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 پیشگفتار

کتاب حاضررر ترجمه پاد دوم خودآموف فرآیند پرسررتاری 

جراحی برونر و سرررودارث:    –کتراب مرجع پرسرررتراری داخلی  

 اسرکلتی -عضرالنی بخش فرآیند پرسرتاری اختالالت سریسرتم 

جلد کتاب تشکیل شده است،  18اسرت. این ممموعه کتاب اف  

توسرط دکتر محمد ذوالعدل، دکترای روان پرسرتاری و مروت  

 گیوی کارشناس ارشد پرستاری ترجمه و تکمیل شده است.

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

 مراجعه نمایید. وبسایت انتشارات ترجمکهای دیگر به 

در پاد جدید کتاب عالوه بر اضرافه شردن سره فصرل پرسرتاری سرالمندان، پرسرتاری  

ت های تشرخیصری و آفمایشرگاهی، فصرول  بلی نیز تکمیل تر  اختالالت مصرر  مواد و تسر

 شده و اطالعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

هر گونه اسرتااده آکادمیک و پووهشری اف این کتاب مماف اسرت و اسرتااده ا تصرادی اف 

این کتاب یا درج کتاب در وبسررایت های دیگر منوب به کسررو مموف اف مدیریت وبسررایت  

 است. 

 منبع:

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

Demystified, New York: McGraw-Hill. 
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 ساختار کتاب
فمانی که انسررران به درد و ناراحتی قیر ابل تحمل مبتال می شرررود می داند که باید به دنبال  

توجه می شررروند که مشرررکل اف  خدمات درمانی باشرررد، اما اراکه کنندگان خدمات درمانی پگونه م
وور سرالمت بیمار را برگردانند، یا اف درد و ناراحتی وی کم پکماسرت و پوور مشرکل را رفع کنند،  

کنند. پاسر  این سراواالت به عالکم و نشرانه های بیمار و نتایس تسرت های تشرخیصری بسرتگی دارد.  
ند، نتایس تسرت های تشرخیصی  تالش می شرود که این عالکم و نشرانه ها معرفی شرو کتاب هادر این  

تاسریر شرود، مداخالت پرسرتاری طراحی شرده و به رفع مشرکل یا تسرکین درد و آالم بیمار کمک 
 شود.

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

 می شود. شرح هر بیماری یا اختالل به صورت فیر تقسیم بندی می شود:

 مشکل پیست؟ 

 پیش آگهی 

 عالکم و نشانه های اصلی 

 تاسیر تست های تشخیصی 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مداخالت پرستاری 

 تست های تشخیصی حیاتی 

بیماری یا اختالل خاص  در بخش مشرکل پیسرت، شررح مختصرری اف طریقه ابتالی بدن به آن  
آمده اسرت. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال و و  آسریو داکمی به سریسرتم مورد 
نظر بررسی می شود. با یمانده بخش ها نیز اطالعاتی به صورت لیست عالکم و نشانه ها، تشخیص  

یادگیری آنها سراده تر  ها و قیره اراکه می کنند. این تقسریم بندی به شریوه ای انمام شرده اسرت که 
 شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.
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 تقسیم بندی مطالب

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

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

 کنند.

 سیستم  لو و عروق -  1فصل 
 سیستم تناسی -  2فصل 
 سیستم ایمنی -  ۳فصل 
 سیستم هماتولوژیک -  4فصل 
 سیستم عصبی -  5فصل 
 اسکلتی -سیستم عضالنی   -  6فصل 
 سیستم گوارشی -  7فصل 
 ریز سیستم قدد درون -  8فصل 
 تناسلی -سیستم ادراری  -  9فصل 
 سیستم پوششی -  10فصل 
 ولیت هامایعات و الکتر -  11فصل 
 بهداشت روانی -  12فصل 
 جراحی و اتاق عمل -  1۳فصل 
 بیماری های فنان -  14فصل 
 درمان درد -  15فصل 
 پرستاری سالمندان  -16فصل 
 اختالالت مصر  مواد  -17فصل 
 تست های تشخیصی و آفمایشگاهی  -18فصل 
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 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل  

