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 طب ٍ قضاسراسري ّوايش  ّفتویي

 

 ًشست کویتِ علوي ّفتویي ّوايش سراسري طب ٍ قضا چْارهیي

 ادارُ کل پسشکي قاًًَي استاى اردبیل

 ادارٌ کل پسشکی قاوًوی استان اردبیل :جلسِهکاى   77/30/98 :جلسِ زهاى

 ٌ تُذیذ ي خطر جاویدر خصًص سًاالت مربًط بٍ حًزي تبادل وظر بحث دستَر جلسِ: 

 :جلسِ حاضريي

            داریًش يلی وًاز  -4دکتر مىًچُر صذقی                -0    دکتر وگار خًشىًیس -7     دکتر حامذ پًرعسیس -1

                            آقای َاشمی-8     رضا آزاد    -7                         محمًد عباسی -6             مُذی رحیمی -5

دکتر تبریسیان )متخصص زوان ي زایمان(           -7دکتر ديست کامی )متخصص قلب ي عريق(         -1مُماوان جلسٍ: 

 آقای کَّی )قاضی دادگستری( -4        دکتر برزگر جاللی )متخصص زوان ي زایمان( -0

 --:جلسِ غائبیي

 خالصِ هطالب هطرٍحِ در جلسِ:

ِ بحث در هَرد سَاالت پرداختِ ضذ. کِ با حضَر هتخصص قلب ٍ ػرٍق، هتخصص زًاى ٍ زايواى ب جلسِ ايي در

 ٍ قاضی دادگستری جلسِ پاسخگَيی بِ ايي سَاالت اًجام گرديذ.

تَسط پسضکاى برای تؼییي خطر بیواريْای قلبی طبقِ بٌذی بر اساس هٌابغ هَجَد در سازهاى بْذاضت جْاًی ارايِ 

 کالس طبقِ بٌذی کردًذ: 4بِ را  ی قلبیاى آى پرداختٌذ ٍ بیواری ّاضذُ بَد کِ بِ بی

کالس يک: در ايي ضرايط افسايص قابل تَجِ خطر هرگ ٍجَد ًذارد، ػَارض ٍجَد ًذارد يا کن است. هثل بیواری 

ی ، ضرباًْای خارج دّلیسی يا بطٌی بِ تٌْايPDAپرٍالپس دريچِ هیترال، تٌگی پَلوًَر، هجرای ضرياًی باز 

 )ايسٍلِ(.

بیواری ّايی  کالس دٍ: در ايي ضرايط خطر هرگ کوی با افسايص اها احتوال ػَارض تا حذ هتَسطی افسايص هی يابذ

 هثل ًقص ديَارُ بطٌی يا دّلیسی جراحی ًطذُ، تترالَشی فالَت ترهین ضذُ، بیطتر اريتوی ّا.

ترٍفیک، بیواری هادرزادی دريچِ ای يا دريچِ کالس دٍ تا سِ: اختالل در ػولکرد بطي چپ، کارديَهیَپاتی ّیپر



هصٌَػی بافتی کِ در طبقِ بٌذی يک يا چْار سازهاى بْذاضت جْاًی قرار ًوی گیرد، سٌذرم هارفاى بذٍى ديالتاسیَى 

 آئَرت،  کَارکتاسیَى ترهین ضذُ.

کالس سِ: در ايي ضرايط خطر هرگ ٍ يا ػَارض بطَر قابل تَجْی افسايص هی يابذ. هطاٍرُ تخصصی الزم است. 

در صَرت بارداری هراقبت تخصصی هتخصصیي قلب ٍ زًاى در طی بارداری، زايواى ٍ پس از زايواى الزم است. 

فًَتاى، بیواری ّای سیاًَتیک قلب، بیواريْايی هثل: دريچِ هصٌَػی هکاًیکی، بطي راست سیستویک، گردش خَى 

 ساير ًاٌّجاريْای هادرزادی ػارضِ دار.

کالس چْار: در ايي ضرايط خطر هرگ ٍ يا ػَارض افسايص بسیار قابل تَجْی دارد. ختن بارداری بايذ هذًظر باضذ 

ی افسايص فطار خَى ضرياًی اها اگر بارداری اداهِ يابذ اداهِ هراقبتْا بايذ هاًٌذ کالس سِ اًجام ضَد. هثل بیواری ّا

ريَی بِ ّردلیل، اختالل ػولکرد بطٌی ضذيذ سیستویک، سابقِ کارديَهیَپاتی پری پارتَم با ّرًَع ػولکرد هختل 

هیلیوتر،  44بطي چپ، تٌگی ضذيذ هیترال، تٌگی ضذيذ ػالهتذار آئَرت، سٌذرم هارفاى با ديالتاسیَى آئَرت بیطتر از 

هیلیوتر در بیواری آئَرت هرتبط با دريچِ دٍلتی آئَرت، کَآرکتاسیَى ضذيذ  45ز ديالتاسیَى آئَرت بیطتر ا

 هادرزادی.

را ايٌگًَِ هی تَاى تفسیر ًوَد کِ   817کِ هادُ  سپس هَارد فَق ًیس از ديذگاُ حقَقی هَرد بررسی قرار گرفتِ ضذ

از بارداری کِ باضذ فقط با ًظر در صَرتی کِ برای هادر خطر ٍجَد داضتِ باضذ، در ّر هرحلِ ای حول جٌیي 

ضخص پسضک هتخصص زًاى ٍ زايواى هی تَاى دستَر سقط جٌیي را داد ٍ ًیازی بِ تايیذيِ پسضکی قاًًَی ًذارد 

ٍلی در صَرتی کِ تْذيذ فقط برای هادر باضذ حتوا بايذ ًظر سِ پسضک هتخصص ٍ تايیذيِ پسضکی قاًًَی باضذ. ٍ 

 برای حفظ حیات هادر است. صرفا 817تاکیذ داضتٌذ کِ هادُ 

 جوع بٌدي هطالب جلسِ:

 تفايت ياشگان بیه تُذیذ ي خطر -1

 کالس بىذی بیماریُای قلبی ي تُذیذ کىىذٌ حیات مادر -7

 پاسخگًیی بٍ سًاالت مربًط بٍ حیطٍ تُذیذ ي خطرجاوی  -0

 جمع بىذی ي پاسخگًیی بٍ سًاالت مربًط بٍ حًزٌ تُذیذ ي خطر جاوی -4

 محمًد عباسی  ام خاًَادگي تٌظین کٌٌدُ صَرت جلسِ:ً ًٍام 



 

 


