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 پیشگفتار

کتاب حاضررر ترجمه پاد دوم دودآموز فرآیند پرسررتاری 

جراح  برونر و سرررودار      –کتراب مرج  پرسرررتراری داد    

اسر.  این ممموهه    بیماری های زنانبخش فرآیند پرسرتاری 

ج د کتاب تشرکی  درده اسر.، توسرت دکتر محمد  18کتاب از 

ذوالعدل، دکترای روان پرسررتاری و مروت گیوی کاردررنا   

 اردد پرستاری ترجمه و تکمی  دده اس. 

ک یه ج دهای کتاب در انتشارات ترجمک هرضه دده اس. و م  توانید برای دان ود کتاب 

 مراجعه نمایید  وبسای. انتشارات ترجمکهای دیگر به 

در پاد جدید کتاب هالوه بر اضرافه دردن سره فپر  پرسرتاری سرالمندان، پرسرتاری 

. های تشرخیپر  و آزمایشرگاه ، فپرول  ن   نیم تکمی  تر  ادتالالت مپرر  مواد و تسر

 دده و اطالهات بیشتری به آنها اضافه دده اس. 

هر گونه استفاده آکادمیک و پژوهش  از این کتاب مماز اس. و استفاده ا تپادی از این 

 کتاب یا درج کتاب در وبسای. های دیگر منوط به کسب مموز از مدیری. وبسای. اس.  

 :بیس

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

Demystified, New York: McGraw-Hill. 
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 ساختار کتاب

زمان  که انسران به درد و ناراحت  ییر اب  تحم  منتال م  دود م  داند که باید به دننال ددمات  
درمان  بادرد، اما اراهه کنندگان ددمات درمان  پگونه متوجه م  دروند که مشرک  از کماسر. و پ ور 

  پاسررا این  ور سررالم. بیمار را برگردانند، یا از درد و ناراحت  وی کک کنند پ مشررک  را رف  کنند،  
  کتاب ها سروواالت به هالهک و نشرانه های بیمار و نتایت تسر. های تشرخیپر  بسرتگ  دارد  در این 

تالش م  درود که این هالهک و نشرانه ها معرف  دروند، نتایت تسر. های تشرخیپر  تفسریر درود،  
 مدادالت پرستاری طراح  دده و به رف  مشک  یا تسکین درد و آالم بیمار کمک دود  

بخش اراهه م  درود و هر بخش یک  از سریسرتک  18)فرآیند پرسرتاری  در    سرم.این   م الب
های اصر   بدن را پودرش م  دهد  در هر بخش بیماری ها و ادتالالت هر بخش از بدن بررسر  

 م  دود  درح هر بیماری یا ادتالل به صورت زیر تقسیک بندی م  دود 

 مشک  پیس.؟ 

  پیش آگه 

  هالهک و نشانه های اص  

  تفسیر تس. های تشخیپ 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مدادالت پرستاری 

  تس. های تشخیپ  حیات 

در بخش مشرک  پیسر.، دررح مختپرری از طریقه ابتالی بدن به آن بیماری یا ادتالل دا  
آمده اسر.  بخش پیش آگه  احتمال درمان بیماری و احتمال و و  آسریب داهم  به سریسرتک مورد 

دود  با یمانده بخش ها نیم اطالهات  به صورت لیس. هالهک و نشانه ها، تشخیص  نظر بررس  م  
ها و ییره اراهه م  کنند  این تقسریک بندی به دریوه ای انمام درده اسر. که یادگیری آنها سراده تر  

 دده و همچنین به هنوان یک منن  سری  در دستر  پرستاران بادد 
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 تقسیم بندی مطالب 
د پرستاری به صورت زیر تقسیک بندی دده اس.، تا پرستاران بتوانند  م الب بخش فرآین

 براسا  تخپص و حوزه فعالی. دود سریعتر به م الب مورد نظر دسترس  پیدا کنند 

 سیستک   ب و هروق -  1فپ  
 سیستک تنفس  -  2فپ  
 سیستک ایمن  -  3فپ  
 سیستک هماتولوژیک -  4فپ  
 سیستک هپن  -  5فپ  
 اسک ت  -سیستک هضالن    -  6فپ  
 سیستک گوارد  -  7فپ  
 ریم سیستک یدد درون -  8فپ  
 تناس   -سیستک ادراری  -  9فپ  
 سیستک پودش  -  10فپ  
 مایعات و الکترولی. ها -  11فپ  
 بهداد. روان  -  12فپ  
 جراح  و اتاق هم  -  13فپ  
 بیماری های زنان -  14فپ  
 درمان درد -  15فپ  
 پرستاری سالمندان  -16فپ  
 ادتالالت مپر  مواد  -17فپ  
 تس. های تشخیپ  و آزمایشگاه   -18فپ  
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 مقدمه 