( بره فبران می آیرد، افکرار  Cardiovascular Systemهمین کره نرام  لرو و عروق )

مختلای بره ذهن می رسرررد، هرپنرد این افکرار برا توجره بره تمربره بیمراران می توانرد متاراوت  

باشرد. نگاه مرا بین بهداشرتی به عالکم و نشرانه های این سریسرتم متنو  اسرت، فیرا سریسرتم  

در سرراسرر بدن و جمع آوری و    لو و عروق به عنوان شراهراه توفیع مواد قاایی و اکسریون

دفع دی اکسررید کربن و فرآورده های جنبی متابولیک اف ارگان های مختلب بدن نگریسررته  

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

را بت  های بدن در تعرامل مسرررتقیم اسرررت و فنمیره ای اف واکنش ها را بوجود می آورد. م

دهنده بایسرتی در  جامعی اف سریسرتم  لو و عروق داشرته باشرد، تا بتواند علت مشرکل بیمار  

را تعیین کند. در این فصرل اف فرآیند پرسرتاری شرناسرایی اختالالت  لو و عروق و اجرای  

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

 داده می شود.

 سیستم تنفسی – 2فصل  

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

اکسریون و دی اکسرید کربن در تعامل اسرت، اکسریون رسرانی تمامی سرلول های موجود در  

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

یقه شرناسرایی این مشرکالت و مراحل رفع مشرکل و کمک به بهبود  مشرکالت تناسری، طر

  سیستم تناسی بحث می شوند.
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 سیستم ایمنی – 3فصل  
آخرین باری که دسررت خود را بریده اید، یا فخمی برداشررته اید را بخاطر بیاورید. محل 

فخم متورم و  رمز می شرود و ممکن اسرت احسراس گرمی کنید. این بخاطر تالش سریسرتم  

( برای بهبود فخم اف طریق حملره بره میکروارگرانیسرررم هرایی کره  Immune Systemی )ایمن

احتمراال بره بردن حملره کرده انرد؛ رد می دهرد. هرپنرد توانرایی نبرد برا بیمراری هرا و ترمیم فخم  

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

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

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

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

د. در این فصررل به بررسرری سرریسررتم هماتولوژیک و ارگان های بدن را به مخاطره بیانداف

اختالالت شرایع آن پرداخته، مرا بت اف بیماران مبتال به مشرکالت هماتولوژیک مورد بحث  

   رار می گیرد.

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

اند. در این فصرل اختالالت سریسرتم عصربی که  دریافت کرده و پاسر  صرحیب بر می گرد

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

  تسکین و تخایب مشکالت عصبی بیماران معرفی می شوند.

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

ت که  درت و حرکت را برای انسران فراهم می کند. در این فصرل اختالالت سریسرتم  اسر

  عضالنی اسکلتی و درمان و بافیافت عملکرد آنها را بحث می کنیم.
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 سیستم گوارشی - 7فصل  

( Gastrointestinal Systemتغایه و دفع فضروالت بدن وظیاه سریسرتم گوارشری )

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

پربی ها و پروتاین ها را مختل کند، که همگی برای انرژی بخشریدن به بدن الفم هسرتند.  

  در این فصل اختالالت و راهکارهای مبارفه با آنها را بحث می کنیم.

