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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

17خیلی مهماختالالت قلبی عروقی و تنفسی

 اختالالت فشار خون در بارداری

ــارداری،  ــن ب ــه: هایپرتنش ــم از جمل ــارخون داری ــالل فش ــوع اخت ــد ن ــارداری چن در ب

ــاد  ــی ایج ــم اصل ــره. مکانیس ــن و غی ــن مزم ــی، هایپرتنش ــی، اکالمپس پره اکالمپس

پره اکالمپســی و هایپرتنشــن بــارداری، وازواسپاســم اســت. 

ــا  ــاوی 140 ی ــر مس ــتولی بزرگ ت ــون سیس ــار خ ــون، فش ــار خ ــتان فش ــو داس  ت

دیاســتولی بزرگ تــر مســاوی 90 رو بــاال درنظــر بگیــر، کــه بــا توجــه بــه ســن  شــروع 

فشــارخون بــاال در بــارداری، دو حالــت داره:

  شــروع از قبــل بــارداری یــا قبــل از هفتــه ی 20 یــا بعــد از 12 هفتــه از زایمــان 

فشــار خــون بــاالی مزمــن.

 شــروع از بــاالی 20 هفتگــی تــا 12 هفتــه بعــد از زایمــان  فشــار خــون بــاالی 

بــارداری کــه اگــر بــا پروتئینــوری همــراه شــود، پره اکالمپســی بهــش میگیــم.

 ریسک فاکتورهای پره اکالمپسی 

2- هایپرتنشن مزمن 1- سابقه پره اکالمپسی   

4- چندقلویی 3- نولی پاریته   

6- دیابت قبل از حاملگی 5 - سن مادر 40 به باال  

8- نفروپاتی 7- اختالل عروقی و بافت همبند 

9- چاقی 9- سندرم آنتی فسفولیپید  

 IVF -11 10- نژاد سیاه پوست  

 تعاریف پره اکالمپسی

ــه  ــتولی ≤ 90 ( ب ــا دیاس ــتولی ≤ 140 ی ــاال )سیس ــارخون ب ــی فش ــی یعن پره اکالمپس

همــراه پروتئینــوری بیش تــر از 300 میلی گــرم در مــادر بــاالی 20 هفتــه تــا 12 هفتــه 

بعــد از زایمــان. بــرای برخــورد بــا پره اکالمپســی بایــد اول شــدتش رو مشــخص کنیــم:

 پره اکالمپســی شــدید  اگــر مــادر بــاردار هــر کــدوم از عالئــم زیــر رو داشــت، 

ــم: ــدید می زنی ــی ش ــگ پره اکالمپس ــش اَن به

1- فشـارخون سیسـتولی ≤ 160 یا دیاسـتولی ≤ 110 در دو نوبت با فاصله حداقل چهار 

سـاعت. البته اگر یک ربع هم فشـارش انقدر باال بود، شـدید حسـاب میشـه.

ــوارد  ــک از م ــی کدامی ــا پره اکالمپس ــی ب 1 در خانم

ــرات کاردیووســکوالر اســت ؟  ــوژی تغیی ــر پاتوفیزیول زی
ــیراز(  ــب ش ــهریور 93- قط ــی ش )پره انترن

Vasodilatation الف

ب افزایش حجم داخل عروقی

 Hemoconcentration ج

د اختالل در عملکرد قلب

2 خانمـی در هفتـه ی 2۶ بـارداری بـه شـما مراجعـه 

پروتئیـن  اسـت .  وی 1۶۰/11۰  خـون  فشـار  می کنـد. 
ادراری منفـی اسـت. یـک هفتـه بعـد از زایمـان فشـار 
خـون نرمال اسـت . محتمل ترین تشـخیص کدام اسـت؟ 