 سیستم قلب و عروق – 1فصل  

  بره زبران م  آیرد، افکرار Cardiovascular Systemهمین کره نرام   رب و هروق )

تفراوت  مخت ف  بره ذهن م  رسرررد، هرپنرد این افکرار برا توجره بره تمربره بیمراران م  توانرد م

بادرد  نگاه مرا نین بهدادرت  به هالهک و نشرانه های این سریسرتک متنو  اسر.، زیرا سریسرتک  

  ب و هروق به هنوان دراهراه توزی  مواد یاای  و اکسریژن در سرراسرر بدن و جم  آوری و 

دف  دی اکسررید کربن و فرآورده های جنن  متابولیک از ارگان های مخت ب بدن نگریسررته  

  سریسرتک   ب و هروق دارای تاریر مرکن  بر بدن ا ، زیرا با سرایر سریسرتک  م  درود  نارسرای

های بدن در تعرام  مسرررتقیک اسررر. و زنمیره ای از واکنش ها را بوجود م  آورد  مرا ن.  

دهنده بایسرت  در  جامع  از سریسرتک   ب و هروق دادرته بادرد، تا بتواند ه . مشرک  بیمار  

ند پرسرتاری درناسرای  ادتالالت   ب و هروق و اجرای  را تعیین کند  در این فپر  از فرآی

مدادالت پرستاری متناظر با مشکالت که به برگردان هم کرد نرمال آن کمک کند؛ آموزش  

 داده م  دود 

 سیستم تنفسی – 2فصل  

  با تمام  سرر ول های بدن برای تنادل  Respiratory Systemسرریسررتک تنفسرر  )

تعام  اسر.، اکسریژن رسران  تمام  سر ول های موجود در  اکسریژن و دی اکسرید کربن در  

بدن را انمام م  دهد  در این فپ  بیماری ها و ادتالالت سیستک تنفس  معرف  م  دوند،  

مشرکالت تنفسر ، طریقه درناسرای  این مشرکالت و مراح  رف  مشرک  و کمک به بهنود  

  سیستک تنفس  بحث م  دوند 
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 سیستم ایمنی – 3فصل  

که دسرر. دود را بریده اید، یا زدم  بردادررته اید را بخاطر بیاورید  مح  آدرین باری 

زدک متورم و  رمم م  درود و ممکن اسر. احسرا  گرم  کنید  این بخاطر تالش سریسرتک  

  برای بهنود زدک از طریق حم ره به میکروارگانیسرررک های  که  Immune Systemایمن  )

هرپنرد توانرای  ننرد برا بیمراری هرا و ترمیک زدک  احتمراال بره بردن حم ره کرده انرد؛ رد م  دهرد   

در نقص هم کرد سریسرتک ایمن  به مخاطره م  افتد  در این فپر  ادتالالت سریسرتک ایمن ، 

  هالهک و نشانه های آنها و ا دامات پرستاری در کمک به بهنودی بیمار بحث م  دوند 

 سیستم خونی – 4فصل  

سر ول های دون  را تولید و در سرراسرر     Hematologic Systemسریسرتک هماتولوژیک ) 

بدن به گردش در م  آورد  هر گونه ادتالل این سریسرتک م  تواند هم کرد تمام  ارگان های 

بدن را به مخاطره بیاندازد  در این فپر  به بررسر  سریسرتک هماتولوژیک و ادتالالت درای  آن  

  د بحث  رار م  گیرد  پردادته، مرا ن. از بیماران منتال به مشکالت هماتولوژیک مور 

 سیستم عصبی – 5فصل  

  مرکم فرمان بدن اسر. و تکانه های هپرن  را Nervous Systemسریسرتک هپرن  )

دریاف. کرده و پاسرا صرحیب بر م  گرداند  در این فپر  ادتالالت سریسرتک هپرن  که  

موجب نقص هم کرد این سریسرتک م  دروند، بحث درده و مدادالت پرسرتاری الزم برای  

  و تخفیب مشکالت هپن  بیماران معرف  م  دوند تسکین 

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل  

  یک فرا سرادتار در بدن اسر. Musculoskeletal Systemسریسرتک هضرالن  اسرک ت  )

