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برنامه ریزي براي لیبر و زایمان
بیمار را ویزیت کرده و پس از بررسی  ) متخصصین زنان، قلب، بیهوشی

عملکرد قلب و وضعیت مامایی در خصوص موارد زیر تصمیم گیري نمایند
ممکن است نیاز باشد بیمار در بیمارستانی بستري 

بیمارستان دیگري غیر از بیمارستان معرفی شده مراجعه نماید، باید براي وي پرونده  اورژانس تشکیل  در صورتی که مادر به هر دلیل  : نکته . دسترسی باشد
شده، مشاوره قلب و استاد معین زنان انجام و در صورت نیاز به مرکز مجهز اعزام و پذیرش شود

متخصص زنان و متخصص قلب  هر دو مسئول بیمار می  
قبل از  (و زمان بستري ) سزارین یا زایمان طبیعی(با توجه به عملکرد قلب و شرایط مامایی روش زایمان 

مشخص شود
روش مناسب پیشگیري از خونریزي پس از زایمان بررسی شود

با توجه به دستورعمل کشوري و همچنین نوع بیماري قلبی، نیاز به دریافت داروي ضد انعقاد براي  

مدت اقامت در بیمارستان با توجه به وضعیت مامایی و قلبی تعیین گردد  
در صورتی که بارداري بعدي براي بیمار کنترااندیکاسیون دارد، قبل از ختم بارداري جهت توبکتومی یا  

سایر روشهاي مطمئن پیشگیري از بارداري مشاوره انجام شود

برنامه ریزي براي لیبر و زایمان
متخصصین زنان، قلب، بیهوشی(باید تیم درمان  34تا  32در هفته 

عملکرد قلب و وضعیت مامایی در خصوص موارد زیر تصمیم گیري نمایند
ممکن است نیاز باشد بیمار در بیمارستانی بستري . با توجه به شرایط مادر محل زایمان مشخص شود

بیمارستان دیگري غیر از بیمارستان معرفی شده مراجعه نماید، باید براي وي پرونده  اورژانس تشکیل  دسترسی باشد)   ICUیا (  CCUشود که به متخصص قلب و اتاق 
شده، مشاوره قلب و استاد معین زنان انجام و در صورت نیاز به مرکز مجهز اعزام و پذیرش شود

متخصص زنان و متخصص قلب  هر دو مسئول بیمار می  . اعضاي تیم مراقبت از مادر مشخص شوند
باشند

با توجه به عملکرد قلب و شرایط مامایی روش زایمان 
مشخص شود) شروع عالئم زایمانی یا با شروع عالئم زایمانی

روش مناسب پیشگیري از خونریزي پس از زایمان بررسی شود
با توجه به دستورعمل کشوري و همچنین نوع بیماري قلبی، نیاز به دریافت داروي ضد انعقاد براي  

پیشگیري از ترومبوز پس از زایمان ارزیابی گردد
مدت اقامت در بیمارستان با توجه به وضعیت مامایی و قلبی تعیین گردد  

در صورتی که بارداري بعدي براي بیمار کنترااندیکاسیون دارد، قبل از ختم بارداري جهت توبکتومی یا  
سایر روشهاي مطمئن پیشگیري از بارداري مشاوره انجام شود



تصمیم گیري براي روش زایمان 
. عموما سزارین براي مواردي که اندیکاسیون مامایی دارند باید انجام شود

)اندیکاسیونهاي بیماري قلبی
سانتیمتر یا آنوریسم آئورت  

نیاز به تعویض دریچه بالفاصله بعد از زایمان بطور اورژانسی 

) شامل سندرم آیزن مینگر
بیمارانی که ضد انعقاد خوراکی مصرف می کنند و زایمان زودرس دارند  

Left Side Severe Obstruction  (تنگی شدید عالمتدار دریچه : شامل آئورت، تنگی شدید عالمتدار دریچه میترال، کوارکتاسیون آئورت
فراهم نباشد در مورد ) والسالوا، انجام مانیتورینگ قلب بخصوص اگر مانیتورینگ تهاجمی ضرورت داردانجام بیدردري، کاهش اثرات مانور (اگر امکان مدیریت لیبر و زایمان براي زایمان واژینال در بیمار قلبی

