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 پیشگفتار

فرآیناد   دوم خودآمود  ترجماه مااو  کتااب حااضااار 
جراحی برونر و   –پرسااتاری کتاب مرجع پرسااتاری داخلی  

ساودارث: بخ  فرآیند پرساتاری اختالالت سایساتم قلب و  
جلد کتاب تشاکی    18عروق اسات. این ممموعه کتاب اد  

شااده اساات، توسااط دکتر محمد ذوالعدل، دکترای روان  
رشاد پرساتاری ترجمه پرساتاری و مروت گیوی کارشاناا ا

 و تکمی  شده است.

کلیه جلدهای کتاب در انتشاارات ترجمک عرضاه شاده اسات و می توانید برای دانلود کتاب  
 های دیگر به وبسایت انتشارات ترجمک مراجعه نمایید.

در ماو جدید کتاب عالوه بر اضااافه شاادن سااه فصاا  پرسااتاری سااالمندان، پرسااتاری 
ای تشاخیصای و آدمایشاگاهی، فصاول قبلی نیز تکمی  تر شاده اختالالت مصار  مواد و تسات ه

 و اطالعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

هر گونه اساتااده آکادمیک و پووهشای اد این کتاب مماد اسات و اساتااده اقتصاادی اد این 
 کتاب یا درج کتاب در وبسایت های دیگر منوط به کسب ممود اد مدیریت وبسایت است. 

 منبع:

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

Demystified, New York: McGraw-Hill. 

 

  



 ساختار کتاب

دمانی که انساان به درد و ناراحتی ییرقاب  تحم  مبتال می شاود می داند که باید به دنبال  
خدمات درمانی باشااد، اما ارا ه کنندگان خدمات درمانی مگونه متوجه می شااوند که مشااک  اد 

وور ساالمت بیمار را برگردانند، یا اد درد و ناراحتی وی مکماسات و موور مشاک  را رفع کنند،  
. پاسا  این سااواالت به عال م و نشاانه های بیمار و نتایس تسات های تشخیصی بستگی  کم کنند

تالش می شاود که این عال م و نشاانه ها معرفی شاوند، نتایس تسات های   کتاب هادارد. در این  
تشاخیصای تاسایر شاود، مداخالت پرساتاری طراحی شاده و به رفع مشاک  یا تساکین درد و آالم 

 بیمار کمک شود.

بخ  ارا ه می شااود و هر بخ  یکی اد  18)فرآیند پرسااتاری( در    قساامتاین   موالب
سایساتم های ایالی بدن را پوشا  می دهد. در هر بخ  بیماری ها و اختالالت هر بخ  اد 

 بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختالل به یورت دیر تقسیم بندی می شود:

 مشک  میست؟ 

 پی  آگهی 

  یعال م و نشانه های ایل 

 تاسیر تست های تشخیصی 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مداخالت پرستاری 
   حیاتیتست های تشخیصی 

در بخ  مشاک  میسات، شارح مختصاری اد طریقه ابتالی بدن به آن بیماری یا اختالل  
خاص آمده اسااات. بخ  پی  آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوس آسااایب دا می به 

شاود. باقیمانده بخ  ها نیز اطالعاتی به یاورت لیسات عال م و سایساتم مورد ن ر بررسای می  
نشاانه ها، تشاخیص ها و ییره ارا ه می کنند. این تقسایم بندی به شایوه ای انمام شاده اسات که  

 یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترا پرستاران باشد.

  



 

 

 

 تقسیم بندی مطالب 

ند پرساتاری به یاورت دیر تقسایم بندی شاده اسات، تا پرساتاران بتوانند  موالب بخ  فرآی
 براساا تخصص و حوده فعالیت خود سریعتر به موالب مورد ن ر دسترسی پیدا کنند.

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

  



 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل 

( باه دباان می آیاد، افکاار مختلای  Cardiovascular Systemهمین کاه ناام قلاب و عروق )
اااوت بااشاااد. نگااه  باه ذهن می رساااد، هرمناد این افکاار باا توجاه باه تمرباه بیمااران می تواناد مت

مراقبین بهداشاتی به عال م و نشاانه های این سایساتم متنوس اسات، دیرا سایساتم قلب و عروق به 
عنوان شااهراه تودیع مواد یاایی و اکسایون در ساراسار بدن و جمع آوری و دفع دی اکساید کربن 

سایساتم   و فرآورده های جنبی متابولیک اد ارگان های مختلف بدن نگریساته می شاود. نارساایی
قلب و عروق دارای تاثیر مرکبی بر بدن اا، دیرا با ساایر سایساتم های بدن در تعام  مساتقیم 
اسااات و دنمیره ای اد واکن  هاا را بوجود می آورد. مراقبات دهناده باایساااتی در  جاامعی اد 
سایساتم قلب و عروق داشاته باشاد، تا بتواند علت مشاک  بیمار را تعیین کند. در این فصا  اد 

د پرسااتاری شااناسااایی اختالالت قلب و عروق و اجرای مداخالت پرسااتاری متناظر با  فرآین
 مشکالت که به برگردان عملکرد نرمال آن کمک کند؛ آمودش داده می شود.

