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 ساختار کتاب

فمرانی کره انسررران بره درد و نراراحتی  یریرابر  تحمر  مزتال می درررود می دانرد کره برایرد بره دنزرال 
ما ارائه کنندگان خدمات درمانی پگونه متوجه می دررروند که مشرررک  اف  خدمات درمانی بادرررد، ا

یا اف درد و ناراحتی وی کم  وور سرالم. بیمار را برگردانند،پکماسر. و پوور مشرک  را رف  کنند،  
ند  پاسر  این سراواالت به هالئم و نشرانه های بیمار و نتایس تسر. های تشرخیپری بسرتگی دارد   کن

تالش می درود که این هالئم و نشرانه ها معرفی دروند، نتایس تسر. های تشرخیپی   کتاب هادر این  
درد و آالم بیمار کمک تفسریر درود، مداخالت پرسرتاری طراحی درده و به رف  مشرک  یا تسرکین  

 دود 

بخش ارائه می درود و هر بخش یکی اف سریسرتم  18)فرآیند پرسرتاری  در   یسرم.موالب این  
دهد  در هر بخش بیماری ها و اختالالت هر بخش اف بدن بررسری  های اصرلی بدن را پودرش می

 می دود  درح هر بیماری یا اختالل به صورت فیر تقسیم بندی می دود 

 مشک  پیس.؟ 

 پیش آگهی 

 هالئم و نشانه های اصلی 

 تفسیر تس. های تشخیپی 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مداخالت پرستاری 

 تس. های تشخیپی حیاتی 

مشرک  پیسر.، دررح مختپرری اف طریقه ابتالی بدن به آن بیماری یا اختالل خا  در بخش 
می به سریسرتم مورد آمده اسر.  بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال ویو  آسریب دائ

نظر بررسی می دود  باییمانده بخش ها نیل اطالهاتی به صورت لیس. هالئم و نشانه ها، تشخیص  
نند  این تقسریم بندی به دریوه ای انمام درده اسر. که یادگیری آنها سراده تر  ها و  یره ارائه می ک

 دده و همچنین به هنوان یک منز  سری  در دسترس پرستاران بادد 

  



 

 

 

 

 م بندی مطالب سیتق
موالب بخش فرآیند پرسرتاری به صرورت فیر تقسریم بندی درده اسر.، تا پرسرتاران بتوانند  

 سریعتر به موالب مورد نظر دسترسی پیدا کنند براساس تخپص و حوفه فعالی. خود 

 سیستم یلب و هروق -  1فپ  
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 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل 

  بره فبران می آیرد، افکرار مختلفی  Cardiovascular Systemهمین کره نرام یلرب و هروق )

ربه بیماران می تواند متفاوت بادررد  نگاه به ذهن می رسررد، هرپند این افکار با توجه به تم

و هروق   این سریسرتم متنو  اسر.، فیرا سریسرتم یلب مرایزین بهدادرتی به هالئم و نشرانه های

به هنوان داهراه توفی  مواد  ذایی و اکسیژن در سراسر بدن و جم  آوری و دف  دی اکسید  

نگریسته می دود  نارسایی  کربن و فرآورده های جنزی متابولیک اف ارگان های مختلف بدن  

سرریسررتم یلب و هروق دارای تامیر مرکزی بر بدن اس، فیرا با سررایر سرریسررتم های بدن در  

م اسرر. و فنمیره ای اف واکنش ها را بوجود می آورد  مرایز. دهنده بایسررتی  تعام  مسررتقی

ند   درک جامعی اف سریسرتم یلب و هروق دادرته بادرد، تا بتواند هل. مشرک  بیمار را تعیین ک

در این فپرر  اف فرآیند پرسررتاری دررناسررایی اختالالت یلب و هروق و اجرای مداخالت  

ردان هملکرد نرمال آن کمک کند؛ آموفش داده می پرسرتاری متنارر با مشرکالت که به برگ

 دود 

 سیستم تنفسی – 2فصل 

  با تمامی سرلول های بدن برای تزادل اکسریژن Respiratory Systemسریسرتم تنفسری )

سرلول های موجود در بدن را   ی اکسرید کربن در تعام  اسر.، اکسریژن رسرانی تمامیو د

اختالالت سرریسررتم تنفسرری معرفی می درروند،  انمام می دهد  در این فپرر  بیماری ها و 

مشرکالت تنفسری، طریقه درناسرایی این مشرکالت و مراح  رف  مشرک  و کمک به بهزود  

  سیستم تنفسی بحث می دوند 



 

 

