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 پیشگفتار 

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

 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 

بخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده  است که مفاهیم را می توان به طور اثر

 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  

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

 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

 برد.  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  

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

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

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

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

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 

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

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

 از بیمار 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  

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

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. روندعمل می ک   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

 1دنزیفورت گ ژان
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 کنندگان بازنگری 

 

 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 

 د. پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودن

 

 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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تمامیتبافتی-28مفهوم

 

 28مفهوم 

 تمامیت بافتی 

 1دبرا هاگلر

 

پوست از کارکردهای حیاتی بدن از جمله مدیریت دمای بدن، حفظ مایعات و محافظت در مقابل  

تی در کمک به اشخاص در تمامی سنین در جهت حفظ  . پرستاران نقش حیا[ 1] پشتیبانی می کندعفونت،  

سالمت پوست و بافت ها ایفا می کنند. وقتی فرد دچار اختالل در تمامیت بافتی می شود، پرستاران بطور  

 مستقل همیاری کرده و بطور مشارکتی به مدیریت مراقبت می پردازند. 

 تعریف 

شترک هستند. از چهار نوع بافت )عضالنی،  بافت ها گروهی از سلول های سازمان یافته با کارکرد م 

بافتی تمامیت  مفهوم  اپیتلیال(،  همبند،  اختالل  2عصبی،  اصطالح  است.  همراستا  اپیتلیال  بافت  با  عمدتا 

ما آسیب  بخصوص روی آسیب به الیه های درم و اپیدرم بافت اپیتلیال متمرکز است ا 3تمامیت پوستی 

عمقی به تمامیت پوستی با وقفه در بافت های زیرین در ارتباط است. برای هدف این ارائه مفهوم، تمامیت 

 
1 Debra Hagler 
2 Tissue Integrity 
3 Impaired Skin Integrity 
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بافتی تحت عنوان وضعیت ساختاری دست نخورده و عملکرد فیزیولوژیک طبیعی بافت های اپیتلیال از  

ی شود. اصطالح اختالل قبیل غشاهای پوششی )شامل پوست و بافت های زیر جلدی( و مخاطی تعریف م 

 . [ 3,  2] های سلولی استتمامیت بافتی منعکس کننده سطوح مختلفی از آسیب به یک یا چند تا از این گروه

 حوزه 

مفهوم تمامیت بافتی در دامنه وضعیت سالم و دست نخورده سد محافظتی بدن تا سطوحی از وقفه و  

ب سطحی یا تمام ضخامت پوستی  اخالل یا تخریب سطحی قرار می گیرد. اختالل تمامیت بافتی شامل آسی 

(. افراد در تمامی سطوح 1-28و اپیدرم تا آسیب ضخامت کامل درم و بافت های عمقی تر است )شکل 

 و در کل عمر خود سطوحی از اختالل تمامیت بافتی را تجربه می کنند.

 

 حوزه تمامیت بافتی. تمامیت بافتی در دامنه پوست سالم تا   1-28شکل 

 ضخامت نسبی و آسیب ضخامت کامل می باشد.   آسیب پوستی با

 فرآیند فیزیولوژیک طبیعی

پوست بزرگترین ارگان بدن است. سلول های اپیتلیال به هم ملحق شده و تقریبا تمامی سطوح داخلی  

و خارجی بدن را می پوشاند، از آنها در مقابل محیط بیرونی محافظت می کند، به جذب مواد مورد نیاز،  

ز سایر بافت ها ترشح در حفره های بدن و دفع مواد زائد کمک می کند. پوست به عنوان سطح خارجی، ا 

و ارگان ها در مقابل ترومای مکانیکی، از دست دادن مایعات، تخریب شیمیایی و ارگانیسم های عفونی  

محافظت می کند. اعصاب موجود در الیه پوستی مکانیسم ایمنی به صورت احساس درد، دما و لمس  
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کار می کند، تا از آسیب دیدن ایجاد می کند که فرد را از محیط خود آگاه کرده و نیاز به اقدام را آش

عنوان پوست  از دو الیه که عموما تحت  پوششی  را محدود کند. الیه  یا آسیب  پیشگیری کرده  بدن 

(. غدد 2-28شناخته می شود )اپیدرم و درم( و بافت زیرجلدی یا بافت چربی تشکیل شده است )شکل  

را کنترل می کند، دمای بدن را در  1()پیلوارکشن  عرق و عضالت کوچک الیه درم که سیخ شدن موها 

 یک دامنه نسبتا باریک علیرغم تغییرات وسیع دمای هوا، نگه می دارد. 

بافت زیر جلدی که الیه زیر الیه درم است حاوی سلول های چربی و ادامه غدد عرق است که به  

 تنظیم دما کمک می کند.

ها،  های اپیتلیال می باشند که ادامه پوست بوده و پلک، داخل بینی، دهان، گوش غشاهای مخاطی بافت

نواحی تناسلی، پیشابراه و مقعد را می پوشاند. بعضی از غشاهای مخاطی اما نه همه آنها یک مخاط غلیظ  

 و لیز ترشح می کنند که به محافظت از بدن در مقابل عفونت کمک می کند.

