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 پیشگفتار 

 خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و 
 ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم. عدم قطعیت و 

 1جرارد براون 

 

 مقدمه ای بر یادگیری استنباطی 

بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته  2استنباطی  یادگیری

می شود )نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر(. این باور بر این پیش فرض استوار 

ادگیری قالبی استفاده  است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول ی

 کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطالعات است. مفهوم    3مفهومبنابراین  

تانی تا آموزش دکتری می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبس

 مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظریه در نظر گرفته می شود. 

تکرار    یها  یژگ یشباهت ها و و  م،یمفاه  محوریاز مجموعه    ی تر  قیدرک عمفراگیران می توانند با کسب  

تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. د،  ند و درک کننده  صیشونده را تشخ

 ق یبر محتوا و حقا  شتریکه ب   یسنت  یآموزش  کردی رو  برخالفکند و    یرا وارونه م  یسنت  یریادگی  ی آموزش مفهوم

 رد. ب یدرک را در موارد خاص )مثال( به کار م نیکند و سپس ا ی( تمرکز ممی)مفاه اتیکند، بر کل یتمرکز م
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 سازماندهی کتاب 

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. 

مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تالش نشده است که همه مفاهیم پرستاری  

عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم   ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب

یا   57هستند. هرچند   استفاده شده است  پیشینه پرستاری  ادبیات و  این کتاب عموما در  ارائه شده در  مفهوم 

نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف 

ختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه و در محیط های م

یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی   یهاسرفصلمفاهیم استفاده شده است و  

برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه  

 کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند: 

 ی که به ما کمک م  یمیمفاه :(1 بخش) یبهداشتتت  یکننده مراقبت ها  افتیدر مربوط به  میمفاه ❖

 میدرک کن ، رامیکن یکه مراقبت م یکند افراد

 یمتعدد  یسالالمت اختالالتکند   یکه به ما کمک م  یمیمفاه :(2 بخش) یماریستممت و ب  میمفاه ❖

 .میدرک کن می کنند، راتجربه  خود  در طول عمر   مارانیکه ب

عملکرد  راهنمای  که   یمیمفاه :(3 بخش) یبهداشتتت  یو مراقبت ها یپرستتتار  یحرفه ا  میمفاه ❖

 می باشند یمراقبت بهداشت نهیما در زم یحرفه ا

بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون  سه    نیابرای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده،  

 م ی مفاه  اهمیت آنها در زمینهو    می مفاههر یک از  درک کامل    افتهی  ساختار  کردیرو  نیا  شامل مفاهیم مرتبط است.

 دهد.  یارتقا مرا   یمراقبت بهداشت

 یابیمفهوم، عوامل خطر، ارز فیتعر یجداگانه برا یفرع نیعناوارائه می دهد و از اطالعات را  یکامل فی هر مفهوم ط

از  ییمونه ها)ن  یی و مثال ها  ،یمرتبط، مطالعات مورد  میمفاه  ،یبهداشت  یو مراقبت ها  یمفهوم پرستار  نه یسالمت، زم  )

کند، که به نوبه   یکل کمک م  کیاز مفهوم به عنوان    یتدرک درس  جادی. هر بخش به اشده استارائه    ؛در عمل  میمفاه

  برای عملکرد اثربخش در   یپرستار  انیدانشجو  که   یدیکل  برآیند  کی،  بخشد  یرا ارتقا م  ینیقضاوت بال  تکاملخود  

 به آن نیاز دارند. یامروز یبهداشت  یمراقبت ها دهیچیپ  طیمح



 

 ج

 ویژگی های کتاب 

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک می  

کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که ارتباط 

هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت از بیمار مهمی بین مفاهیم به  

 یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است.