 یمنیسیستم ا – 3فصل 

آخرین باری که دسرر. خود را بریده اید، یا فخمی بردادررته اید را بخاطر بیاورید  مح  

ممکن اسر. احسراس گرمی کنید  این بخاطر تالش سریسرتم   فخم متورم و یرمل می درود و

  برای بهزود فخم اف طریق حملره بره میکروارگرانیسرررم هرایی کره  Immune Systemایمنی )

انرد؛ ر  می دهرد  هرپنرد توانرایی نزرد برا بیمراری هرا و ترمیم فخم  احتمراال بره بردن حملره کرده  

این فپر  اختالالت سریسرتم ایمنی، ایمنی به مخاطره می افتد  در در نقص هملکرد سریسرتم  

  هالئم و نشانه های آنها و ایدامات پرستاری در کمک به بهزودی بیمار بحث می دوند 

 سیستم خونی – 4فصل 

  سرلول های خونی را تولید و در سرراسرر  Hematologic Systemسریسرتم هماتولوژیک ) 

تواند هملکرد تمامی ارگان های بدن به گردش در می آورد  هر گونه اختالل این سریسرتم می 

بدن را به مخاطره بیاندافد  در این فپر  به بررسری سریسرتم هماتولوژیک و اختالالت درای  آن  

  ت هماتولوژیک مورد بحث یرار می گیرد  پرداخته، مرایز. اف بیماران مزتال به مشکال 

 سیستم عصبی – 5فصل 

و تکانه های هپرزی را   مرکل فرمان بدن اسر. Nervous Systemسریسرتم هپرزی )

دریاف. کرده و پاسر  صرحیب بر می گرداند  در این فپر  اختالالت سریسرتم هپرزی که  

الفم برای  موجب نقص هملکرد این سریسرتم می دروند، بحث درده و مداخالت پرسرتاری  

  تسکین و تخفیف مشکالت هپزی بیماران معرفی می دوند 

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

  یک فرا سراختار در بدن اسر. Musculoskeletal Systemکلتی )سریسرتم هضرالنی اسر

که یدرت و حرک. را برای انسران فراهم می کند  در این فپر  اختالالت سریسرتم هضرالنی 

  ف. هملکرد آنها را بحث می کنیم اسکلتی و درمان و بافیا



 

 

 سیستم گوارشی - 7فصل 

  اسر.  Gastrointestinal Systemتغذیه و دف  فضروالت بدن وریفه سریسرتم گواردری )

هر گونه اختالل هملکرد این سریسرتم می تواند توانایی بدن در ذخیره کربوهیدرات ها، پربی  

بخشریدن به بدن الفم هسرتند  در این  ها و پروتاین ها را مخت  کند، که همگی برای انرژی  

  فپ  اختالالت و راهکارهای مزارفه با آنها را بحث می کنیم 

 آندوکرین سیستم – 8فصل 

  پیغام رسران بدن هسرتند  این Endocrine Systemسریسرتم آندوکرین یا  دد درونریل )

ی کنند  سریسرتم پیام هایی را خاموش و رودرن می کند که اهمال احشرای بدن را کنترل م

اختالل  دد درونریل با هرج و مرج بدن همراه اسر.، پیام ها در مسریر  ل  ارسرال و یو  و 

  ر این فپ  اختالالت سیستم  دد درونریل بحث و بررسی می دوند دوند  دوص  می  

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

طر تح. ارگان های تناسرلی و سریسرتم ادراری اف یک منشرا جنینی هسرتند، به همین خا

  مورح می دروند  اختالل سریسرتم  Genitourinary Systemهنوان سریسرتم ادراری تناسرلی )

ه اختالالت فیادی می درود که بعضری در یک جند دیده می دروند   ادراری تناسرلی منمر ب

  در این فپ  این اختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث می دود 

 سیستم پوششی – 10فصل 

  موجب می درود که Integumentary Systemت سریسرتم پودرشری )و اختالال  بیماری ها

سایر میکروارگانیسم ها یرار گیرد، فیرا اولین بدن در معرض هموم ویروس ها، باکتری ها و 

سرد دفاهی بدن )پوسر.  دپار گسرسرتگی می درود  در این فپر  نگاهی به بیماری ها و 

  کین آنها می اندافیم اختالالت سیستم پودشی و راه های رف  و تس



 

 

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

  برای هملکرد Fluid and Electrolyte Balanceحفظ تعرادل مرایعرات و الکترولیر. هرا )

صرحیب بدن ضرروری اسر.  هدم تعادل آنها موجب می درود که بدن نیاف خود را اف جاهای 

م های بدن خواهد دادر.  در این  دیگر جزران کند، که امر ریپلی در سرایر ارگان ها و سریسرت

ل مایعات و فپررر  مایعرات و الکترولی. ها، اختالل و هدم تعادل آنها، راه های بافیاف. تعاد

