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 پیشگفتار

کتاب حاضرر ترجمه چاپ دوم خودآمو  فرآیند پرسرتاری  

جراحی برونر و سررودارث:    –کتاب مرجع پرسررتاری داخلی 

اسرت. این   ایمنیبخش فرآیند پرسرتاری اختالالت سریسرتم 

جلد کتاب تشرکی  شرده اسرت، توسرط   18مجموعه کتاب ا  

دکترای روان پرسرتاری و مروت گیوی  دکتر محمد ذوالعدل،  

 کارشناس ارشد پرستاری ترجمه و تکمی  شده است.

کلیه جلدهای کتاب در انتشارات ترجمک عرضه شده است و می توانید برای دانلود کتاب 

 مراجعه نمایید. وبسایت انتشارات ترجمکهای دیگر به 

کتاب عالوه بر اضرافه شردن سره فصر  پرسرتاری سرالمندان، پرسرتاری  در چاپ جدید  

اختالالت مصرر  مواد و تسرت های تشرخیصری و آ مایشرگاهی، فصرول یبلی نیز تکمی  تر  

 شده و اطالعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

هر گونه اسرتااده آکادمیک و پووهشری ا  این کتاب مجا  اسرت و اسرتااده ایتصرادی ا  

این کتاب یا درج کتاب در وبسررایت های دیگر منوب به کسررو مجو  ا  مدیریت وبسررایت  

 است. 

 منبع:

DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: 

Demystified, New York: McGraw-Hill. 

  

https://tarjomac.com/


 ساختار کتاب
 مانی که انسررران به درد و ناراحتی قیریاب  تحم  مبتال می شرررود می داند که باید به دنبال  
خدمات درمانی باشرررد، اما اراکه کنندگان خدمات درمانی چگونه متوجه می شررروند که مشرررک  ا   

د و ناراحتی وی کم وور سرالمت بیمار را برگردانند، یا ا  درچکجاسرت و چوور مشرک  را رفع کنند،  
کنند. پاسر  این سراواالت به عالکم و نشرانه های بیمار و نتایس تسرت های تشرخیصری بسرتگی دارد.  

تالش می شرود که این عالکم و نشرانه ها معرفی شروند، نتایس تسرت های تشرخیصی   کتاب هادر این  
م بیمار کمک تاسریر شرود، مداخالت پرسرتاری طراحی شرده و به رفع مشرک  یا تسرکین درد و آال

 شود.

بخش اراکه می شرود و هر بخش یکی ا  سریسرتم    18)فرآیند پرسرتاری( در  یسرمتموالو این  
های اصرلی بدن را پوشرش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختالالت هر بخش ا  بدن بررسری 

 می شود. شرح هر بیماری یا اختالل به صورت  یر تقسیم بندی می شود:
 مشک  چیست؟ 

 پیش آگهی 

 عالکم و نشانه های اصلی 

 تاسیر تست های تشخیصی 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مداخالت پرستاری 

  حیاتیتست های تشخیصی 

در بخش مشرک  چیسرت، شررح مختصرری ا  طریقه ابتالی بدن به آن بیماری یا اختالل خاص  
سریسرتم مورد آمده اسرت. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال ویو  آسریو داکمی به 

نظر بررسی می شود. باییمانده بخش ها نیز اطالعاتی به صورت لیست عالکم و نشانه ها، تشخیص  
ها و قیره اراکه می کنند. این تقسریم بندی به شریوه ای انجام شرده اسرت که یادگیری آنها سراده تر  

 شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

  



 

 تقسیم بندی مطالب 

موالو بخش فرآیند پرسرتاری به صرورت  یر تقسریم بندی شرده اسرت، تا پرسرتاران  

بتوانند براسراس تخصرص و حو ه فعالیت خود سرریعتر به موالو مورد نظر دسرترسری پیدا  

 کنند.