که  درت و حرک. را برای انسران فراهک م  کند  در این فپر  ادتالالت سریسرتک هضرالن  

  آنها را بحث م  کنیک اسک ت  و درمان و بازیاف. هم کرد 
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 سیستم گوارشی - 7فصل  

   Gastrointestinal Systemتغایه و دف  فضرروالت بدن وظیفه سرریسررتک گواردرر  )

اسر.  هر گونه ادتالل هم کرد این سریسرتک م  تواند توانای  بدن در ذدیره کربوهیدرات ها، 

بدن الزم هسرتند   پرب  ها و پروتوین ها را مخت  کند، که همگ  برای انرژی بخشریدن به  

  در این فپ  ادتالالت و راهکارهای منارزه با آنها را بحث م  کنیک 

 سیستم آندوکرین – 8فصل  

  پیغام رسران بدن هسرتند  این Endocrine Systemسریسرتک آندوکرین یا یدد درونریم )

سریسرتک پیام های  را داموش و رودرن م  کند که اهمال احشرای بدن را کنترل م  کنند  

تالل یدد درونریم با هرج و مرج بدن همراه اسر.، پیام ها در مسریر ی ت ارسرال و     و اد

  وص  م  دوند  در این فپ  ادتالالت سیستک یدد درونریم بحث و بررس  م  دوند 

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل  

ارگان های تناسر   و سریسرتک ادراری از یک منشرا جنین  هسرتند، به همین داطر تح. 

  م رح م  درروند  ادتالل  Genitourinary Systemان سرریسررتک ادراری تناسرر   )هنو

سریسرتک ادراری تناسر   منمر به ادتالالت زیادی م  دود که بعض  در یک جنی دیده م  

  دوند  در این فپ  این ادتالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م  دود 

 سیستم پوششی – 10فصل  

  موجب م  درود  Integumentary Systemادتالالت سریسرتک پودرشر  )بیماری ها و 

که بدن در معرض هموم ویرو  ها، باکتری ها و سررایر میکروارگانیسررک ها  رار گیرد، زیرا  

اولین سرد دفاه  بدن )پوسر.  دپار گسرسرتگ  م  درود  در این فپر  نگاه  به بیماری ها  

  آنها م  اندازیک  و ادتالالت سیستک پودش  و راه های رف  و تسکین
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 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل  

الکترولیر. هرا   تعرادل مرایعرات و  برای    Fluid and Electrolyte Balance)حفظ 

هم کرد صرحیب بدن ضرروری اسر.  هدم تعادل آنها موجب م  درود که بدن نیاز دود را از  

ای بدن دواهد دادر.   جاهای دیگر جنران کند، که ارر ریپ   در سرایر ارگان ها و سریسرتک ه

در این فپررر  مرایعرات و الکترولیر. هرا، ادتالل و هردم تعرادل آنهرا، راه هرای برازیرافر. تعرادل  

  مایعات و الکترولی. های بدن بحث م  دود 

 بهداشت روانی – 12فصل  

ادتالالت  که روی ذهن و روان تاریر دارند، بر فعالی. های روزمره تاریر گاادررته و منمر  

 Mentalدود تخرین  م  درررونرد  در این فپررر  ادتالالت بهردادررر. روان ) بره رفترارهرای  

Health  بحث، سازمانده  و راه های کمینه سازی تاریر آنها بر بدن بیمار بحث م  دوند     

 مراقبت حین عمل – 13فصل  

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

راح  بیمار را در معرض ممموهه ای از ادتالالت  رار م  دهد که در  دا  اس.  هرپند ج

صررورت هدم جراح  رد نم  دهند، اما ضرررورت جراح  بیشررتر اسرر.  در این بخش این  

  و راه های مقاب ه با آنها را بحث م  کنیک    Prioperative Careحین جراح  )ادتالالت 

 بهداشت زنان – 14فصل  

دامنه ای از بیماری ها را بحث م  کنیک که زنان را    Women Health)  در این فپر 

منتال م  کند  تشرخیص، درمان داروی ، مدادالت پرسرتاری و راه های رف  و تسرکین این  

  مشکالت بحث دواهد دد 
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 درمان درد – 15فصل  

درد در بسیاری از ادتالالت دیده م  دود و برای ج وگیری از اررات سوء آن بر سالم.  