 سیستم تنفسی – 2فصل 

( با تمامی سالول های بدن برای تبادل اکسایون و  Respiratory Systemسایساتم تناسای )
تعام  اسات، اکسایون رساانی تمامی سالول های موجود در بدن را انمام می دی اکساید کربن در  

دهد. در این فصا  بیماری ها و اختالالت سایساتم تناسای معرفی می شاوند، مشاکالت تناسای، 
طریقه شاناساایی این مشاکالت و مراح  رفع مشاک  و کمک به بهبود سایساتم تناسای بح  می 

  شوند.

 سیستم ایمنی – 3فصل 

که دسات خود را بریده اید، یا دخمی برداشاته اید را بخاطر بیاورید. مح  دخم  آخرین باری  
متورم و قرمز می شاود و ممکن اسات احسااا گرمی کنید. این بخاطر تالش سایساتم ایمنی 

(Immune System  برای بهبود دخم اد طریق حمله به میکروارگانیساام هایی که احتماال به بدن )
هرمناد تواناایی نبرد باا بیمااری هاا و ترمیم دخم در نقص عملکرد  حملاه کرده اناد؛ رم می دهاد.  



سایساتم ایمنی به مخاطره می افتد. در این فصا  اختالالت سایساتم ایمنی، عال م و نشاانه های 
  آنها و اقدامات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بح  می شوند.

 سیستم خونی – 4فصل 

سالول های خونی را تولید و در ساراسار    (Hematologic Systemسایساتم هماتولوژیک )
بدن به گردش در می آورد. هر گونه اختالل این ساایسااتم می تواند عملکرد تمامی ارگان های 
بدن را به مخاطره بیاندادد. در این فصا  به بررسای سایساتم هماتولوژیک و اختالالت شاایع آن  

  د بح  قرار می گیرد.پرداخته، مراقبت اد بیماران مبتال به مشکالت هماتولوژیک مور

 سیستم عصبی – 5فصل 

( مرکز فرمان بدن اساات و تکانه های عصاابی را Nervous Systemساایسااتم عصاابی )
دریافت کرده و پاسا  یاحیب بر می گرداند. در این فصا  اختالالت سایساتم عصابی که موجب  
و نقص عملکرد این سایساتم می شاوند، بح  شاده و مداخالت پرساتاری الدم برای تساکین  

  تخایف مشکالت عصبی بیماران معرفی می شوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

( یک فرا سااختار در بدن اسات که Musculoskeletal Systemسایساتم عضاالنی اساکلتی )
قدرت و حرکت را برای انساان فراهم می کند. در این فصا  اختالالت سایساتم عضاالنی اساکلتی  

  آنها را بح  می کنیم.و درمان و بادیافت عملکرد  

 سیستم گوارشی - 7فصل 

( اسات.  Gastrointestinal Systemتغایه و دفع فضاوالت بدن وظیاه سایساتم گوارشای )
هر گونه اختالل عملکرد این سایساتم می تواند توانایی بدن در ذخیره کربوهیدرات ها، مربی ها  

بدن الدم هساتند. در این فصا   و پروتاین ها را مخت  کند، که همگی برای انرژی بخشایدن به 
  اختالالت و راهکارهای مبارده با آنها را بح  می کنیم.



 سیستم آندوکرین – 8فصل 

( پیغام رسااان بدن هسااتند. این Endocrine Systemساایسااتم آندوکرین یا یدد درونریز )
کنند. ساایسااتم پیام هایی را خاموش و روشاان می کند که اعمال احشااای بدن را کنترل می  

اختالل یدد درونریز با هرج و مرج بدن همراه اساات، پیام ها در مساایر یلط ارسااال و قوع و 
  وی  می شوند. در این فص  اختالالت سیستم یدد درونریز بح  و بررسی می شوند.

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

تحت    ارگان های تناسالی و سایساتم ادراری اد یک منشاا جنینی هساتند، به همین خاطر
( مورح می شاوند. اختالل سایساتم  Genitourinary Systemعنوان سایساتم ادراری تناسالی )

ادراری تناسالی منمر به اختالالت دیادی می شاود که بعضای در یک جنس دیده می شاوند. در 
  این فص  این اختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بح  می شود.