 سیستم یلو و عروق -  1فص  
 سیستم تناسی -  2فص  
 سیستم ایمنی -  ۳فص  
 سیستم هماتولوژیک -  4فص  
 سیستم عصبی -  5فص  
 اسکلتی -سیستم عضالنی   -  6فص  
 سیستم گوارشی -  7فص  
 ریز سیستم قدد درون -  8فص  
 تناسلی -سیستم ادراری  -  9فص  
 سیستم پوششی -  10فص  
 مایعات و الکترولیت ها -  11فص  
 بهداشت روانی -  12فص  
 جراحی و اتاق عم  -  1۳فص  
 بیماری های  نان -  14فص  
 درمان درد -  15 فص 
 پرستاری سالمندان  -16فص  
 اختالالت مصر  مواد  -17فص  
 تست های تشخیصی و آ مایشگاهی  -18فص  

  



 

 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل  

( بره  بران می آیرد، افکرار  Cardiovascular Systemهمین کره نرام یلرو و عروق )

بره تجربره بیمراران می توانرد متاراوت  مختلای بره ذهن می رسرررد، هرچنرد این افکرار برا توجره  

باشرد. نگاه مرایبین بهداشرتی به عالکم و نشرانه های این سریسرتم متنو  اسرت،  یرا سریسرتم  

یلو و عروق به عنوان شراهراه تو یع مواد قاایی و اکسریون در سرراسرر بدن و جمع آوری و 

بدن نگریسررته   دفع دی اکسررید کربن و فرآورده های جنبی متابولیک ا  ارگان های مختل 

می شرود. نارسرایی سریسرتم یلو و عروق دارای تامیر مرکبی بر بدن اس،  یرا با سرایر سریسرتم  

های بدن در تعرام  مسرررتقیم اسرررت و  نجیره ای ا  واکنش ها را بوجود می آورد. مرایبت  

دهنده بایسرتی در  جامعی ا  سریسرتم یلو و عروق داشرته باشرد، تا بتواند علت مشرک  بیمار  

یین کند. در این فصر  ا  فرآیند پرسرتاری شرناسرایی اختالالت یلو و عروق و اجرای  را تع

مداخالت پرستاری متناظر با مشکالت که به برگردان عملکرد نرمال آن کمک کند؛ آمو ش  

 داده می شود.

 سیستم تنفسی – 2فصل  

( با تمامی سررلول های بدن برای تبادل  Respiratory Systemسرریسررتم تناسرری )

ن و دی اکسرید کربن در تعام  اسرت، اکسریون رسرانی تمامی سرلول های موجود در  اکسریو

بدن را انجام می دهد. در این فص  بیماری ها و اختالالت سیستم تناسی معرفی می شوند،  

مشرکالت تناسری، طریقه شرناسرایی این مشرکالت و مراح  رفع مشرک  و کمک به بهبود  

  سیستم تناسی بحث می شوند.



 ستم ایمنیسی – 3فصل  
آخرین باری که دسررت خود را بریده اید، یا  خمی برداشررته اید را بخاطر بیاورید. مح  

 خم متورم و یرمز می شرود و ممکن اسرت احسراس گرمی کنید. این بخاطر تالش سریسرتم  

( برای بهبود  خم ا  طریق حملره بره میکروارگرانیسرررم هرایی کره  Immune Systemایمنی )

کرده انرد؛ ر  می دهرد. هرچنرد توانرایی نبرد برا بیمراری هرا و ترمیم  خم  احتمراال بره بردن حملره  

در نقص عملکرد سریسرتم ایمنی به مخاطره می افتد. در این فصر  اختالالت سریسرتم ایمنی، 

  عالکم و نشانه های آنها و ایدامات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث می شوند.

 سیستم خونی – 4فصل  
( سررلول های خونی را تولید و در Hematologic System)  سرریسررتم هماتولوژیک

سرراسرر بدن به گردش در می آورد. هر گونه اختالل این سریسرتم می تواند عملکرد تمامی 

ارگان های بدن را به مخاطره بیاندا د. در این فصرر  به بررسرری سرریسررتم هماتولوژیک و 

مشرکالت هماتولوژیک مورد بحث  اختالالت شرایع آن پرداخته، مرایبت ا  بیماران مبتال به 

  یرار می گیرد.