 Pain)ت  بیماران، بایسرت  درد کنترل درود  در این فپر  تکنیک های درمان درد  و به زیسر

Management    بحث م  دوند  

 پرستاری سالمندان -16فصل  

  روی بیماری و ادتالالت دررای  سررالمندان تمرکم دارد  Geriatricsبخش سررالمندان )

ذدیره فیمیولوژیک این بیماران درمان و مرا ن. بیماران سرالمند یک پالش بمر  اس. زیرا  

کراهش یرافتره و بنرابراین پیچیردگ  درمران و مرا نر. از آنهرا افمایش م  یرابرد  در این فپررر   

 تکنیک های مدیری. و مرا ن. ادتالالت سالمندان بحث م  دود 

 پرستاری اختالالت سوء مصرف مواد -17فصل  

نین و دموگرافیک ها را    همه سرSubstance Abuse Disordersادتالالت مپرر  مواد ) 

درگیر م  کند  در این فپر  اررات پاتوفیمیولوژیک مواد اهتیادآور درای  بحث م  درود  همچنین  

طریقه دررناد. هالهک و نشررانه های ادتالل مپررر  مواد و درمان آن آموزش داده م  دررود   

 تکنیک های مدیری. بیماران دارای تشخیص ادتالالت مپر  مواد نیم بحث م  دود  

 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج -18فصل  

  ادتپراصرار روی معرف  تسر.  Laboratory and Diagnostic Testsدر این فپر  )

های آزمایشررگاه  و تشررخیپرر  داصرر  تمرکم م  دررود که ب ور روتین انمام دررده و 

ش بیمار و طریقه انمام پرسرتاران بایسرت  از آنها اطال  دادرته بادرند  این بحث درام  آموز

 مرا ن. ایمن و مورر  ن ، حین و پی از انمام تس. م  بادد 
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 یادگیریاهداف 

 در پایان این کتاب فراگیران  ادر دواهند بود 

  آناتوم  و فیمیولوژی سیستک تولید مث  زنان را بشناسند 

   تغییرات پاتولوژیک منمر به بیماری در سریسرتک تولید مث  زنان را بحث

 کنند 

  هالهک یا نشرانه های مختص بیماری یا صردمه سریسرتک تولید مث  زنان را

 لیس. کنند 

 ن  و مدادالت پرسرتاری مورد انتظار برای ادتالالت یا بیماری  درمان ط

 های مختص سالم. زنان را بشناسند 

  



 2  فهرس. مندرجات کتاب 

 

 

 کلمات کلیدی مفاهیم کلیدی

 سرطان پستان  .1

 سرطان گردن رحک  .2

 دیسمنوره  .3

 حام گ  نابما  .4

 سرطان آندومتر  .5

 فینروهیدها )لیومیوما   .6

 نازای   .7

 زایمان و وض  حم  .8

 یاهسگ   .9

 سرطان تخمدان  .10

توده های دوش دیک  .11
 تخمدان 

 بیماری التهاب  لگن  .12

 دوره پی از زایمان  .13

 پره اکالمپس  و اکالمپس   .14

 حام گ   .15

 Rhناسازگاری  .16

 بیماری تروفوبالستیک  .17

o یهدم تخمک گاار  (Anovulation   
o بتا   سرم س بhCG (Beta hCG serum 

levels) 
o BRCA1 
o BRCA2 
o کییسرو الی ت  یداد  اپ  ینووپالز (CIN) 

(Cervical intraepithelial neoplasia) 
o درمان   مید  (Chemotherapy   
o مخروط  وپس یب  (Cone biopsy   
o زرد ) جسکCorpus luteum   
o درمان  سرما  (Cryotherapy   
o تخمک ) کولیفولEgg follicle   
o آندومتر (Endometrium   
o استروژن (Estrogen  
o کولی محر  فول  هورمون (FSH) (Follicle-

stimulating hormone) 
o انسان ی ومای پاپ رو یو  (HPV) (Human 

papilloma virus) 
o ومایومیل (Leiomyomas   
o لوتوال ) فازLuteal phase   
o کننده  نیلوتو  هورمون(LH) (Luteinizing 

hormone) 
o ماستکتوم  (Mastectomy   
o  منار (Menarche  
o اهدگ  پرده   (Menstrual cycle   
o اهدگ   (Menstruation   
o تخمک (Oocyte   
o ریاسم  پاد (Papanicolaou (Pap) smear   
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 فیزیولوژی بدن زنان 
یک سرری تغییرات در بدن زنان اسر. که به صرورت ماهیانه رد م     1قاعدگی  چرخه

دهد و زنان را برای لقاح و ردرد جنین آماده م  سرازد  اگر لقاح رد ندهد، رحک الیه پودرشر   

  1در درک   آماده درده دود را تخ یه م  کند که به آن دونریمی  اهدگ  اطالق م  درود   

ه اسر.   اهدگ  از نوجوان  دررو  م  درود   آناتوم  سریسرتک تولید مث  زنان نمایش یافت