 سیستم آندوکرین – 8فصل  

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

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

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

  وند.وصل می شوند. در این فصل اختالالت سیستم قدد درونریز بحث و بررسی می ش

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل  

ارگان های تناسرلی و سریسرتم ادراری اف یک منشرا جنینی هسرتند، به همین خاطر تحت 

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

سریسرتم ادراری تناسرلی منمر به اختالالت فیادی می شود که بعضی در یک جنس دیده می 

  د. در این فصل این اختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث می شود.شون

 سیستم پوششی – 10فصل  

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

که بدن در معرض هموم ویروس ها، باکتری ها و سررایر میکروارگانیسررم ها  رار گیرد، فیرا  

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

  و اختالالت سیستم پوششی و راه های رفع و تسکین آنها می اندافیم.
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 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل  

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

اسرت. عدم تعادل آنها موجو می شرود که بدن نیاف خود را اف  عملکرد صرحیب بدن ضرروری  

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

در این فصرررل مرایعرات و الکترولیرت هرا، اختالل و عردم تعرادل آنهرا، راه هرای برافیرافرت تعرادل  

  مایعات و الکترولیت های بدن بحث می شود.

 بهداشت روانی – 12صل  ف

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

 Mental) منمر به رفتارهای خود تخریبی می شوند. در این فصل اختالالت بهداشت روان

Health  )   بحرث، سرررافمرانردهی و راه هرای کمینره سرررافی ترامیر آنهرا بر بردن بیمرار بحرث می

  شوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل  

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

خاص است. هرپند جراحی بیمار را در معرض ممموعه ای اف اختالالت  رار می دهد که در  

صررورت عدم جراحی رد نمی دهند، اما ضرررورت جراحی بیشررتر اسررت. در این بخش این  

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

 بهداشت زنان – 14فصل  

دامنه ای اف بیماری ها را بحث می کنیم که فنان را   (Women Health)  در این فصرل

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

  واهد شد.مشکالت بحث خ
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 درمان درد – 15فصل  

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

سرالمت و به فیسرتی بیماران، بایسرتی درد کنترل شرود. در این فصرل تکنیک های درمان درد  

(Pain Management  ).بحث می شوند  

 پرستاری سالمندان -16فصل  

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

درمان و مرا بت بیماران سرالمند یک پالش بزر  است فیرا ذخیره فیزیولوژیک این بیماران 

کراهش یرافتره و بنرابراین پیچیردگی درمران و مرا برت اف آنهرا افزایش می یرابرد. در این فصرررل  

 دان بحث می شود.تکنیک های مدیریت و مرا بت اختالالت سالمن

 پرستاری اختالالت سوء مصرف مواد -17فصل  

( همه سرنین و دموگرافیک  Substance Abuse Disordersاختالالت مصرر  مواد )

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

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

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

 می شود.

 تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج -18فصل  

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

می شررود که بوور روتین انمام شررده و های آفمایشررگاهی و تشررخیصرری خاصرری تمرکز  

پرسرتاران بایسرتی اف آنها اطال  داشرته باشرند. این بحث شرامل آموفش بیمار و طریقه انمام 

 مرا بت ایمن و مومر  بل، حین و پس اف انمام تست می باشد.

  



ix 

 

 

 

 فهرست مندرجات کتاب

 صفحه  عنوان

 III ................................................................... مطالب  یبند میتقس

 IV .................................................................................... مقدمه

 IX ............................................................. فهرست مندرجات کتاب 

 3 ........................................... ی اسکلت –  یعضالن ستمیبر س  یمقدمه ا

 11 .................................................................. سندرم تونل کارپال

 17 .......................................................................... ها  یشکستگ

 22 .................................................................................. نقرس

 26 .......................................................................... ت یاستئوآرتر

 31 ............................................................................ ت یلیاستئوم

 37 .............................................................................. استئوپروز

 44 ............................................................................... ت یتاندون

 48 ................................................................ گامنت ی ل یخوردگ چیپ



x 

 52 .............................................................. عضله/تاندون یدگیکش

 56 ................................................................................ کمر درد 

 63 .......................................................................... ی استئوماالس

 67 .................................................................. استخوان یتومورها

 74 ....................................................... ی اتیح یصیتشخ یتست ها

 79 .................................................................................. ضمائم 

 84 ................................................................... منابع مورد استفاده

 85 ................................................................................واژه نامه 

 

 



 1  یاسکلت - یعضالن ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 

 