 سیستم عصبی – 5فصل  
( مرکز فرمان بدن اسرت و تکانه های عصربی را Nervous Systemسریسرتم عصربی )

دریافت کرده و پاسر  صرحیب بر می گرداند. در این فصر  اختالالت سریسرتم عصربی که  

مداخالت پرسرتاری ال م برای  موجو نقص عملکرد این سریسرتم می شروند، بحث شرده و 

  تسکین و تخای  مشکالت عصبی بیماران معرفی می شوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل  
( یک فرا سراختار در بدن  Musculoskeletal Systemسریسرتم عضرالنی اسرکلتی )

اسرت که یدرت و حرکت را برای انسران فراهم می کند. در این فصر  اختالالت سریسرتم  

  و درمان و با یافت عملکرد آنها را بحث می کنیم. عضالنی اسکلتی



 سیستم گوارشی - 7فصل  

( Gastrointestinal Systemتغایه و دفع فضروالت بدن وظیاه سریسرتم گوارشری )

اسرت. هر گونه اختالل عملکرد این سریسرتم می تواند توانایی بدن در ذخیره کربوهیدرات ها، 

همگی برای انرژی بخشریدن به بدن ال م هسرتند.  چربی ها و پروتاین ها را مخت  کند، که 

  در این فص  اختالالت و راهکارهای مبار ه با آنها را بحث می کنیم.

 سیستم آندوکرین – 8فصل  

( پیغام رسان بدن هستند. این Endocrine Systemسیستم آندوکرین یا قدد درونریز )

ی بدن را کنترل می کنند. سریسرتم پیام هایی را خاموش و روشرن می کند که اعمال احشرا

اختالل قدد درونریز با هرج و مرج بدن همراه اسرت، پیام ها در مسریر قلط ارسرال و یوع و 

  وص  می شوند. در این فص  اختالالت سیستم قدد درونریز بحث و بررسی می شوند.

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل  

سرتند، به همین خاطر تحت ارگان های تناسرلی و سریسرتم ادراری ا  یک منشرا جنینی ه

( مورح می شرروند. اختالل  Genitourinary Systemعنوان سرریسررتم ادراری تناسررلی )

سریسرتم ادراری تناسرلی منجر به اختالالت  یادی می شود که بعضی در یک جنس دیده می 

  شوند. در این فص  این اختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث می شود.

 پوششی  سیستم – 10فصل  

( موجو می شرود  Integumentary Systemبیماری ها و اختالالت سریسرتم پوشرشری )

که بدن در معرض هجوم ویروس ها، باکتری ها و سررایر میکروارگانیسررم ها یرار گیرد،  یرا  

اولین سرد دفاعی بدن )پوسرت( دچار گسرسرتگی می شرود. در این فصر  نگاهی به بیماری ها  

  راه های رفع و تسکین آنها می اندا یم.و اختالالت سیستم پوششی و 



 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل  

الکترولیرت هرا   برای (  Fluid and Electrolyte Balance)حاظ تعرادل مرایعرات و 

عملکرد صرحیب بدن ضرروری اسرت. عدم تعادل آنها موجو می شرود که بدن نیا  خود را ا   

جاهای دیگر جبران کند، که امر ریپلی در سرایر ارگان ها و سریسرتم های بدن خواهد داشرت.  

در این فصررر  مرایعرات و الکترولیرت هرا، اختالل و عردم تعرادل آنهرا، راه هرای برا یرافرت تعرادل  

  ولیت های بدن بحث می شود.مایعات و الکتر

 بهداشت روانی – 12فصل  

اختالالتی کره روی ذهن و روان ترامیر دارنرد، بر فعرالیرت هرای رو مره ترامیر گرااشرررتره و 

 Mental) منجر به رفتارهای خود تخریبی می شوند. در این فص  اختالالت بهداشت روان

Health  )  ا بر بردن بیمرار بحرث می بحرث، سرررا مرانردهی و راه هرای کمینره سرررا ی ترامیر آنهر

  شوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل  

درمان جراحی معموال یک درمان رادیکال اما ضرروری برای وضرعیت ها و بیماری های 

خاص است. هرچند جراحی بیمار را در معرض مجموعه ای ا  اختالالت یرار می دهد که در  

ت. در این بخش این  صررورت عدم جراحی ر  نمی دهند، اما ضرررورت جراحی بیشررتر اسرر

  و راه های مقابله با آنها را بحث می کنیم.(  Prioperative Careحین جراحی )اختالالت 

 بهداشت زنان – 14فصل  

دامنه ای ا  بیماری ها را بحث می کنیم که  نان را   (Women Health)  در این فصر 

مبتال می کند. تشرخیص، درمان دارویی، مداخالت پرسرتاری و راه های رفع و تسرکین این  

  مشکالت بحث خواهد شد.