  الکترولی. های بدن بحث می دود 

 بهداشت روانی – 12فصل 

اختالالتی که روی ذهن و روان تامیر دارند، بر فعالی. های روفمره تامیر گذادررته و منمر  

    Mental Healthای خود تخریزی می دروند  در این فپر  اختالالت بهدادر. روان ) به رفتاره 

  ه سافی تامیر آنها بر بدن بیمار بحث می دوند  بحث، سافماندهی و راه های کمین 

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

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

د جراحی بیمار را در معرض ممموهه ای اف اختالالت یرار می دهد که در  خا  اس.  هرپن

ت جراحی بیشررتر اسرر.  در این بخش این  دهند، اما ضرررور صررورت هدم جراحی ر  نمی

    و راه های مقابله با آنها را بحث می کنیم Prioperative Careاختالالت حین جراحی )

 بهداشت زنان – 14فصل 

  دامنره ای اف بیماری ها را بحث می کنیم که فنان را Women Healthدر این فپررر  )

تاری و راه های رف  و تسرکین این  مزتال می کند  تشرخیص، درمان دارویی، مداخالت پرسر

  مشکالت بحث خواهد دد 



 

 

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسیاری اف اختالالت دیده می دود و برای جلوگیری اف امرات سوء آن بر سالم.  

 Painفیسرتی بیماران، بایسرتی درد کنترل درود  در این فپر  تکنیک های درمان درد )و به 

Management بحث می دوند    

 پرستاری سالمندان -16صل ف

  روی بیماری و اختالالت دررای  سررالمندان تمرکل دارد  Geriatricsبخش سررالمندان )

فیلیولوژیک این بیماران  درمان و مرایز. بیماران سرالمند یک پالش بلر  اس. فیرا ذخیره 

پررر   کراهش یرافتره و بنرابراین پیچیردگی درمران و مرایزر. اف آنهرا افلایش می یرابرد  در این ف

 تکنیک های مدیری. و مرایز. اختالالت سالمندان بحث می دود 

 پرستاری اختالالت سوء مصرف مواد -17فصل 

ا را  دموگرافیک ه     همه سررنین و Substance Abuse Disordersاختالالت مپررر  مواد ) 

همچنین  درگیر می کند  در این فپر  امرات پاتوفیلیولوژیک مواد اهتیادآور درای  بحث می درود   

طریقه دررناخ. هالئم و نشررانه های اختالل مپررر  مواد و درمان آن آموفش داده می دررود   

 تکنیک های مدیری. بیماران دارای تشخیص اختالالت مپر  مواد نیل بحث می دود  

 ت های تشخیصی و آزمایشگاهی رایجتس  -18فصل 

اختپراصرار روی معرفی تسر. های   Laboratory and Diagnostic Testsدر این فپر  )

آفمایشرگاهی و تشرخیپری خاصری تمرکل می درود که بوور روتین انمام درده و پرسرتاران  

ایز.  بایسرتی اف آنها اطال  دادرته بادرند  این بحث درام  آموفش بیمار و طریقه انمام مر

 ایمن و مومر یز ، حین و پد اف انمام تس. می بادد 
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 1  ی تناسل یادرار ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 

 

 

 

 اهداف یادگیری

 در پایان این کتاب فراگیران یادر خواهند بود 

  را بشناسند تناسلی-ادراریآناتومی و فیلیولوژی نرمال سیستم 

   ایماد می  تناسررلی  -ادراریبیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سرریسررتم

 کنند را نام بزرند

 ادراریهای مخپرو  بیماری ها یا آسریب های سریسرتم    انهنشرا هالئم ی -

 را لیس. کنندناسلی ت

  درمان های طزی و مداخالت پرسرتاری مورد انتظار در بیماری یا آسریب های

 ص دهند را تشخیتناسلی -ادراریسیستم 

  



 2  فهرس. مندرجات کتاب 

 

 

 

 کلمات کلیدی مفاهیم کلیدی

 گلومرولونفری. حاد  .1

 هیپرتروفی خوش خیم پروستات .2

 هنسرطان مثا .3

 سرطان کلیه .4

 سنگ کلیه .5

 سرطان پروستات .6

 پیلونفری. .7

 نارسایی کلیوی  .8

 سرطان بیضه .9

 هفون. مماری ادراری .10

o افتمی (Azotemia   
o .گویرین )-باسی  کالمBacilli Calmette-

Guerin   
o  مثانه )بیوپسیBladder biopsy   
o ( سیستوسکوپیCystoscopy   
o نر  فیلتراسیون گلومرولی (Glomerular 

filtration rate   
o هماپوری (Hematuria   
o نفرکتومی (Nephrectomy   
o ( سندرم نفریتیکNephritic syndrome   
o نفرولیتیافید (Nephrolithiasis   
o دب ادراری (Nocturia   
o بی ادراری (Oliguria  
o حیوی )ادم مPeripheral edema   
o ( سنگ کلیهRenal calculi   
o سونوگرافی مقعدی  (Transrectal 

ultrasound   
o درارتکرر ا (Urinary frequency   
o احتزاس ادرار (Urinary hesitancy   
o اضورار ادرار (Urinary urgency   
o اوروگرافی (Urography   