روش زایمان باید با توجه به شرایط تصمیم گیري شود 
در صورت قریب الوقوع بودن زایمان، در مورد روش زایمان باید با توجه به شرایط تصمیم گیري شود

تصمیم گیري براي روش زایمان 
عموما سزارین براي مواردي که اندیکاسیون مامایی دارند باید انجام شود

اندیکاسیونهاي بیماري قلبی(در موارد زیر سزارین توصیه می شود
سانتیمتر یا آنوریسم آئورت   4دیالتاسیون ریشه آئورت بیشتر از 
نارسایی احتقانی شدید قلبی حاد     

) طی یک ماه قبل(سکته قلبی اخیر  
نیاز به تعویض دریچه بالفاصله بعد از زایمان بطور اورژانسی 

دایسکشن آئورت حاد یا مزمن    
شامل سندرم آیزن مینگر(اشکال شدید افزایش فشار خون ریوي 

بیمارانی که ضد انعقاد خوراکی مصرف می کنند و زایمان زودرس دارند   
آئورت، تنگی شدید عالمتدار دریچه میترال، کوارکتاسیون آئورتLeft Side Severe Obstruction(انسدادهاي شدید سمت چپ قلب 

والسالوا، انجام مانیتورینگ قلب بخصوص اگر مانیتورینگ تهاجمی ضرورت دارداگر امکان مدیریت لیبر و زایمان براي زایمان واژینال در بیمار قلبی
روش زایمان باید با توجه به شرایط تصمیم گیري شود 

در صورت قریب الوقوع بودن زایمان، در مورد روش زایمان باید با توجه به شرایط تصمیم گیري شود



اداره لیبر و زایمان پس از بستري
پس از بستري، مشاوره با متخصص قلب و بیهوشی انجام و  عملکرد قلب بررسی شود

در صورتی که روش زایمان، سزارین تعیین شده، با رعایت سایر مالحظات بالینی سزارین  

در صورتی که روش زایمان، زایمان واژینال تعیین شده و در مورد عملکرد یا جریان خون کافی  
قلب اطمینان وجود ندارد، با رعایت سایر مالحظات بالینی، اینداکشن در شرایط تحت کنترل  

تعیین می شود  EFعملکرد قلب بر اساس وضعیت آناتومیک، فشار خون ریوي و 
:در موارد نیازمند اینداکشن، با توجه به وضعیت سرویکس اقدامات زیر انجام شود

در صورت نامناسب بودن سرویکس، با  ) : 4بیشاب اسکور کمتر از 
مراجعه به  (روشهاي مختلفی می توان سرویکس را مناسب و سپس اینداکشن را شروع کرد 

در زنان باردار با سرویکس مناسب  ) : و یا بیشتر
اینداکشن معموال فقط نیاز به تجویز اکسی توسین و آمنیوتومی دارد  

اداره لیبر و زایمان پس از بستري
پس از بستري، مشاوره با متخصص قلب و بیهوشی انجام و  عملکرد قلب بررسی شود

در صورتی که روش زایمان، سزارین تعیین شده، با رعایت سایر مالحظات بالینی سزارین  
انجام شود

در صورتی که روش زایمان، زایمان واژینال تعیین شده و در مورد عملکرد یا جریان خون کافی  
قلب اطمینان وجود ندارد، با رعایت سایر مالحظات بالینی، اینداکشن در شرایط تحت کنترل  

توصیه می شود  
عملکرد قلب بر اساس وضعیت آناتومیک، فشار خون ریوي و : نکته 

در موارد نیازمند اینداکشن، با توجه به وضعیت سرویکس اقدامات زیر انجام شود
بیشاب اسکور کمتر از (سرویکس نامناسب است 

روشهاي مختلفی می توان سرویکس را مناسب و سپس اینداکشن را شروع کرد 
)  مبحث مربوطه

و یا بیشتر 4بیشاب اسکور (سرویکس مناسب است  
اینداکشن معموال فقط نیاز به تجویز اکسی توسین و آمنیوتومی دارد  