 درمان درد – 15فصل  

درد در بسررریاری ا  اختالالت دیده می شرررود و برای جلوگیری ا  امرات سرررو  آن بر 

بیماران، بایسرتی درد کنترل شرود. در این فصر  تکنیک های درمان درد  سرالمت و به  یسرتی 

(Pain Management  ).بحث می شوند  

 پرستاری سالمندان -16فصل  

( روی بیماری و اختالالت شرایع سرالمندان تمرکز دارد. Geriatricsبخش سرالمندان )

لوژیک این بیماران درمان و مرایبت بیماران سرالمند یک چالش بزر  است  یرا ذخیره فیزیو

کراهش یرافتره و بنرابراین پیچیردگی درمران و مرایبرت ا  آنهرا افزایش می یرابرد. در این فصررر   

 تکنیک های مدیریت و مرایبت اختالالت سالمندان بحث می شود.

 پرستاری اختالالت سوء مصرف مواد -17فصل  

افیک  ( همه سرنین و دموگرSubstance Abuse Disordersاختالالت مصرر  مواد )

ها را درگیر می کند. در این فصر  امرات پاتوفیزیولوژیک مواد اعتیادآور شرایع بحث می شرود.  

همچنین طریقه شرناخت عالکم و نشرانه های اختالل مصرر  مواد و درمان آن آمو ش داده 

می شررود. تکنیک های مدیریت بیماران دارای تشررخیص اختالالت مصررر  مواد نیز بحث  

 می شود.

 های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج  تست -18فصل  

( اختصراصرار روی معرفی تسرت  Laboratory and Diagnostic Testsدر این فصر  )

های آ مایشررگاهی و تشررخیصرری خاصرری تمرکز می شررود که بوور روتین انجام شررده و 

پرسرتاران بایسرتی ا  آنها اطال  داشرته باشرند. این بحث شرام  آمو ش بیمار و طریقه انجام 

 یمن و مومر یب ، حین و پس ا  انجام تست می باشد.مرایبت ا
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 سیستم ایمنیاختالالت 

 اهداف یادگیری

 فراگیر یادر باشد:در پایان این کتاب انتظار می رود که 

 آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم ایمنی را شرح دهد. 

 بیماری های منجر به تغییرات پاتولوژیک در سیستم ایمنی را بشناسد. 

 چهار عالمت یا نشانه هر یک ا  بیماری های خاص سیستم ایمنی را لیست کند. 

آسررریرو هرای مرداخالت پرسرررتراری و درمرانی مورد انتظرار برای بیمراری هرا یرا   

 ایمونولوژیک را شرح دهد.

 مفاهیم کلیدی
سندرم نقص اکتسابی سیستم   -1

 ایمنی

 آنافیالکسی -2

 اسپوندیلیت آنکیلو ان  -3

ویروس اپشتین بار / سندرم   -4
 خستگی مزمن

 سارکوم کاپو ی  -5

 بیماری الیم  -6

 لناوما -7

 مونونکلاو   -8

 روماتوکید آرتریت  -9

 اسکلرودرما  -10

 شو  سپتیک  -11



 ۳   یمنیا ستم یاختالالت س

 

 لوپوس اریتماتو  سیستمیک  -12

 واژه های کلیدی

 (Allergiesآلرژی ها ) 

 (Anaphylaxisآنافیالکسی ) 

 (Antigenآنتی ژن ) 

 (Autoimmune disordersاختالالت اتوایمون ) 

 (B cellsسلول های بتا ) 

 (Exudationترشب اگزودا ) 

 (Histaminesهیستامین ها ) 

 (HIVانسانی )ویروس نقص ایمنی  

 (Hypersensitivity reactionsواکنش های حساسیت مارب ) 

 (Immunodeficiency disordersاختالالت نقص ایمنی ) 

 (Lymphocytesلماوسیت ها ) 

 (Reed-Sternberg cellsاسترنبر  )-سلول های رید 

 T (T cells)سلول های  

 (Tryptaseتریپتا  ) 

 (Urticariaکهیر ) 

 (Western blotوسترن بالت ) 
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 مقدمه ای بر سیستم ایمنی 

اصرروالح ایمنی یا مصررونیت به واکنش محافظتی بدن به ماده یا ارگانیسررم خارجی 

اطالق می شرود. سریسرتم ایمنی مسراول محافظت ا  بدن اسرت و مکانیسرم دفاعی بدن در  

مقاب  تهاجم بوده و امکان پاسرر  سررریع بدن به مواد خارجی را به شرریوه ای خاص فراهم  