 

 

 اهداف یادگیری

 در پایان این کتاب فراگیران  ادر خواهند بود:

  عضالنی اسکلتی را بشناسندآناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم 

   بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سریسرتم عضرالنی اسرکلتی ایماد می
 کنند را نام ببرند

  عالکم یا نشرانه های مخصروص بیماری ها یا آسریو های سریسرتم عضرالنی
 اسکلتی را لیست کنند

  درمان های طبی و مداخالت پرسرتاری مورد انتظار در بیماری یا آسریو های
 سیستم عضالنی اسکلتی را تشخیص دهند.

  



 2  فهرست مندرجات کتاب 

 

 جس

 کلمات کلیدی مفاهیم کلیدی

 سندرم تونل کارپال .1

 شکستگی ها.2

 نقرس .3

 کشیدگی رباب .4

 کشیدگی عضله / تاندون .5

 استاوآرتریت .6

 استاومیلیت .7

 استاوپروف .8

 تاندونیت .9

 اسپرین  .10

 استرین  .11

 کمردرد  .12

 استاوماالسی  .13

تومورهای   .14
 استخوانی

o  ( دور شدن اف محور بدنAbduction ) 

o  ( نزدیک شدن به محور بدنAdduction ) 

o  ( بورساBursa ) 

o  (  قضروCartilage ) 

o  ( پرخاندنCircumduction ) 

o  ( بافت همبندConnective tissues ) 

o  ( صدای کریپتوسCrepitus ) 

o  ( برگرداندنEversion ) 

o  ( صا  کردنExtension ) 

o  ( خم کردنFlexion ) 

o  ( برعکس کردنInversion ) 

o  ( استاوبالستOsteoblasts ) 

o  ( استاوکالستOsteoclasts ) 

o  ( بند انگشتPhalanges ) 

o  ( به پشت کردنPronation ) 

o  ( پرخاندنRotation ) 

o  ( به رو کردنSupination ) 

o  ( ماصل سینوویالSynovial joints ) 

o  ( سینوویومSynovium ) 

o  ( تاندونTendons ) 

  



 ۳  یاسکلت - یعضالن ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 

 

 

 

 اسکلتی –مقدمه ای بر سیستم عضالنی 

سریسرتم عضرالنی اسرکلتی فراهم کننده سراختار و عملکرد برای بدن اسرت. اسرتخوان ها اف  

  1محوری (. اسرکلت بدن به دو بخش  1ارگان های حیاتی حمایت و حااظت می کنند )شرکل  

تقسریم می شرود. اسرکلت محوری اف ارگان های حیاتی حمایت کرده، سریسرتم    2ای   زائده و  

اعصراب مرکزی را در برگرفته و  اسره سرینه را محافظت می کنند. اسرکلت فاکده ای به اسرکلت  

محوری پسربیده اسرت و عمدتار شرامل اندام ها اسرت. اسرتخوان ها هم با توجه به شرکل آنها و  

( ۳بند انگشتتان بندی می شروند. اسرتخوان های کوتاه )م ل  هم با توجه به ترکیو آنها دسرته  

در انگشرتان دسرت و پا یافت می شروند. اسرتخوان های بلند )م ل اسرتخوان بافو و ران( در اندام 

ها یافت می شرود. اسرتخوان های نامنظم با توجه به شرکل آنها نامگااری شرده اند و در مااصرل  

وند. اسرتخوان های تخت )دنده یا شرانه( اف ارگان آرنس و مچ دسرت یا گوش میانی یافت می شر

های داخلی حااظت می کنند. الیه خارجی اسرتخوان را  شرر اسرتخوان )کورتکس( می نامند 

که یک بافت اسرتخوانی متراکم اسرت و الیه  شرری اسرتخوان را تشرکیل می دهد. جریان خون  

 
1 Axial 
2 Appendicular 
3 Phalanges 



 4  یاسکلت –  یعضالن ستمیبر س یمقدمه ا

 