سرویکس و القاي زایمان
سرویکس و القاي زایمان در راهنماي کشوري 

در مورد بیماران قلبی به نکات زیر توجه . خدمات مامایی و زایمان نوشته شده است

نحوه اینداکشن با اکسی توسین تفاوتی با سایر مادران ندارد ولی به حجم مایع 

اثرات بیشتري بر فشار خون دارد و در موارد 
بیماري قلبی عروقی فعال کنترااندیکاسیون دارد 

درزنان با سرویکس نامناسب براي پیشگیري از خستگی باید از اینداکشن طوالنی 

سرویکس و القاي زایمان Ripeningنکات مربوط به
سرویکس و القاي زایمان در راهنماي کشوري   Ripeningشرایط و نحوه انجام 

خدمات مامایی و زایمان نوشته شده است
:شود

نحوه اینداکشن با اکسی توسین تفاوتی با سایر مادران ندارد ولی به حجم مایع 
دریافتی باید توجه ویژه شود

اثرات بیشتري بر فشار خون دارد و در موارد ) دینوپروستون( E2پروستاگالندین 
بیماري قلبی عروقی فعال کنترااندیکاسیون دارد 

درزنان با سرویکس نامناسب براي پیشگیري از خستگی باید از اینداکشن طوالنی 
مدت اجتناب شود



پیشگیري از خونریزي پس از زایمان 
بطور جدي باید اجتناب شود) به ویژه در زمان سزارین

IV  Push  ( باید اجتناب شود
واحد  10واحد اکسی توسین عضالنی تزریق شود یا اینکه مقدار 

میلی لیتر سرم نرمال سالین یا رینگر ریخته و آهسته از 
نیازي به تزریق تمام (میلی لیتر انفوزیون شود 

)ساعت کافی است
با توجه به محدودیت تجویز مایعات و همچنین اکسی توسین و ضمنا اهمیت کنترل 

600خونریزي در بیماران قلبی، توصیه می شود عالوه بر موارد فوق، میزوپروستول 

پیشگیري از خونریزي پس از زایمان 
به ویژه در زمان سزارین(از خروج جفت با دست 

IV  Push(از تجویز اکسی توسین بصورت بولوس 
واحد اکسی توسین عضالنی تزریق شود یا اینکه مقدار  5پس از زایمان 

میلی لیتر سرم نرمال سالین یا رینگر ریخته و آهسته از  500اکسی توسین داخل 
میلی لیتر انفوزیون شود  36طریق پمپ انفوزیون در هر ساعت 

ساعت کافی است 4حجم سرم نبوده و به مدت 
با توجه به محدودیت تجویز مایعات و همچنین اکسی توسین و ضمنا اهمیت کنترل 

خونریزي در بیماران قلبی، توصیه می شود عالوه بر موارد فوق، میزوپروستول 
میکروگرم رکتال نیز تجویز شود



مراقبتهاي پس از زایمان تا ترخیص
.  زایمان به خودي خود الزاما شرایط مادري را بهتر نمی کند و در حقیقت امکان دارد که شرایط را بدتر کند بنابراین مادر پس از زایمان باید بطور دقیق تحت نظر قرار بگیرد زیرا ممکن است در این مرحله وارد فاز  

سپس در صورت طبیعی بودن همه موارد، فواصل مراقبت مطابق دستور عمل کشوري استدقیقه تا یک ساعت  و  15، هر  Intake/Outputکنترل دقیق خونریزي، عالئم حیاتی و جذب و دفع مایعات 
از افزایش بی دلیل حجم مایعات تجویزي اجتناب شود 

با توجه به خطر ترومبوآمبولی، در صورت نیاز و در زمان مناسب داروي ضد انعقاد تجویز و مراقبتهاي  
...)  دریچه مصنوعی و(در مورد بیمارانی که از زمان بارداري تحت درمان با داروي ضد انعقاد بوده اند