تیکی و سرلولی اسرت. هر گونه تغییر کیای یا کم ی سراخته اسرت. نتیجه این مکانیسرم پاسر  ژن

اجزای تشرکی  دهنده سریسرتم ایمنی می تواند تامیر عمیقی بر تمامیت ارگانیسرم انسران داشرته  

باشررد. عوام   یادی روی عملکرد سرریسررتم ایمنی تامیر دارد، ا  جمله سررالمت و تمامیت 

لگوهای تغایه ای و سرریسررتم اعصرراب مرکزی، وضررعیت عمومی و عاطای بدن، داروها، ا

نقص عملکرد سریسرتم ایمنی ممکن اسرت در ک  طول  اسرترس بیماری، تروما یا جراحی.  

بسریاری ا  اختالالت سریسرتم ایمنی ژنتیک بوده و مابقی اکتسرابی می عمر شرخص ر  دهد.  

 باشند.

عملکرد نرمال سریسرتم ایمنی ا  بدن در مقاب  تهاجم ارگانیسرم های خارجی محافظت 

امنه ای ا  ارگانیسرم ها یادرند به بدن حمله کرده و وارد بدن شروند، هرچند همه  می کند. د

آنها مضرر نیسرتند. سلول های سیستم ایمنی ارگانیسم های مهاجم به بدن را شناسایی کرده، 

سرپس آنها را ایزوله و تخریو می کند. گاهی اویات سریسرتم ایمنی یادر به فعالیت کافی تا  

ه این نقص ظرفیت عاونت، اختالالت نارسررایی ایمنی، اختالالت این ظرفیت نیسررت. نتیج

 خود ایمنی، آلرژی ها و واکنش های حساسیت مارب است.
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 مرتبط با سیستم ایمنی مسیر لنفاوی   -1شکل 

لناوسریت ها سرلول های اصرلی سریسرتم ایمنی را تشرکی  می دهند. لناوسریت ها به دو 

مسراول   B. سرلول های (2)شرک     شروند  تقسریم می Tو سرلول های   Bدسرته سرلول های 

، ا  آنجایی که آنتی بادی مخصروص آنتی هسرتند  1)ایمنی هومورال(پاسر  ایمنی هورمونی  

 2)ایمنی سرلوالر(  پاسر  ایمنی سرلولیمسراول   Tژن ارگانیسرم را تولید می کنند. سرلول های 

ول های . سرلندتشرکی  شرده ا  CD8و   CD4بالغ ا  سرلول های  T. سرلول های می باشرند

CD8   مسراول تخریو سرلول های خارجی و ویروس های مسرتقر شرده در بدن هسرتند و

 Tرا به عنوان سرلول های   CD4سررکوب کننده عملکرد ایمونولوژیک هسرتند. سرلول های 

و  B؛ ا  یبی  سلول های می باشندایمنی این سلول ها محر  عملیات  کمکی می شناسند،  

ماکروفاژها. ماکروفاژ سرلولی اسرت که فعالیت آن شرام  هضرم سرلول های خارجی یا مهاجم 

 است.

 
1 Humoral Immune Response 
2 Cellular Immune Response 
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 دیاگرام شماتیک تعامالت سلولی در واکنش های ایمنی -2شکل 

 بیماری های سیستم ایمنی

بیماری های سریسرتم ایمنی براسراس منشرا  و عام  ایجاد آنها به دو دسرته بیماری های 

های مانویه سریسرتم ایمنی تقسریم می شروند. دسرته بندی اصرلی اختالالت اولیه و بیماری 

 نقص ایمنی اولیه عبارتست ا :

 بیماری های ناشی ا  نقص فاگوسیتو  -1

 B-بیماری های ناشی ا  نقص سلول -2

 T-بیمای های ناشی ا  نقص سلول -3

 Tو  Bبیماری های ناشی ا  ترکیو نقص سلول -4

بیماری های مانویه یا نقص های مانویه ایمنی شررام  اختالالتی اسررت که در امر سررن  

)نو اد یا پیر(، بیماری های اکتسرابی، سروختگی ها، سررطان، بیماری مزمن کلیوی، سریرو ، 