 سیستم پوششی – 10فصل 

( موجب می شاود که Integumentary Systemاختالالت سایساتم پوشاشای )  بیماری ها و
بدن در معرض هموم ویروا ها، باکتری ها و سااایر میکروارگانیساام ها قرار گیرد، دیرا اولین 
سااد دفاعی بدن )پوساات( دمار گسااسااتگی می شااود. در این فصاا  نگاهی به بیماری ها و 

  ن آنها می اندادیم.اختالالت سیستم پوششی و راه های رفع و تسکی

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

برای عملکرد  (  Fluid and Electrolyte Balance)حاظ تعاادل ماایعاات و الکترولیات هاا  
یاحیب بدن ضاروری اسات. عدم تعادل آنها موجب می شاود که بدن نیاد خود را اد جاهای دیگر 

های بدن خواهد داشات. در این فصا  جبران کند، که اثر ریپلی در ساایر ارگان ها و سایساتم  
ماایعاات و الکترولیات هاا، اختالل و عادم تعاادل آنهاا، راه هاای باادیاافات تعاادل ماایعاات و الکترولیات  

  های بدن بح  می شود.



 بهداشت روانی – 12فصل 

اختالالتی که روی ذهن و روان تاثیر دارند، بر فعالیت های رودمره تاثیر گااشاااته و منمر 
  (  Mental Health)  خود تخریبی می شاوند. در این فصا  اختالالت بهداشات روان   به رفتارهای

  بح ، سادماندهی و راه های کمینه سادی تاثیر آنها بر بدن بیمار بح  می شوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

درمان جراحی معموال یک درمان رادیکال اما ضااروری برای وضااعیت ها و بیماری های  
جراحی بیماار را در معرض ممموعاه ای اد اختالالت قرار می دهاد کاه در خااص اسااات. هرمناد  

یورت عدم جراحی رم نمی دهند، اما ضرورت جراحی بیشتر است. در این بخ  این اختالالت  
  و راه های مقابله با آنها را بح  می کنیم.( Prioperative Careحین جراحی )

 بهداشت زنان – 14فصل 

دامناه ای اد بیمااری هاا را بحا  می کنیم کاه دناان را   (Women Health)  در این فصااا 
مبتال می کند. تشااخیص، درمان دارویی، مداخالت پرسااتاری و راه های رفع و تسااکین این 

  مشکالت بح  خواهد شد.

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسایاری اد اختالالت دیده می شاود و برای جلوگیری اد اثرات ساون آن بر ساالمت و  
 Pain)به دیسااتی بیماران، بایسااتی درد کنترل شااود. در این فصاا  تکنیک های درمان درد  

Management ).بح  می شوند  

 پرستاری سالمندان -16فصل 

شایع سالمندان تمرکز دارد. درمان  ( روی بیماری و اختالالت Geriatricsبخ  سالمندان )
و مراقبت بیماران سااالمند یک مال  بزرا اساات دیرا ذخیره فیزیولوژیک این بیماران کاه  
یافته و بنابراین پیچیدگی درمان و مراقبت اد آنها افزای  می یابد. در این فصااا  تکنیک های 

 مدیریت و مراقبت اختالالت سالمندان بح  می شود.



 سوء مصرف مواداختالالت ری پرستا -17فصل 

( همه سانین و دموگرافیک ها را Substance Abuse Disordersاختالالت مصار  مواد )
درگیر می کند. در این فص  اثرات پاتوفیزیولوژیک مواد اعتیادآور شایع بح  می شود. همچنین  

شااود.   طریقه شااناخت عال م و نشااانه های اختالل مصاار  مواد و درمان آن آمودش داده می
 تکنیک های مدیریت بیماران دارای تشخیص اختالالت مصر  مواد نیز بح  می شود.

 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج -18فصل 

( اختصاایاار روی معرفی تسات های  Laboratory and Diagnostic Testsدر این فصا  )
پرساتاران بایساتی  آدمایشاگاهی و تشاخیصای خایای تمرکز می شاود که بوور روتین انمام شاده و 

اد آنها اطالس داشاته باشاند. این بح  شاام  آمودش بیمار و طریقه انمام مراقبت ایمن و موثر 
 قب ، حین و پس اد انمام تست می باشد.
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 بخش یک

 

  



 

 

 

 

 واژه های کلیدی کتاب 

 

 ( Aneurysmآنوریسم )

 ( Anginaآنوین یدری )

 ( Aortic valveدریچه آ ورتی )

 (Atherosclerosisتصلب شرا ین )

 (Atriaدهلیز )

دریچه های دهلیزی بونی  
(Atrioventricular (AV) valves) 

 ( Cholesterolکلسترول )

 (Diastolicدیاستولیک )

 (Embolismآمبولی )

 ( Infarctionسکته یا اناارکتوا )