)پره انترنـی اسـفند 9۶- قطـب شـیراز و کرمانشـاه( 
الف فشار خون حاملگی 

ب پره اکالمپسی خفیف 

ج پره اکالمپسی شدید 

د فشار خون مزمن

ــا حاملگــی  ــار 38 ســاله دیابتیــک ب ــی پ ــم نول 3 خان

ــه  ــی و BMI=39 ک ــاله نازای ــابقه 1۰ س ــا س ــی ب دوقلوی
ــت.  ــرده اس ــه ک ــما مراجع ــه ش ــده ب ــاردار ش ــا IVF ب ب
Antiphospholipid an-  در آزمایشــات هیپــو تیروئیــد و
ــک فاکتورهای  ــداد ریس ــد. تع ــی باش ــت م tibody  مثب

خــرداد  )پره انترنــی  اســت؟  کــدام  پره اکالمپســی 
ــوری( ــان دوره کش 1۴۰۰- می

ب 5  الف ۴  

د 3 ج ۶   

۴ کــدام  یــک از عالئــم زیــر بیمــار را در دســته 

)پره انترنــی  می دهــد؟  قــرار  شــدید  پره اکالمپســی 

اســفند 99- مشــترک کشــوری(  

الف فشارخون سیستولیک 1۴۰ میلی متر جیوه 

ب پروتئینوری 1 گرم در 2۴ ساعت 

ج فشارخون دیاستولیک 115 میلی متر جیوه 

د شمارش پالکت 11۰۰۰۰ در هر میلی لیتر
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2- نارسایی کلیوی پیشرونده )کراتینین باالی 1/1 یا دو برابر شدن کراتینین سرم(

3- اختالالت مغزی مغزی یا بینایی از جمله سردرد و اسکوتوم )لکه ی بینایی(

4- ادم ریوی )رال ریوی در معاینه(

5- درد اپیگاســتر یــا  RUQ )بــه نفــع دلیــل همــوراژی ساب کپســوالر کبــد یا کشــیدگی 

کپســول گلیســون با ادم هپاتوســلوالر(

6- اختالل عملکرد کبدی )افزایش ترانس آمیناز سرم بیشتر از دو برابر نرمال(

7- پالکت کمتر از 100 هزار در میکرولیتر

ــتولی ≤ 90  ــا دیاس ــتولی ≤ 140 ی ــارخون سیس ــف  فش ــی خفی  پره اکالمپس

ــم  ــا بیشــتر مســاوی mg/L 300  در صورتــی کــه عالئ + پروتئینــوری بیشــتر از 1+ ی

ــد. ــته باش ــدید را نداش ــی ش پره اکالمپس

�� عــالوه بــر ویژگی هــای پره اکالمپســی شــدید، بــا دو اصطــالع و در واقــع عارضــه ی 

نــوع شــدید باید آشــنا بشــی:

 اکالمپسی: شرایطی که فشار خون باال باعث بروز تشنج در مادر بشه.

ــی داره: ــم همراه ــه  مه ــا 1 + 3 یافت ــندرم ب ــن س ــندرم HELLP: ای   س

1- همولیــز )اســمیر غیرطبیعــی، LDH بــاالی 600 و بیلی روبیــن غیرمســتقیم بــاالی 

1.2(، 2- افزایــش آنزیــم کبــدی )AST بــاالی 70(، 3- افــت پالکــت )پالکــت زیر 100 

ــدی/  ــولر کب ــوم ساب کبس ــورت همات ــکم در ص ــا RUQ ش ــتر ی ــزار( + درد اپی گاس ه

ــاالی 20 هفتــه  ــا دیــدن اون ســه عالمــت اصلــی در هــر مــادر ب تهــوع و اســتفراغ. ب

حتــی بــا وجــود فشــارخون نرمــال، بایــد بــه ســندرم HELLP مشــکوک بشــی. درمــان 

ایــن ســندرم، پایــدار کــردن بیمــار، تصحیــح اختــالل انعقــادی و زایمــان اســت. منظــور 

ــا  ــر از 20 و ی ــز پالکــت در صــورت پالکــت کم ت ــادی، تجوی ــالل انعق ــح اخت از تصحی

در قبــل از ســزارین بــا پالکــت کمتــر از 50 هــزار اســت. در ســنین کمتــر از 34 هفتــه، 

می تونیــم 48 ســاعت کورتیکواســتروئید بدیــم و بعــد بــارداری رو ختــم کنیــم.

