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 هحودیاى دکتر آقای جناب

  قن درهاني بهداشتي خدهات و پزشکي علوم دانشگاه بهداشتي هحترم هعاوى

 

 تا سالم ٍ احسزام

 :، خاسد سَاالذ هطزٍحِ تِ ضزح سيز اسر21/1/10ج هَرخ /181/2/34تاسگطر تِ ًاهِ ضوارُ 

زي تزاساس هٌاتغ ػلوي تيواريْاي هسي سيز تزاي زطريص ٍ ارجاع هازراى هثسال تِ كارزيَهيَخا :پاسخ سوال يك

 . قلثي زَسط ّوكار هحسزم ازارُ قلة هزكش هسيزير تيواريْا زْيِ گززيسُ اسر

  .اسر(  dilated cardiomyopathy)خزي خارزَم كارزيَ هيَخازي ضكلي اس كارزيَ هيَخازي احسقاًي 

هاًٌس زيگز هَارز كارزيَهيَخازي  ٍ اق هي افسسايي تيواري هؼوَال زر هاُ آذز حاهلگي زا خٌج هاُ تؼس اس سايواى ازف 

آريسوي زّليشي يا تطٌي ّوزاُ  تطي چح ٍ  ejection fractionػولكزز سيسسَليك ٍكاّص تا اذسالل احسقاًي

        ػلر ايي تيواري ًاضٌاذسِ اسر ٍ هَارز سيز. هزگ ًاگْاًي زر ايي تيواري سياز اسر هثَلي ٍآاهكاى  .اسر

ّاي هسؼسز،  چاقي، ساتقِ ذاًَازگي هيَكارزير، هصزف سيگار ٍ الكل، حاهلگي: آى تاضس ساز زهينهزَاًس  هي

 سال 30سي تاالي  زغذيِ، زٍقلَسايي،ءسَ

زٌگي ًفس زر حال زراس )زَرم، ارزَخٌِ  ذسسگي، طدص قلة، ازرار ضثاًِ تِ طَر هكزر، زٌگي ًفس، ازم ٍ: عالين

 زر ّفسِ، زرز قفسِ صسري گزمسر، افشايص ٍسى تيص اس يك زا زٍ كيلَ، سزفِ اي كِ زَجيْي تزاي آى ًي(كطيسُ

 در آخرين هاه حاهلگي براي يافتن زود هنگام عالين نارسايي قلب PPCM جدول اسكرين

 (هطكل زٌفسي زر حالر زراس كطيسُ) ارتوپنه

 زارز: ب                اهتياز 0=ًسارز: الف

 اهتياز 1= تلٌس تاضس زا زٌگي ًفس خيسا ًكٌس  زر ٌّگام زراس كطيسى سيز سزش تايس - 

 اهتياز 2= زرجِ ٍ تيطسز تلٌس تاضس زا زچارزٌگي ًفس ًطَز  45ّا سيز سز ساٍيِ  تايس ضة - 

 تنگي نفس

 زارز: ب           اهتياز 0= ًسارز: الف

 اهتياز 1= ٍقسي اس ّطر خلِ ٍ تيطسز تاال هي رٍز، زٌگي ًفس خيسا هي كٌس  - 

 اهتياز 2= ٍقسي زر سطح صاف راُ هي رٍز، زٌگي ًفس خيسا هي كٌس  - 

 سرفه غيرقابل توجيه

 زارز:ب           اهتياز 0= ًسارز: الف

 اهتياز 1= زر حالر زراس كطيسُ، سزفِ هي كٌس زر ٌّگام ضة ٍ -

 اهتياز 2= زرطَل ضة ٍ رٍس سزفِ هي كٌس -

 ادم و تورم اندام تحتاني
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 زارز: ب        تيازاه 0 =ًسارز: الف

 اهتياز 1= ازم زا سيز ساًَ اسر -

 اهتياز 2= ازم تاالي ساًَ ٍ يا زر صَرذ -

 :افسايش وزن در طول هاه آخر بارداري

 زارز: ب               اهتياز 0: گزم زا يك كيلَگزم زر ّفسِ 100ًسارز ٍ يا سيز : الف

 اهتياز 1: يك زا زٍ كيلَگزم زر ّفسِ -

 اهتياز 2: زٍ كيلَگزم زر ّفسِتيص اس  -

 (:احساس ضزتاى قلة يا احساس ًاهٌظوي زر ضزتاى قلة) طپش قلب

 زارز: ب                               اهتياز 0: ًسارز: الف

 اهتياز 1: ٍقسي زر ٌّگام ضة زراس كطيسُ اسر، ايي احساس را زارز -

 اهتياز 2: ضة ٍ رٍس ايي احساس را زارز -

 هي و اقداماهتيازد
 ذطز تسيار كن، زحر ًظز هسرصص سًاى ٍ قلة تاضس: اهتياز 2تا  0

تاال تاضس، اكَكارزيَگزافي  BNP ٍ  CRP ٍ زرصَرزي كBNP ٍ CRPِذطز ذفيف، اًساسُ گيزي : اهتياز 4تا  3

 زَسط هسرصص قلة

 ٍ اكَكارزيَگزافي زَسط هسرصص قلة BNP  ٍ CRPذطز تاال،: اهتياز يا بيشتر 5

زر هَارزي كِ ٍضؼير ٍسى گيزي ػليزغن زَصيِ ّاي زغذيِ اي تْثَز ًوي ياتس، ارجاع تِ  :خ سوال دوپاس

 .هسرصص زغذيِ يا زاذلي تزاي تزرسي زيزٍئيس ًياس اسر

 .ذَاّطوٌس اسر زسسَر فزهاييس هزازة فَق تزاي اطالع ارائِ زٌّسگاى ذسهر زر اذسيار آًْا قزار گيزز

 

 

 