شروع مجدد دارو و سایر مراقبتها تحت نظر متخصص قلب انجام شود 
اگر قرار است بعد از زایمان واژینال، توبکتومی انجام شود، جراحی باید تا زمانی که بیمار از نظر  

همودینامیک طبیعی بوده ، تب و آنمی نداشته باشد و در حد معمول بتواند حرکت کند به تاخیر بیفتد
ساعت پس از ختم بارداري با نظر مشترك متخصص زنان و زایمان و قلب انجام  

مراقبتهاي پس از زایمان تا ترخیص
بنابراین مادر پس از زایمان باید بطور دقیق تحت نظر قرار بگیرد زیرا ممکن است در این مرحله وارد فاز  زایمان به خودي خود الزاما شرایط مادري را بهتر نمی کند و در حقیقت امکان دارد که شرایط را بدتر کند

نارسایی قلبی شود  
سر تخت باید باال باشد و بیمار به پهلو بخوابد 

سپس در صورت طبیعی بودن همه موارد، فواصل مراقبت مطابق دستور عمل کشوري استکنترل دقیق خونریزي، عالئم حیاتی و جذب و دفع مایعات 
از افزایش بی دلیل حجم مایعات تجویزي اجتناب شود 

با توجه به خطر ترومبوآمبولی، در صورت نیاز و در زمان مناسب داروي ضد انعقاد تجویز و مراقبتهاي  
دیگر به مادر توصیه شود 

در مورد بیمارانی که از زمان بارداري تحت درمان با داروي ضد انعقاد بوده اند
شروع مجدد دارو و سایر مراقبتها تحت نظر متخصص قلب انجام شود 

اگر قرار است بعد از زایمان واژینال، توبکتومی انجام شود، جراحی باید تا زمانی که بیمار از نظر  
همودینامیک طبیعی بوده ، تب و آنمی نداشته باشد و در حد معمول بتواند حرکت کند به تاخیر بیفتد

ساعت پس از ختم بارداري با نظر مشترك متخصص زنان و زایمان و قلب انجام   48ترخیص مادر حداقل 
گیرد



در صورتی که طبق تشخیص متخصص قلب، مادر عالوه بر مراقبتهاي روتین پس از 
زایمان باید براي انجام مراقبت یا اقدام خاصی مراجعه نماید ، تاریخ و محل مراجعه 

در صورت تجویز دارو، در مورد مصرف صحیح و به موقع آنها به مادر آموزش 

.  آموزش داده شود عالئم خطردر مورد مراجعه سریع در صورت مشاهده 
روش پیشگیري موثر و کم خطر تعیین و به مادر توصیه شود

در مورد حمایت و مراقبت از مادر توصیه هاي الزم به خانواده و اطرافیان انجام 

4حدود (در صورتی که مسافت بیمارستان تا منزل زیاد بوده و مادر قرار است مدتی 
در اتومبیل باشد تا به منزل برگردد براي پیشگیري از ترومبوآمبولی 

.  در فواصل دو ساعت از اتومبیل پیاده شده و کمی راه برود

آموزشهاي هنگام ترخیص 
در صورتی که طبق تشخیص متخصص قلب، مادر عالوه بر مراقبتهاي روتین پس از 
زایمان باید براي انجام مراقبت یا اقدام خاصی مراجعه نماید ، تاریخ و محل مراجعه 

به وي گفته شود
در صورت تجویز دارو، در مورد مصرف صحیح و به موقع آنها به مادر آموزش 

داده شود   
در مورد مراجعه سریع در صورت مشاهده 

روش پیشگیري موثر و کم خطر تعیین و به مادر توصیه شود
در مورد حمایت و مراقبت از مادر توصیه هاي الزم به خانواده و اطرافیان انجام 

شود
در صورتی که مسافت بیمارستان تا منزل زیاد بوده و مادر قرار است مدتی 

در اتومبیل باشد تا به منزل برگردد براي پیشگیري از ترومبوآمبولی ) ساعت یا بیشتر
در فواصل دو ساعت از اتومبیل پیاده شده و کمی راه برود



با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما