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم )کادرهای پایان هر فصل( ارائه شده است که براساس میزان وقوع  

است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی  

نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با 

 موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

رزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را  ا-سئواالت تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود

 تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

بطور خالصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطالعات جدید در تمامی حوزه  

)از جمله مراقبت بهداشتی و پر  ما  ستاری( موجب شده است که اساسا دانستن همه اطالعات حرفه  های دنیای 

اساسی حرفه   اجزای  تا  فراهم می کند  فراگیران فرصتی  برای  پرستاری  مفاهیم  پرستاری غیرممکن شود. مطالعه 

پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی  

 شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد. درک  

  کتاب به عنوان   ن یشود. ا  یم  ندهیآ  ی دررشته پرستار  شرفتیباعث پ  نیهمچن  ی(مفهوماستنباطی )  کردیرو

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روکندعمل می    ینیبال  یپرستار  حرفهو کاربرد آنها در    میمفاه  یریادگی  در  راهنما  یک

 یپرستار  شتهدر ر  ی دانش اساس  جادی ادامه ا  یبرا  ازیمورد ن  یقاتیتحق  یو تالش ها  ینیبال  نیتمر  ،یریادگی  یبرا

 سفر آغاز شود!  ید. بگذاررا می پذیرد رییاست که تغ ی سفر گرنشان استنباطی کردیکند. رو یفراهم م
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

دانشکده   علمی  هیئت  عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  نصرآبادی  نیکبخت  دکتر 

دانشکده  ریاست  ایشان  کتاب  این  انتشار  زمان  در  باشند.  می  تهران  پزشکی  علوم  مامایی  و  پرستاری 

 دار بودند. پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده 

 

 دکتر حسین کیخا 

دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  

زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای 

 درسی تحصیالت تکمیلی مشغول می باشند.
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مایعاتوالکترولیتها-8مفهوم

 8مفهوم 

 مایعات و الکترولیت ها 
 1لیندا فلور 

مایعات بدن در عروق خونی و لنفاوی در گردش بوده، سلول ها را احاطه کرده و محیطی در داخل سلول  

فراهم می کند که شیمی سلولی در آن رخ می دهد. مقدار، غلظت و ترکیب مایعات بدن روی عملکرد آن  

ور مداوم ویژگی ها و مکان قرارگیری  در تمامی سطوح، از سطح سلولی تا یک انسان کامل، تاثیر دارد. بدن بط 

مایعات خود را از طریق فرآیندهای فیزیولوژیک خاصی تنظیم می کند و پرستاران بایستی این مسئله را  

های خود را حفظ یا بازیابی کرده و  بشناسند تا بتوانند به دیگران کمک کرده تا تعادل مایعات و الکترولیت 

ها می پردازد که شامل  صل به ارائه تحلیل مفهومی مایعات و الکترولیت باشند. این ف عملکرد مطلوب داشته 

 باشد. فرآیند حفظ تعادل آنها و شناسایی و درمان عدم تعادل آنها نیز می 

 تعریف 

به فرآیند تنظیم حجم مایعات خارج سلولی، اسموالریته مایعات    2مایعات و الکترولیت ها مفهوم  

بدن و غلظت الکترولیت های پالسما اطالق می شود. مایعات شامل آب به عالوه موادی است که در  

آن حل و یا معلق است. ویژگی های مهم مایعات شامل حجم )مقدار( و درجه غلظت )اسموالریته(  

آن است    pHی شود. یکی دیگر از ویژگی های مهم مایعات بدن  مایعات است که در ادامه بحث م 

 که این هم بحث خواهد شد. 
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باز می پردازد. الکترولیت ها موادی هستند که وقتی درون  -( به تعادل اسید9مفهوم بعدی )مفهوم  

سدیم آب قرار می گیرند، شارژ یا بار الکتریکی )یون ها( می گیرند. نمونه الکترولیت ها شامل یون های  

(+Na( پتاسیم ،)+K ( کلسیم ،)2+Ca( و منیزیم )2+Mg  می باشد. در محیط مراقبت بهداشتی، افراد وقتی )

»پتاسیم«  به   مثال  کنند،  می  اجتناب  »یون«  کلمه  از  اغلب  کنند،  می  ها صحبت  الکترولیت  مورد  در 

طبیع می  بطور  بدن  مایعات  است،  ها  الکترولیت  حاوی  بدن  مایعات  تمامی  غلظت گویند.  نظر  از  ی 

 ها در مکان های مختلف بدن و با توجه به عملکرد بهینه ضروری، فرق دارند.الکترولیت 

و    مصرف است:    یند سه فرآ  ین ب   یا تعامل پو   یک بدن    های یت و الکترول   یعات ما   یزیولوژیکی حفظ تعادل ف 

(  مصرف کردن ها به بدن )   یت و الکترول   یعات ، افزودن ما و جذب   مصرف . منظور از  ی و خروج   یع جذب، توز 

الکترول   یع حرکت ما   یند فرآ  یع توز و حرکت آنها به داخل خون )جذب( است.   ب   یت و    ای ه قسمت   ین ها 

( و  ی سلول   داخل   یع ما   حفظ ها ) داخل سلول   ی ها شامل قسمت   یع ما   ی ها محفظه   ین بدن است. ا   یع مختلف ما 

  1(ECF)   ی خارج سلول   یع است. محفظه ما ارند،  قرار د (  ی خارج سلول   یع ما   حفظ ها ) که در خارج از سلول   یی آنها 

حذف    ی خروج .  [ 1]   دارد   ی ( نگه م ی ع عروق ی )ما   ی خون   ی ( و داخل رگ ها ینابینی ب   فضای سلول ها )   ین را ب   یع ما 

 باشد. یعی می طب   یر غ   یا   یعی طب   یرهای مس   یق ها از بدن از طر   یت و الکترول   یعات ما 

به هم وابسته است زیرا خروج آب و الکترولیت ها بطور    تعادل آب و الکترولیت ها به طور پویایی 

مستمر رخ می دهد. مایعات و الکترولیت های مصرفی )ورودی( تا حدودی روی خروجی آن تاثیر دارد 

اما ورودی می تواند به سادگی کمتر از خروجی شود. توزیع آب و الکترولیت می تواند سریعا منحرف 

کند. تعادل مطلوب آب و الکترولیت شامل حفظ حجم، اسموالریته و    شود، وقتی شرایط بدنی تغییر می

 غلظت الکترولیت های مایعات در کمپارتمان های مایع بدن و در دامنه طبیعی و فیزیولوژیک آنها است.

 حوزه 

از انتزاعی ترین دیدگاه، مفهوم آب و الکترولیت نسبتا ساده است: فرد یا تعادل بهینه و مطلوب دارد 

چار عدم تعادل است. عدم تعادل آب و الکترولیت نیز می تواند اندک، خیلی زیاد یا جابجا باشد.  و یا د
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از نظر استنباطی، تعادل مایعات دارای دو جنبه است: حجم خارج سلولی و اسموالریته. تعادل الکترولیت 

( سلولی  خارج  مایع  حجم  است.  جداگانه  توجهات  غلظت ،  ECV )1مستلزم  و  بدن  مایعات  اسموالریته 

الکترولیت پالسما را می توان بر روی یک راستا نگریست که دارای سه طبقه است: تعادل مطلوب و دو  

 (. 1-8نوع عدم تعادل )شکل 

 فرآیند فیزیولوژیک طبیعی

  درک فرآیندهای فیزیولوژیک تعادل مایعات و الکترولیت ها بنیان درک پیامدهای عدم تعادل و وقفه

در این تعادل است. سه فرآیند فیزیولوژیک که برای برقراری تعادل مایعات و الکترولیت ها با هم کار 

پردازد. می کنند قبال معرفی شدند: ورودی و جذب، توزیع، خروجی. این بحث به معرفی این سه فرآیند می 

 تعادل مطلوب زمانی رخ می دهد که ویژگی های زیر وجود داشته باشد: 

 مصرف و جذب مایعات و الکترولیت ها به اندازه ای که مایعات و الکترولیت ها دفع می شود.  ❖

های  در دامنه طبیعی بودن سطح، حجم، اسموالریته و غلظت الکترولیت های مایعات در بخش  ❖

 مختلف بدن 

سب  برای حفظ تعادل مطلوب آب و الکترولیت ها، خروجی یا دفع بایستی مساوی ورودی یا مصرف منا

 (.2-8باشد و این ورودی یا مصرف بایستی جذب شود )شکل 

 ورودی و جذب

شایعترین مسیر ورودی مایعات و الکترولیت ها مصرف خوراکی یا از راه دهان است. سایر مسیرها  

و کمتر شایع روش های غیر معمول از قبیل درج در مقعد، وارد کردن مایعات   2(IVشامل تجویز وریدی )