 �� برخورد با پره اکالمپسی

 برخورد با پره اکالمپسی سه حالت دارد

 جنیــن تــرم )ســن بــارداری 37 هفتــه یــا بیش تــر( بــود یــا در هــر ســنی اندیکاســیون 

ختــم فــوری داشــتیم، بایــد مــادر را بــرای ختــم فــوری بســتری کنیــم، منیزیــم ســولفات 

)جهــت پیشــگیری از تشــنج( بدیــم و اگــر فشــار خــون سیســتولیک و یــا دیاســیتولیک 

ــل  ــی مث ــون اورژانس ــار خ ــود، داروی فش ــاوی 160 و 110 ب ــر مس ــب بزرگ ت ــه ترتی ب

هیدراالزیــن بدیــم. 

 HELLP Syndrome 5 کدامیــک از مــوارد زیــر در

دیــده نمی شــود؟ )پره انترنــی شــهریور 98- قطــب 

ــیراز( ش

الف کاهش تعداد پالکت

ب افزایش آنزیم های کبدی

LDH ج افزایش

د کاهش کراتینین

۶ خانــم 37 ســاله ای بــا حاملگــی 3۴ هفتــه بــا 

 Plt=90000,140/80 شــکایت فشــار خــون بــاال در حــد

و AST=76 در بیمارســتان بســتری شــده اســت. بهتریــن 

ــی آذر 98-  ــت؟ )پره انترن ــما چیس ــی ش ــدام درمان اق

ــوری( ــان دوره ی کش می

الف تجویـز کورتـون و تکـرار تسـت های پره اکالمپسـی 

2۴ سـاعت بعد

ب سونوگرافی کالر داپلر شریان نافی

ج تجویز سولفات منیزیم و ختم بارداری 

د تــا 37 هفتــه بیمــار را تحــت کنتــرل دقیــق تحــت 

ــم. ــر می گیری نظ
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ــا تشــنج، 2- ادم  شــش اندیکاســیون ختــم فــوری در هــر ســنی  1- اکالمپســی ی

ریــه، DIC -3، 4- دکولمــان جفــت یــا دیســترس جنینــی، 5- جنیــن مــرده، 6- فشــار 

ــر مســاوی 160 و 110. ــه ترتیــب بزرگ ت ــا دیاســیتولیک ب خــون سیســتولیک و ی

  ــوری ــم ف ــی خت ــدون ویژگ ــه و ب ــر 37 هفت ــدید، زی ــی ش   پره اکالمپس

ــم + دو داروی  ــم می دی ــید خت ــه رس ــه ک ــه 34 هفت ــم/ ب ــور می کنی ــتری و مانیت بس

ــر  ــم + اگ ــز می کنی ــه( رو تجوی ــوغ ری ــرای بل ــم + کورتیکواســتروئید )ب ســولفات منیزی

فشــار بزرگ تــر مســاوی 110/ 160 بــود ضــد فشــارخون اورژانســی مثــل هیدراالزیــن 

ــم. ــم می دی ه

ــادر رو  ــوری  م ــم ف ــدون ویژگــی خت ــه و ب ــر 37 هفت ــف زی  پره اکالمپســی خفی

ــی:  ــم، یعن ــور می کنی ــا 37 هفتگــی مانیت بســتری و ت

1- چک روزانه حرکات جنین

)PTT و PT ،کراتینین ،CBC( 2- چک هفتگی آزمایشات

NST -3 و BPP دوبار در هفته

4- سونوگرافی هر 3 هفته یک بار )رد IUGR و اولیگوهیدرآمینوس(

در کل اینطوریــه: تــوی پــره اکالمپســی در مــوارد خفیــف زایمــان رو تــوی 37 هفتــه و 