سررالگ  با  50از اوای  نوجوان  درررو  دررده و حدود سررن    2 منارکاولین  اهدگ  زن )

 11تا   9آمریکای  ها  –داتمه م  یابد  میانگین سرن اولین  اهدگ  در آفریقای    3یائسگگی

سرالگ  اسر.  پرده  اهدگ  یا پریود توسرت    12-10سرالگ  اسر. در حالیکه  فقازی ها 

هورمون های متردرحه از هیپوتاالمو ، هیپوفیم، تخمدان ها و رحک کنترل م  درود  یک  

درصررد زنان در وا   پنین  25روز طول م  کشررد، که تنها حدود   28پرده نرمال  اهدگ   

روز طول م  کشررد     35تا  21  دارند  ب ور میانگین پرده  اهدگ  زنان بین  پرده  اهدگ

 پرده  اهدگ  ای ب به سه فاز تقسیک م  دود که بستگ  به س ب هورمون ها دارد 

 
1 Menstrual Cycle 
2 Menarche 
3 Menopause 
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آناتومی کارکردی مجرای تناسلی زنانه. ارگان های تولید مثل زنان شامل   - 1شکل 

 غدد پستانی است تخمدان ها، رحم، لوله های فالوپ و پستان یا 
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طول م  کشرد  همان ور که  14اسر. که تا روز    1فاز فولیکوالردررو   اهدگ  دررو   

پودرش داد   رحک م  ریمد  کرام   ضرخیک درده سر ب هورمون ها کاهش م  یابد، الیه 

  نادر  از انقناضرات رحک حی م  درود و به ریختن الیه پودرش داد   رحک کمک م  کند 

دررو  به بال    FSH 2) هورمون محرک فولیکولفولیکول تخک به داطر افمایش سر ب 

دردن م  کند، که موجب افمایش تردرب اسرتروژن نیم م  درود  افمایش اسرتروژن موجب م  

درود که آندومتر )الیه پودرش داد   رحک  بال  و ضرخیک درود  پنت روز آدر فاز فولیکوالر به  

 هالوه روز تخک گااری بهترین زمان برای لقاح اس. 

یا تخک از فولیکول آزاد م  دود زیرا س ب  3اووسیت،  14بالفاص ه پی از لقاح در روز 

  لوله  باال م  رود  تخک به سررم. دریچه دروج  یک  از LHهورمون محر  جسررک زرد )

رانده م  درود که در په وی باالی رحک وا   درده اسر.  معموال لقاح در این   4فالوپ های

ین به سرم. رحک سرفر م  کند، که اولین وظیفه آن حفظ تکام   لوله رد م  دهد  حاال جن

 دود اس. 

سررانتیمتر اسرر.  از آنمای  که رحک یک ارگان هضررالن   5  ×  7رحک ییر حام ه حدود 

اسر.،  ادر به کشریدگ  و باز دردن اسر.  در انتهای دیسرتال رحک سررویکی یا دهانه رحک  

  فاز لوتوال )جسک زرد  در مرح ه بعد  رار گرفته اسر. که به بخش فو ان  واژن متپر  اسر.

موجب م  درود که فولیکول بمای اسرتروژن به تردرب پروژسرترون   LHدررو  م  درود و  

بپردازد  پروژسرترون باهث م  درود که الیه آندومتریال دررو  به ضرخیک دردن کند تا بتواند  

د  پروژسرترون  سر ول های تخک لقاح درده را در دود جای دهد و امنریو در آن النه گمین  کن

را مهار م  کند  اگر لقاح صورت نگیرد، جسک زرد که حاوی اووسی.   LHو    FSHآزاد ددن  

 
1 Follicular Phase 
2 Follicle-Stimulating Hormone 
3 Oocyte 
4 Oviducts, Uterine Tubes 
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جدا دردن   28اسر.، م  میرد که موجب کاهش سر ب پروژسرترون م  درود  بنابراین در روز  

الیه پودرش داد   رحک دررو  م  درود، نتیمه اش دروج دون و با یمانده های سر ول  از  

 پرده ممددا درو  م  دود واژن اس.  این 

فقدان  اهدگ     2آمنوره ثانویهسرالگ  اسر.    16فقدان  اهدگ  تا سرن  1آمنوره اولیه

 ماه در زن  اس. که  نال  اهدگ  منظک دادته اس.  6بیشتر از 

  

 
1 Primary Amenorrhea 
2 Secondary Amenorrhea 


