناپذیر  گان آستیر

 ماسک جرایح ✓

 دستکش ✓

 روکفیسی  ✓

 عینک ✓

    Airborne :هوازاد یا احتیاطات 

قطیع   یا  مشکوک    بیمار   ، در یا قطرات بسیار ریز   آئروسلتولید کننده    در اقدامات است و    N95به معنای پوشیدن ماسک  

COVID-19  استفاده یم شود. ماسک هایN95  یا متناوب پوشیده شوند.   ساعت به طور مداوم  8یم توانند به مدت

وع استفاده از ماسک  را تا حد زیادی افزایش یم  نباید لمس شود  نآسطح خاریح   ،بعد از شی
 

، زیرا این امر خطر آلودگ

ود.   آئروسل یا  قطرات بسیار ریز    از  ٪ 95برای محافظت در برابر  N95ماسک های  دهد.   به کار میر

 آئروسل:  تولید کنندهاقدامات  •

 لوله گذاری تراشه  ▪

▪ Non-invasive ventilation 

▪ Facemask ventilation  

▪ Fibre-optic intubation 

 برونکوسکوی   ▪

 ساکشن باز  ▪

ی لوله    ▪  NGگذاشیر

▪ CPR 

ات محافظ شخیص )  ی الزایم   COVID-19( برای کلیه پرسنل مربوط به مراقبت از یک بیمار  PPEآموزش استفاده از تجهیر

 است. 

ی ازتماس با بیمار    پوشیده شود.    PPE یا ترشحات عفویی وی باید برای جلوگیر

 در حالت مفصل    :   : )به ترتیب(PPE  شخیص حفاظت پوشیدن وسایل •  

 کنید   ضدعفویی ها  را دست  ابتدا 

 روکفیسی 

 دستکش اول 

ی بلند نفوذ   coverall  یا ناپذیر  گان آستیر

 ( اعمال مولد ایروسلهنگام انجام  در   کوید یا   اختصایص )در اتاق عمل N95ماسک 

 عینک محافظت کاقی را ندارد( -عینک محافظ صورت یا )و صورت  چشم  محافظ

 گان دوم یا پیش بند  
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 کاله یکبار مرصف 

 دوم  دستکش

 :  در حالت  معمول  :   : )به ترتیب(PPE  شخیص حفاظت پوشیدن وسایل •  

 کنید   ها  را ضدعفویی دست ابتدا  

ی بلند نفوذ   coverall  یا ناپذیر  گان آستیر

 ( اعمال مولد ایروسلهنگام انجام  در   کوید یا   اختصایص )در اتاق عمل N95ماسک 

 عینک محافظت کاقی را ندارد( -)محافظ صورت یا عینک و صورت  چشم  محافظ

  دستکش 

   : )به ترتیب(: PPEدر اوردن   •
 

 دراتاق امادگ

 دستکش

 کاله یکبار مرصف و محافظ صورت یکجا

    گان

 
 

 . سپس ماسک را خارج کنید  و خارج شوید   از اتاق عمل اتاق آمادگ

ی هر مرحله بهداشت  دست را انجام دهید.  بیر

 لمس کنند.  گان را   سطح داخیل ورید که دستان شما فقطآیل را در اوس به گونه ای

 . را لمس کنید یا کش  وسایل    بندها ، فقط وسایل را درون سطل زباله آلوده زرد قرار دهید 

ی دست و یا بهداشت دست  شخیص حفاظت   وردن وسایلآبعد از در   ، از لمس مو یا صورت خود قبل از شسیر

 . خودداری کنید 

 . ضدعفویی کنید  دوباره دستان خود را 

 

 

 پرسنل و پزشکان اتاق عمل  یها  خانواده از  حفاظت

  

ی اعضای خانواده خودداری کنید و یک حمام فوری داشته باشید. • در بازگشت به خانه  ، از در آغوش گرفیر

 شستشو کنید.  استفاده شده را  لباس های • 

 ضدعفویی کنید.  استفاده یم شود ، قلم و سایر مواردی را که اغلب در محیط کار و محیط خانه موبایل• 

 

 

References:   

 1- Liana Zucco , 2, Nadav Levy  , Desire Ketchandji3, Mike Aziz3, Satya Krishna 

Ramachandran > Recommendations for Airway Management in a Patient with Suspected 

Coronavirus (2019-  nCoV) Infection 

         2 - Damon Kamming, Michael Gardam, and Frances Chung: Anaesthesia and SARS  

.Anesthesia Patient Safety Foundation. https://www.apsf.org/article/sars-threatens-

safety  

3- considerations-for-the-2019-novel-coronavirus-covid-19/https://www.apsf.org/news-

updates/perioperative- 

4-Precautions for Intubating Patients with COVID-19  . Copyright  2020, the American 

Society of Anesthesiologists, Inc. All Rights Reserved. Anesthesiology 2020; XXX:00–00 

https://www.apsf.org/article/sars-threatens-safety
https://www.apsf.org/article/sars-threatens-safety


8 
 

5-Intubation and Ventilation amid the COVID-19 Outbreak Wuhan’s Experience 

.Lingzhong Meng, M.D., Haibo Qiu, M.D., Li Wan, M.D.,et al .Anesthesiology 2020; 

XXX:00–00 

6-Perioperative Management of Patients Infected with the Novel Coronavirus 

Recommendation from the Joint Task Force of the Chinese Society of Anesthesiology 

and the Chinese Association of Anesthesiologists Xiangdong Chen, M.D., Ph.D., Yanhong 

Liu, M.D., PhAnesthesiology 2020; XXX:00–00. DOI: 10.1097/ALN.0000000000003301 

7-Australian Society of Anaesthetists  visit https://asa.org.au/covid-19-updates 

8-COVID-19: Considerations for Optimum Surgeon Protection Before, During, and 

After Operation -at American college of surgeons 


	2- Damon Kamming, Michael Gardam, and Frances Chung: Anaesthesia and SARS  .Anesthesia Patient Safety Foundation. https://www.apsf.org/article/sars-threatens-safety