باالتــر در نظــر می گیریــم و در مــوارد شــدید و ســندرم HELLP ایــن عــدد میشــه 34 

ــم. هفتــه و قبــل از این هــا رو بســتری کــرده و تحــت نظــر می گیری

ــدی )10-5  ــن وری ــی، هیدراالزی ــارخون اورژانس ــد فش ــرای ض ــاب ب ــن انتخ �� اولی

ــتولی  ــارخون سیس ــان فش ــدف درم ــت. ه ــول اس ــاب البتال ــن انتخ ــرم( و دومی میلی گ

140-150 و دیاســتولی 90-100 اســت، چــون اگــر کمتــر شــود خطر کاهش خونرســانی 

رحــم وجــود دارد.

 سولفات منیزیم

ــای  ــت. در دوزه ــی لیتر اس ــر دس ــرم ب ــم 4-6 میلی گ ــولفات منیزی ــی س ــطح درمان س

باالتــر بــه ترتیــب عالئــم مســمومیت زیــر بــروز می کنــد. بــرون ده ادراری کم تــر از 30 

سی ســی در ســاعت و یــا کراتینیــن بیشــتر از 1، بــه علــت دفــع کلیــوی ســولفات، بیمــار 

رو مســتعد مســمومیت میکنــه. در صــورت بــروز هــر کــدام از عالئــم مســمومیت پاییــن: 

ســریع ســولفات رو قطــع کــن + گلوکونــات کلســیم %10 )آنتــی دوت( تزریــق کــن + در 

صــورت نیــاز اکســیژن بــده. 

ECG 1- تغییرات 

2- از بین رفتن رفلکس پاتالر )در سطوح 8 تا 12(

7 خانــم 18 ســاله ی G1P0A0 کــه در هفتــه ی 32 

بــارداری بــا عالئــم Severe Preeclampsia مراجعــه 

کــرده، کــدام اقــدام درســت نیســت؟ )پره انترنــی 

شــهریور 98- قطــب آزاد(

الف سولفات منیزیوم وریدی

ب داروی ضــد فشــار خــون در صــورت فشــار خــون 

1۶۰mmHg ≥ ــتولیک سیس

ج کورتیکواستروئید برای بلوغ ریه

د Stable کردن و ترخیص بیمار

تجویــز  از  ناشــی  توکسیســیته  اولیــن عالمــت   8

)پره انترنــی  اســت؟  کــدام  منیزیــم،  ســولفات 

کشــوری(   مشــترک  اســفند99- 

الف برادی کاردی 

ب کم شدن حجم ادرار 

ج از بین رفتن رفلکس پاتال 

د کاهش تعداد تنفس

بانه
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3- احساس گرما و گرگرفتگی

4- خواب آلودگی، لکنت زبان )در سطوح 10 تا 12(

5- فلج عضالنی، سختی در تنفس و افت ریت تنفسی )در سطوح 15 تا 17(

6- ایست قلبی )در سطوح 30 و باالتر ��(

ــد از  ــر و %5 در 24 ســاعت بع ــن لیب ــر، %50 حی ــل لیب تشــنج های اکالمپتیــک %25 قب

ــا 24 ســاعت  ــد ت ــه پره اکالمپســی رو بای ــد، پــس مــادر مبتــال ب زایمــان اتفــاق می افت

بعــد از زایمــان بــرای دریافــت ســولفات، تــو بخــش پرخطــر نگــه داریــم.

�� افــت قلــب یــا تاکــی کاردی جنیــن بعــد از تجویــز ســولفات، در 20 دقیقــه ی ابتدایــی 

ایــرادی نــداره ولــی اگــر بیش تــر طــول کشــید بایــد بیش تــر ارزیابــی کنیــم.