 (Ischemiaایسکمی )

 ( Mitral valveدریچه میترال )

 (Necrosisنکرود )

 ( Occlusionانسداد )

 ( Pericardiumپریکارد )

 ( Pulmonic valveدریچه پولمونر )

 ( Stenosisتنگی )

 (Systolicسیستولیک )

 ( Tamponadeتامپوناد )

 Tricuspidدریچه سه لتی یا تریکوسپید )

valve ) 
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 مقدمه ای بر عملکرد سیستم قلب و عروق 

سایساتم قلب و عروق مسااول خونرساانی به بدن می باشاد، خونی که اکسایون و مواد مغای 
اخا  بادن پمار کرده و مواد یااایی و را باه باافات هاای بادن حما  می کناد. قلاب خون را باه د

اکسیون به بافت ها می رساند و هنگام بادگشت به قلب مواد دا د را جمع آوری و به قلب بر می 
 گرداند.

 

 : آناتومی پایه قلب و مسیر جریان خون 1-1شکل 
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. اتااقاک هاای فوقاانی را دهلیز و اتااق هاای  (1-1)شاااکا     قلاب دارای مهاار اتااقاک اسااات
بون می گویند. در میانه قلب سااپتوم یا دیواره قلب وجود دارد که قلب را به دو نیمه تحتانی را 

( جریان خون بین اتاقک های AVراساات و مر تقساایم می کند. دریچه های دهلیزی بونی )
فوقانی و تحتانی قلب را کنترل می کنند. دریچه سااه لتی یا تریکوسااپید در ساامت راساات قرار 

میترال در سامت مر بین دهلیز و بون مر قرار گرفته اسات. دریچه   دارد، در حالی که دریچه
ریوی جریان خون بین بون راسات و شریان ریوی را کنترل می کند، در حالی که دریچه آ ورت  

 جریان خون بین بون مر و آ ورت را کنترل می کند.

خون بدون اکسایون که به قلب بر می گردد  
حتاانی باه اد طریق وریاد هاای اجو  فوقاانی و ت

دهلیز راست می ریزد. وقتی دهلیز راست منقبض 
شاد، دریچه های تریکوساپید باد می شاوند و خون  
باه داخا  بون راسااات جریاان می یااباد. انقبااض  
بون راسااات دریچاه ریوی را بااد کرده و خون  
بدون اکسایون وارد شاریان ریوی می شاود تا به 

ر ریه ها اکسایونه شاد، اد طریق ورید ریوی  ریه ها رفته و اکسایون گیری کند. دمانی که خون د
باه قلاب و بون مار بر می گردد. انقبااض بون مار دریچاه آ ورت را بااد کرده و خون باه داخا  
آ ورت و گردش خون ساایسااتمیک جریان می یابد. ممددار خون اد طریق ورید اجو  فوقانی و 

مزمان رم می دهد.  تحتانی به بدن بر می گردد. عملکرد سااامت راسااات و مر قلب به طور ه
بنابراین یادای طبیعی قلب به شاک  یادای بساته شادن دریچه های قلبی اسات. دریچه های 

( را ایماد می کنند، در حالی که دریچه های آ ورتی و S1میترال و تریکوساپید یادای اول قلب )
 ( را ایماد می کنند.S2ریوی یدای دوم )

( شاروس می شاود، که در بون  SAیزی )سایساتم هدایت الکتریکی قلب اد گره ساینوسای دهل
. این جریان الکتریکی ضاربان قلب را القا می کند که هر (2-1)شاک    راسات واقع شاده اسات
باار در دقیقاه می دناد. جریاان الکتریکی اد میاان هر دو دهلیز    100تاا    60روده و در کا  عمر بین  

یان  کند شاده، اجاده  ( می رساد، که در آنما جرAVبونی )  –گاشاته، ساپس به گره دهلیزی  
در بخ  فوقانی دیواره بونی واقع شااده اساات. در   AVپالریزه شاادن دهلیز را می دهد. گره 



 20  قلب و عروق  ستم یس  یپرستار ندیفرآ

 

بخ  تحتانی باندل های هیس راسااات و مر قرار دارد، که گروهی اد عضاااالت خاص قلبی  
هساتند و تکانه های الکتریکی را به بون ها می رساانند تا انقباضاات بونی شاروس شاود. رشاته  

ی پورکینو در آخر مسایر بوده و در ساراسار بون گساترده شاده اند. جریانی که اد این رشاته ها  ها
می گارد موجب انقباض بونی می شااود، خون را اد دهلیز راساات به ریه ها و اد بون مر به 

 آ ورت پمپاژ می کند و بنابراین گردش خون عمومی ایماد می شود.

 

 : سیستم هدایت الکتریکی قلب 2-1شکل 

  