صرورت می گیرد    1یان هاورز   های   کانال اسرتخوان اف طریق عروق خونی کوپک و اف میان 

که به صورت طولی در مماورت ناحیه کورتیکال استخوان  رار گرفته اند. الیه داخلی اسانمی 

تر و متخلخل اسرت، بافتی متخلخل که فضراهایی پر اف مغز اسرتخوان دارد. تولید سرلول های 

ل های خون در این مغز اسرتخوان  رمز رن  صرورت می گیرد. مغز فرد اسرتخوان عمدتا اف سرلو 

یا اسرتخوان سرافی خیلی  بل اف تولد شررو  می شرود.    2استتئوژن  پربی تشرکیل شرده اسرت. 

فرآیندی است که در آن ماتریس استخوان شکل گرفته و کریستال های    ۳شدن   استخوانی 

معدنی سرخت متشرکل اف کلسریم و فسرار )م ل هیدروکسری آپتایت( به رشرته های کوالژن باند  

م می شود. ترکیبات معدنی به استخوان ویوگی هایی پون استحکام  می شود و استخوان محک 

و  درت می بخشد در حالی که کوالژن پروتاینی به استخوان تاب آوری و مقاومت می بخشد.  

)سرلول های    4ها   استتئوبالستت دو نو  سرلول در سراخت و سراف اسرتخوان مشرارکت دارد: 

اب استخوان( در الیه خارجی استخوان  )سلول های بافج   5ها   استئوکالست استخوان ساف( و  

 یافت می شوند. 

  

 
1 Haversian Canals 
2 Osteogenesis 
3 Ossification 
4 Osteoblasts 
5 osteoclasts 



 5  یاسکلت - یعضالن ستم یاختالالت س یپرستار ندیفرآ

 

 

 

مروری بر ویژگی های پایه استخوان، از جمله سه نوع کلیدی سلول های    -1شکل 

استخوانی )استئوسیت، استئوبالست و استئوکالست(، موضع معمول آنها و سازمان الیه ای 

 معمول استخوان ها

 



 6  یاسکلت –  یعضالن ستمیبر س یمقدمه ا

 

به  مااصرل محدوده ای هسرتند که دو یا پند اسرتخوان به همدیگر متصرل می شروند. مااصرل  

م ل ماصل هیپ(، دارای حرکت نسبی    1سینوویال   مفاصل دارای حرکت آفاد )   صورت مااصل 

)اسررتخوان های لگن(، یا بی حرکت )خووب شرریارهای جمممه( توصرریب می شرروند. مااصررل  

. این پرده قشرایی مایع سرینوویال را  ( 2)شرکل    شرده اند پوشریده    2ستینوویوم سرینوویال توسرط  

ترشررب می کند که ماصررل را پرب و لیز می کند و به عنوان جااب شررو  در طی حرکت یا  

خم  متغیری هسررتند و اف    ی تحمل وفن عمل می کند. مااصررل سررینوویال دارای دامنه حرکت 

بر  ،  7خوابی( پشرت    )بر   بر عکس شتدن ،  6زدن   دور ،  5چرخیدن ،  4شتدن   صتاف ،  ۳شتدن 

متااوت    12گردش به طرفین و    11تا شتدن ،  10باز شتدن ،  9جمع شتدن ،  8جلو خوابی 

. اسرتخوان های لگن و هر یک اف مااصرل بین مهره ای اف نو  مااصرل دارای  )ضرمیمه الب(   اسرت 

حرکت نسربی هسرتند. مااصرل بدون حرکت نواحی اسرتخوانی هسرتند که به هم نزدیک و جوش  

 دیگر حرکتی ندارند. خورده اند و  

 
1 Synovial Joints 
2 Synovium 
3 flexion 
4 Extension 
5 Rotation 
6 Circumduction 
7 Supination 
8 Pronation 
9 Abduction 
10 Adduction 
11 Inversion 
12 Eversion 