 اکالمپسی

اکالمپســی، مــادر بــاردار مبتــال بــه پــره اکالمپســیه کــه دچــار تشــنج می شــه و ایــن 

تشــنج بــا اختــالالت نورولوژیــک قابــل توجیــه نیســت. اکثــر مــوارد اکالمپســی قبــل 

زایمــان یــا 24 ســاعت مانــده بــه زایمــان و بعضــی 2 تــا 10 روز پــس از زایمــان ایجــاد 

میشــه. اســاس درمــان اکالمپســی ســولفات منیزیــم و ختــم بــارداری اســت، پــس بــه 

ــم: ــب برخــورد می کنی ــن ترتی ای

1- اقدامات حمایتی مثل گذاشتن پد زبانی، اکسیژن، باز کردن راه هوایی، رگ گیری

2- انفوزیون سولفات منیزیم )4-6 میلی گرم(

ABG 3- رفع اختالل

4- گذاشتن کتترفولی برای مادر

5-  گذاشــتن کتتــر وریــد مرکــزی و مانیتــور قلبــی مــداوم فقــط در صــورت کاهــش 

ــاال ــا مشــکالت قلبــی و فشــارخون ب ــرون ده ادراری ی ب

6- ختم بارداری در اولین فرصت بعد از پایداری مادر و قطع تشنج.

�� اگــر مــادر بــا وجــود ســولفات، مجــدداً تشــنج کــرد، چــی؟! 2 گــرم ســولفات منیزیــم 

آهســته تجویــز کــن. داروی ضــد تشــنج دیگــری الزم نیســت.

  برخورد با فشارخون باالی مزمن

در ســه حالــت، مــارک هایپرتنشــن مزمــن بــه مــادر می زنیــم؛ وجــود فشــارخون بــاال: 

ــد  ــه بع ــد از 12 هفت ــارداری، 3- بع ــه ی 20 ب ــل از هفت ــارداری، 2- قب ــل از ب 1- قب

ــی  ــه داروی ــا چ ــی را و ب ــی دارودرمان ــه زمان ــن، چ ــاالی مزم ــارخون ب ــان. در فش زایم

شــروع می کنیــم؟ 

9 خانــم 25 ســاله ای بــا حامگلــی 38 هفتــه، بــه دلیــل 

ــق  ــس از تزری ــده، پ ــس آورده ش ــه اورژان ــی ب اکالمپس

ــولفات  ــروع س ــدی و ش ــم وری ــولفات منیزی ــرم س ۶ گ

منیزیــم 2 گــرم در ســاعت، مجــدداً تشــنج کرده اســت. 

ــود؟  ــه  می ش ــر توصی ــای زی ــک از داروه ــز کدامی تجوی

)پره انترنــی اســفند 97- قطــب اصفهــان، تهــران و 

کرمــان( 

الف سولفات منیزیم 

ب دیازپام

ج فنی توئین 

د فنوباربیتال

ــت  ــت مراقب ــاله، G3P2L2 جه ــاردار 39 س ــم ب 1۰ خان

مراجعــه  هفتــه،   12 حاملگــی  ســن  در  بــارداری 

ــابقه  ــوده و س ــی BP=155/105 ب ــت، در بررس کرده اس

ــارداری دوم ذکــر  ــدای ب ــش فشــار خــون را از ابت افزای

ــی نداشــته اســت. در حــال  ــان داروی ــد کــه درم می کن

ــر  ــتیاری تی ــت؟ )دس ــح اس ــدام صحی ــدام اق ــر ک حاض

)1۴۰۰

الف شروع درمان دارویی با البتالول خوراکی

ب انجام مراقبت های پریناتال با فواصل کوتاه  تر 

ج تزریق هیدراالزین وریدی جهت کاهش فشار خون

د کنترل فشار خون با تجویز اناالپریل خوراکی 
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فقــط وقتــی فشــارخون سیســتولی ≤ 160 یــا دیاســتولی ≤ 105 بــود بــه عنــوان داروی 

