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o  طی سالهاي اخیر مرگ و میر مادران به دلیل بیماریهاي قلبی
در کشور رو به افزایش بوده که بسیاري از آنها قابل  

.پیشگیري بوده اند

o   این امر بیانگر نیاز ارائه دهندگان خدمت به یک راهنماي
بالینی در مورد شناسایی مادران مبتال و نحوه مراقبت از  

.  آنها است



عمل بیماریهاي قلبی در تدوین دستور 
بارداري و پس از زایمان

o  جستجو و جمع آوري منابع علمی و گایدالینهاي معتبر و به روز دنیا
o  ترجمه متون
o تدوین و تهیه پیش نویس اولیه
o  ارسال پیش نویس براي متخصصین قلب و زنان کمیته کشوري جهت تصحیح

و اصالح
oاعمال اصالحات و پیشنهادات در پیش نویس
o ارسال مجدد پیش نویس براي کلیه دانشگاهها جهت کسب نظرات متخصصین

قلب و زنان
o اعمال اصالحات و پیشنهادات دریافت شده از دانشگاهها
oتشکیل جلسات حضوري با متخصصین کمیته کشوري
o 1394نهایی سازي و ارسال دستور عمل در سال



عمل بیماریهاي قلبی در بارداري و پس دستور 
از زایمان

نظرات علمی با ذکر منبع  و پیشنهادات کاربردي براي غنی  
تر شدن محتوي و برطرف کردن مشکالت اجرایی به اداره  

سالمت مادران منعکس شود



هدف از دستور عمل بیماریهاي قلبی در 
بارداري و پس از زایمان

o با توجه به تشابه برخی تغییرات فیزیولوژیک بارداري با بیماري
عالئم و یافته هاي طبیعی در بارداري با عالئم و یافته قلبی افتراق 

بسیار مهم است هاي بیماري 
:بنابراین 

o در هر یک از مقاطع پیش از بارداري تا پس از زایمان، زنان
مشکوك یا مبتال به بیماري قلبی به موقع شناسایی شده، به 

شوند  ارجاعمتخصص قلب 
o  مراقبت مطلوب و مورد نیاز براي آنان انجام شود تا عوامل قابل

اجتناب منجر به ایجاد عوارض یا مرگ مادر و نوزاد به حداقل 
.  برسند



از دستور عمل بیماریهاي قلبی در استفاده 
بارداري و پس از زایمان

o مقطع پیش از بارداريدر :
تمام زنانی که براي مراقبت پیش از بارداري مراجعه می کنند 

نظر بیماري قلبی بررسی از )1شماره مطابق الگوریتم  (باید 
. شده و در صورت نیاز به متخصص قلب ارجاع شوند

این بررسی شامل 
خانوادگیتاریخچه فردي و گرفتن •
معاینه بالینی   •
استسوال در مورد عالئم خطر  •
o  ادامه مراقبتها براي زنان مبتال به بیماري قلبی بعد از نحوه

ذکر شده است 1الگوریتم شماره 



دستور عمل بیماریهاي قلبی در استفاده از 
بارداري و پس از زایمان

o مقطع بارداريدر  :
بایدزنانی که براي مراقبت بارداري مراجعه می کنند تمام 

نظر بیماري قلبی بررسی شده از )  2مطابق الگوریتم شماره (  
.و در صورت نیاز به متخصص قلب ارجاع شوند

این بررسی شامل  
خانوادگیتاریخچه فردي و گرفتن •
بالینی  معاینه •
.  در مورد عالئم خطر استسوال •
o ادامه مراقبتها براي زنان باردار مبتال به بیماري قلبی نحوه

ذکر شده است 2بعد از الگوریتم شماره 



انتهاي دستور عمل بیماریهاي قلبی در جداول 
بارداري و پس از زایمان

   
طبقه بندي انجمن قلب (بندي بالینی بیماریهاي قلب طبقه  -1

) NYHA Classنیویورك  
پیشگویی کننده حوادث قلبی در بارداريموارد  - 2 
بندي سازمان جهانی بهداشت براي تعیین خطر  طبقه  -3

بیماریهاي قلبی در بارداري 
سازمان جهانی بهداشت براي روشهاي پیشگیري از توصیه  -4

بارداري در بیماریهاي قلبی عروقی



دستور عمل پیشگیري از ترومبوآمبولی
o دستور عمل تهیه شده براي اجرا به دانشگاهها  1392سال در

ارسال گردید
o پس از دریافت نظرات اجرایی و منابع به روز آمده در ابتداي

آن تهیه و ارسال شدویرایش دوم  1395سال 
:یکی از تغییرات  
o تصمیم گیري در مورد تجویز دارو با توجه  : در ویرایش اول

با توجه به تعداد عوامل خطر انجام می شد
o با توجه  تصمیم گیري در مورد تجویز دارو : در ویرایش دوم

به جمع امتیاز عوامل خطر انجام می شود 
 



عمل پیشگیري از ترومبوآمبولی از دستور استفاده 

oحد در عمل دستور این هاي توصیه  Minimum
Recommendation  بالینی وضعیت به توجه با و هستند  

  یا دارو تجویز بیشتر مدت یا دوز مورد در باید بیمار هر
شود گیري تصمیم مراقبتها سایر

oآنها از یک هر امتیاز و ترومبوآمبولی به ابتال خطر عوامل  
  است شده نوشته 2 شماره جدول در



استفاده از دستور عمل پیشگیري از ترومبوآمبولی
o پس از اخذ تاریخچه مراجعه کننده، باید عوامل خطر مربوط

به هر بیمار ارزیابی و جمع امتیاز آنها تعیین شود 

o در مورد تجویز دارو یا سایر توصیه ها با توجه به جمع
امتیاز هر بیمار و مقطعی که در آن قرار دارد به شرح زیر 

:تصمیم گیري شود
  3در مقطع بارداري ، با توجه به جدول شماره •
، با توجه به  ) طبیعی یا سزارین(در مقطع پس از زایمان •

4جدول شماره 



 حداقل انتظارات
o متخصصین قلب و  برگزاري جلسات آموزشی براي کلیه

عمل هاي  مورد معرفی و اجراي دستور زنان در  
ترومبوآمبولیبیماریهاي قلبی و 

o ارزیابی خطر ترومبوآمبولی در پرونده هاي  فرم
بیمارستانی تکمیل شود و در بازدیدها مورد نظارت قرار  

گیرد



سایت روز بعد از کنفرانس در کلیه اسالیدها 
پورتال سالمت مادران بارگذاري می شوند 



باشیدموفق