(، چکاندن در حفره های بدن و انفوزیون GIها از طریق لوله بینی معده به مجاری گوارشی )و الکترولیت  

می باشد. مقدار و نوع   [ 3] (  4یا مغز استخوان )داخل استخوانی  [ 2] (  3بافت های زیرجلدی )هیپودرموکلیز

 
1 Extracellular Fluid Volume 
2 Intravenous 
3 Hypodermoclysis 
4 Intraosseous 
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مصرف را می توان عمدًا دستکاری کرد تا تعادل مایعات و الکترولیت ها حفظ شود. عادت، پیش بینی نیاز  

. مهمترین محرک تشنگی افزایش  به مایعات و تشنگی قوی ترین محرک های مصرف خوراکی مایعات است 

  III، آنژیوتنسین  IIاسموالریته مایعات بدن است، گرچه خشک شدن غشاهای مخاطی دهان، آنژیوتنسین  

 . [ 4] و تحریک گیرنده های فشار شریانی در طی هیپوولومی شدید نیز تشنگی را تحریک می کند  

 

و الکترولیت )الف( حوزه حجم مایعات خارج سلولی، )ب( حوزه تعادل اسموالریته   حوزه تعادل آب 1-8شکل 

 ( به عنوان نمونه استفاده شده است. K+مایعات بدن، )ج( حوزه تعادل الکترولیت ها. در این مثال از پتاسیم )

وارد بدن می شود بایستی جذب جریان    IVمایعات و الکترولیت هایی که از تمامی مسیرها غیر از  

نیازی به جذب ندارند زیرا مستقیما وارد گردش خون می شوند.    IVخون شود. مایعات و الکترولیت های  

مد نظر باشد، که    Mg+2و    Ca+2جذب بخصوص زمانی اهمیت دارد که مصرف خوراکی الکترولیت های  

 دارای مکانیسم جذب تخصصی در روده می باشند. 

2+Ca   در دوازدهه جذب می شود، این مهمترین موضع جذب آن است و جذب آن به در دسترس

. وجود اپیتلیوم سالم روده کوچک در بخش نهایی ایلئوم برای [ 1] بستگی دارد    Dبودن مقدار کافی ویتامین  
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ضروری است. اگر مایعات و الکترولیت ها جذب نشوند، در مجاری گوارشی باقی مانده و   Mg+2جذب  

 توسط مدفوع از بدن دفع می شوند. 

 

 رودی. تعادل مطلوب مایعات و الکترولیت ها و تعادل مایعات و الکترولیت ها برحسب و 2-8شکل 

ECV حجم مایع خارج سلولی = 

 توزیع

توزیع   بدن  مختلف  های  بخش  در  وارد جریان خون شدند،  ها  الکترولیت  و  مایعات  اینکه  از  پس 

شوند. توزیع نرمال مایعات و الکترولیت ها برای عملکرد مطلوب بدن ضروری است. فرآیند فیلتراسیون  می 

ECF  یع می کند: عروقی و بین بافتی. فرآیند اسمزی آب را  را بین دو کمپارتمان اصلی خارج سلولی توز

و    ECFو سلول ها توزیع می کند. عوامل متعددی الکترولیت ها را بین    ECFتوسط نیروی اسمزی بین  

 . [ 5] حوضچه الکترولیتی توزیع می کند 

 توزیع مایعات بین کمپارتمان های داخل عروقی و بین بافتی

توزیع مایع بین کمپارتمان عروقی و بین بافتی از طریق فیلتراسیون که نتیجه خالص نیروهای مخالف  

  ها  یرگاز مو گرایش به خارج کردن مایعات  یرودو نصورت می گیرد.  همزمان در سطح مویرگی است،

که در هر    یروهایی . ن[ 1]   ها منتقل کنند  یرگرا به داخل مو  ات یعما  که دارند    گرایش  یگرد  ی یروو دو ن

  مایع  1یدرواستاتیک فشار هبه کدام سمت حرکت کند.    مایع کنند که    یم  یین تع  شند،با تر    یقو  آن واحد

  یع ( ماینسبتاً قو  یروین  یک)  یرگیخون مو  یدرواستاتیک . فشار هکمپارتمان خود به بیرون می راندرا از  

 
1 Hydrostatic Pressure 