خــط اول البتالــول )ترکیــب آلفــا و بتابالکــر( شــروع می کنیــم. داروهــای دیگــر عبــارت 

اســت از کلســیم چنــل بالکــر )نیفدیپیــن یــا آمیلودیپیــن( و متیــل دوپــا )بــا کمتریــن 

اثربخشــی(. تکلیــف دو دســته دارویــی در بــارداری رو یــاد بگیــر:

1- داروهــای ACEI )کاپتوپریــل( و ARB در بــارداری و قبــل از لقــاح ممنــوع اســت. 

پــس حتــی اگــر خانــم قبــل بــارداری مصــرف می کــرد هــم بایــد قطعــش کنیــم.

2- دیورتیــک رو بــه عنــوان داروی جدیــد شــروع نکــن و فقــط در مــادری کــه قبــل از 

ــده. ــارداری اســتفاده می کــرد، ادامــه ش ب ب

بیماری های قلبی در بارداری

ــه  ــال ب ــس خانم هــای مبت ــاد میشــه، پ ــزان %40 زی ــه می ــی ب ــرون ده قلب ــارداری ب در ب

بیمــاری قلبــی بــا خطــر بیش تــری مواجهنــد، همینطــور در ایــن گــروه احتمــال تولــد 

ــی  ــاری قلب ــه بیم ــال ب ــادران مبت ــرگ م ــن م ــت. بیش تری ــر اس ــارس بیش ت ــوزاد ن ن

ــب  ــه قل ــا کوچــک شــدن رحــم 500 سی ســی خــون ب ــد از زایمــان اســت چــون ب بع

ــم،  ــی رو بگ ــاری قلب ــه بیم ــال ب ــادر مبت ــا م ــورد ب ــه برخ ــل از اینک ــردد. قب ــاز می گ ب

ــم: ــرور کنی ــس م ــی نف ــی و تنگ ــم قلب ــرای عالئ ــا )NYHA( رو ب ــیم بندی نیه تقس

1- نداشتن محدودیت قلبی

2- بی عالمت در استراحت و محدودیت خفیف در فعالیت فیزیکی

3- بی عالمت در استراحت و محدودیت جدی در فعالیت فیزیکی

4- در استراحت عالمت دار است و با هر فعالیتی تشدید می شود. 

�� بیمــاری نقــص ســپتوم، مجــرای شــریانی بــاز )PDA( و اختالالت دریچــه ای خفیف 

میتــرال و آئــورت اغلــب تــو کالس یــک یــا دو جــای می گیرنــد. در ایــن بیــن بدتریــن 

پروگنــوز مربــوط بــه پنــج بیمــاری اســت کــه بــه اینــا حتــی می گوییــم بــاردار نشــوند: 

1- هایپرتنشــن اولیــه پولمونــر، 2- تترالــوژی فالــوی تصحیــح نشــده، 3- ســندرم آیــزن 

منگــر، 4- ســندرم مارفــان بــا اتســاع بــارز ریشــه آئــورت، 5- کاردیومیوپاتــی اتســاعی.
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 �� برخورد با بیماری قلبی در بارداری چهار نکته ی مهم دارد:

ــت فیزیکــی و  ــت، فعالی ــل آنمــی، عفون ــب مث ــه قل ــد از هــر استرســی ب ــار بای 1- بیم

ــد. ــش وزن دوری کن افزای

2- در مــادر مبتــال بــه بیمــاری مــادرزادی قلبــی، قبــل از زایمــان بــا اولتراســوند قلــب 

جنیــن را بایــد بررســی کنیــم. 