  



 3  ی تناسل یادرار ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 

 

 

 

 تناسلی مقدمه ای بر سیستم ادراری
به بخش هایی اف بدن که در امر تولید مث  و انتقال ادرار    1سییسیتم ادراری تناسیلی

  کلیه ها در بخش خلفی  1ود )درک   ها اطالق می درآنر و سراختارهای مماو  فعال هسرتند

ظ. می منوقه فویانی دررکم یرار گرفته اند و بوور نسررزی توسرر  دنده های تحتانی محاف

فقرات یرار گرفته اند  بخاطر مح  یرار گیری کزد در  دررروند  کلیه ها در دو طر  سرررتون  

درریان کلیوی خونرسرانی    سر.داخ  درکم، کلیه پ  کمی باالتر اف کلیه راسر. یرار گرفته ا

 کلیه ها را بعهده دارد 

 

 یلسانت یرا رد ا متسیس یلک یامن -1 لکش

 
1 Genitourinary System 



 4  یتناسل یادرار ستمیبر س یمقدمه ا

 

تشرکی  می درود  در داخ    ناحیه ای که در آن ادرارواحد هملیاتی کلیه ها نفرون اسر.، 

احاطه درده اسر.  1گلومرولدارد  این توبول در دررو  توسر   هر نفرون یک لوله بلند وجود  

 ن به یک لوله پیچشی باریکی نامیده می دود  کپسول بوم  2کپسول بومندر ناحیه ای که  

  3هنله  قوسفیادی اسرر. و در نهای. بعد اف د که دارای انحناهای  در یدام تزدی  می دررو

هنله    یوسصرا  می درود، که یک دور تیل فده و به یشرر کلیه بر می گردد  بخش باالیی 

  دیسرتال لوله پیچشری را تشرکی  می دهدنافک اسر. و در ادامه ضرخیم می درود، که یسرم.  

   دینیزب ار 2  کد)

مواد فائرد اف جریران خون هسرررتنرد، بره کنترل تعرادل مرایعرات و   ول پراالیشیره هرا مسرررالک

و تولید گلزول    4رنیناف، کنترل فشرررار خون اف طریق تولید  ب  –الکترولی. ها، تعادل اسرررید 

ن   ادرار درورا بزینید  3)درررک     دکمرک می کنن  5اریتروپویتینهای یرمل اف طریق تولیرد 

ی که بدن احسرراس کرد که  را طی کرده و به مثانه می ریلد  فماند دررده، مماری کلیه تولی

ض درده و اسفنکتر گردن مثانه د  می  منقز  6دتروسر  عضالتمثانه بایسرتی تخلیه درود، 

 می یابد  مردان ه  رون رابه بی  7پیشابراهدود و به تخلیه ادرار کمک می کند  ادرار اف طریق  

طر  پیشرابراه را احاطه ه یرار گرفته و اف دو هسرتند که در فیر مثان  8پروسیتات غدهدارای 

 ابراه تردب می دود   مای  پروستاتی اف این  دد به داخ  پیش 4)دک   کرده اس.

 
1 Glomerulus 
2 Bowman’s Capsule 
3 Loop of Henle 
4 Renin 
5 Erythropoietin 
6 Detrusor Muscles 
7 Urethra 
8 Prostate Gland 



 5  ی تناسل یادرار ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 پیشابراه آناتومی سیستم کلیوی مردان دام  کلیه ها، آدرنال و  -2شکل 

 اه هیلک فیاظو
 راردا  یکشت 

 دئاف تال وپحم  فد 

 اه .یلورتکلا میظنت 

 ندب بآ لداعت لرتنک 

 نوخ راشف لرتنک 



 6  یتناسل یادرار ستمیبر س یمقدمه ا

 

 یویلک هیلخت 

 نوخ لمری یاه لولس دیلوت میظنت 

 نآ لاعف  کد هب D نیماتیو لتنس 

 اه نیدنال گاتسورپ بدرت 

 رفسف و میسلک لداعت میظنت 

 

 ی راردا م تسیس و تومی کلیهناآ -3شکل 

 

 ستات سافمان  ده پرو -4شکل 