3- از نظــر روش زایمــان، زایمــان واژینــال نســبت بــه ســزارین، اســترس کمتــری بــه 

ــرال اســت.  ــن پوزیشــن آن لت ــد و بهتری ــب وارد می کن قل

ــه  ــری ب ــترس کم ت ــا اس ــم، ت ــر کنی ــر رو کوتاه ت ــه، لیب ــه میش ــی ک ــا جای ــد ت 4- بای

قلــب وارد بشــه، مثــاًل بــا فورســپس یــا وکیــوم اســتیج دوم رو کوتــاه و یــا بــا بی حســی 

اپــی دورال اســترس لیبــر را کــم کنیــم. بریــم چندتــا بیمــار رو مختصــر بررســی کنیــم.

ــرال همــراه اســت؛ هرچــه  ــا تنگــی دریچــه میت ــی: %90 مــوارد ب �� روماتیســم قلب

ــاد  ــت ح ــت تح ــی، اندوکاردی ــال ترومبوآمبول ــتر، احتم ــه بیش ــیب دریچ ــدت آس ش

باکتریایــی، نارســایی قلــب و ادم ریــه بیشــتر می شــود. در همراهــی تنگــی میتــرال بــا 

ــت. ــر اس ــب بیش ت ــی قل ــایی احتقان ــال نارس ــز )AF(، احتم ــیون دهلی فیبریالس

�� آریتمــی قلبــی: تاکــی کاردی دهلیــزی حملــه ای شــایع ترین آریتمــی در بــارداری 

اســت. اگــر فالتــر یــا فیبریالســیون دهلیــزی )AF( داشــتیم، بایــد بــه بیمــاری زمینه ای 

مثــل تنگــی میتــرال هــم شــک کنیــم.

ــد از  ــاه بع ــا طــی6 م ــارداری ی ــاه آخــر ب ــان: در م ــی زایم ــی حوال �� کاردیومیوپات

ــایز و  ــه س ــه ب ــی دارد ک ــر باالی ــرگ و می ــه م ــن عارض ــود. ای ــاد می ش ــان ایج زایم

عملکــرد قلــب 6 تــا 12 مــاه بعــد بســتگی دارد. مدیریــت آن عبــارت اســت از: اســتراحت، 

دیگوکســین، دیورتیــک و آنتــی کوآگــوالن. ایــن خانــم بهتــره بی خیــال بــارداری مجــدد 

ــارداری بلندمــدت  ــا روش هــای ضدب ــد عقیم ســازی ی ــود، بای ــدار ب بشــه، پــس اگــر پای

قابــل برگشــت رو بهــش توصیــه کنیــم.

�� فشارت که نیفتاده؟! کلـــی کار داریم هنور! برو سر وقت تمرینی...

11 خانــم 2۰ ســاله 38 هفتــه بــا دیالتاســیون افاســمان 

ــی  ــان م ــال زایم ــت و در ح ــرده اس ــه ک ــل مراجع کام

 stable ــی ــم حیات ــر عالی ــر از نظ ــال حاض ــد. در ح باش

مــی باشــد. بــر اســاس شــرح حــال در حالــت اســتراحت 

ــی(  ــایی قلب ــم نارس ــا عالی ــس )ی ــی نف ــی از تنگ عالیم

ــور  ــول بط ــر از معم ــای کمت ــا فعالیت ه ــا ب ــدارد ام ن

ــد.  ــی کن ــدا م ــس( پی ــی نف ــی )تنگ ــم قلب ــدی عالی ج

ــس از  ــان و پ ــن زایم ــت حی ــورد مدیری ــک در م کدامی

ــی  ــت؟ )پره انترن ــت اس ــار نادرس ــن بیم ــان در ای زایم

ــوری( ــان دوره کش ــرداد 1۴۰۰- می خ

الف تصحیح آنمی

بیوتیــک  آنتــی  و  کواگــوالن  آنتــی  شــروع  ب 

کســی فیال و پر

ج انجام زایمان به روش سزارین ارجح است

د زایمان با وضعیت lateral مادر

بانه
طبی

نشر 