 های وابسته به سن تفاوت

 نوزادان، بچه ها و نوجوانان

بزرگتر و بزرگساالن    بچه های کند. نوزادان نسبت به    یم   ییر و عملکرد پوست در طول عمر تغ  قوام

  یشتریب  یلپتانس  موجب می شوددارند که    ی کمتر  یجلد  یر ز  ی با چرب  یرترپوست نازک تر و نفوذ پذ

پوست نوزادان و کودکان خردسال   قوامموثرتر شود.  نا  دما  یم و تنظ  داشته  یعاتاز دست دادن ما  ی برا

افزا  کارکردی  یربلوغ غ  زمان تا    ینو خشک است. غدد آپوکر  فصا نوجوانان  غدد عرق    یشهستند. 

 . [ 4] شود  یم  یشترپوست چرب و آکنه ب یجهکنند که در نت یرا تجربه م  ی غدد چرب  یتو فعال  ینآپوکر

 سالمندان 

شود و قدرت، رطوبت    ی دهد. پوست نازک م  یدر پوست رخ م   یریروند پ  یجه در نت  یادی ز  ییراتتغ

  یبدون چرب   یمانند توده عضالن  یرینز  یتی حما  ی . کاهش ساختارهایابد  ی آن کاهش م  ی اعارتج   یت و خاص

  یبر رو   و افتادگی پوستشدن   یزانآو  یاو چروک شدن پوست    یناغلب منجر به چ  یجلد  یرز   یو چرب

 
1 Piloerection 
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از تشخ  ی م  ا بافت ه   یرسا و    یری جلوگ  یب زودهنگام آس  یص شود. کاهش درک درد ممکن است  کند 

بلکه ممکن است   کند،ی م  یبها نه تنها پوست را مستعد آسبه بافت  یدیو ور  یانیخون شر  یان کاهش جر

 یش رشد مو و ناخن با افزا   ین،بهبود زخم در هنگام بروز اختالل در پوست شود. عالوه بر ا  ی باعث کند

  یو خارش پوست   ی ک، خششدن  منجر به خشن  تواند ی م  یغدد چرب  یتو کاهش فعال  یابدی م  هشسن کا

به  )   یطیمحهای  فرآیند پیری پوست تحت تاثیر ژنتیک و نژاد است، اما بطور زیادی با مواجهه  .  [ 4] شود

 . [ 1] ( در ارتباط استو باد  یدخورشنور در برابر   یژهو

 تفاوت ها و زمینه 

واکنش   خونرسانی،  دادن  دست  از  تروما/جراحت،  شامل  بافتی  تمامیت  اختالل  اصلی  دسته  شش 

ها،  باشند. در هر یک از این دسته ایمونولوژیک، عفونت و آلودگی، آسیب حرارتی یا تابشی و ضایعات می 

 اند رخ دهد.آسیب با ضخامت نسبی یا ضخامت کامل می تو 

 تروما/جراحت

یا غیرعمدی بافتی شامل آسیب عمدی  یا جراحت  تواند در دامنه خراشیدگی   تروما  است که می 

های  سطحی تا زخم عمقی نفوذی در پوست و الیه های زیر جلدی باشد و احتمال بسط به عضله، ارگان 

داخلی و استخوان وجود دارد. در نواحی که بافت زیرجلدی کم بوده یا وجود ندارد )برای نمونه، پشت 

یا نفوذی   جزئی ممکن است مستقیما از الیه های پوستی به  دست، روی پا، جمجمه(، یک آسیب کور 

عضله یا استخوان بسط یابد. برش جراحی یک مثال از آسیب عمدی به پوست است که برای دستیابی  

 به ساختمان های داخلی تر و با اهداف درمانی ایجاد می شود. 

 از دست دادن خونرسانی

دار  نیاز  اکسیژنه  خون  با  مداوم  تغذیه  به  ها  بافت  و  تمام  خون  گردش  افت  به  نسبت  پوست  ند. 

خونرسانی در مقایسه با سایر ارگان ها تحمل بیشتری دارد و در زمان های وقوع شوک، حتی از شنت 

موقتی خون اکسیژنه از پوست به ارگان های دیگر از قبیل مغز و قلب، پوست زنده می ماند. هرچند 

های  می تواند به نکروز بافتی منجر شود. مثال خونرسانی ضعیف بلندمدت یا عدم خونرسانی کوتاه مدت  
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اختالل تمامیت بافتی ناشی از خونرسانی ضعیف مزمن شامل زخم شدگی، نکروز و از دست دادن انگشتان 

های  شود شامل زخم است. مثال وقفه کوتاه مدت یا موقتی پرفیوژن بافتی که موجب فشار بدون تسکین می 

بافتی ممکن است در اثر عوامل مختلفی رخ دهد از جمله فشار    فشاری یا جراحات فشاری است. آسیب

 . [ 5] مفرط، اما زخم جلدی ضرورتا در اثر فشار به تنهایی ایجاد نمی شود

 واکنش های ایمونولوژیک 

پوست نشانگر مرئی و قابل دید واکنش آلرژیک به ماده خارجی است و وجود قرمزی، راش یا کهیر  

بار دیده می شود. مواد شایعی که موجب  اولین  از راه های رایجی است که در آن آلرژی برای  یکی 

تی و یا واکنش آلرژیک موضعی می شوند شامل صابون، شوینده ها، محصوالت تمیز کننده، تحریک پوس

. به عالوه، بسیاری از اختالالت پوستی شایع از قبیل  [ 1] عطرها و فلزاتی چون نیکل، نقره و مس می باشد

پسوریازیس تصور می شود که واکنش های ایمنی مزمن به آنتی ژن های ناشناخته می باشند. در موارد 

و می تواند موجب ریزش یا پوسته شدن وسیع بافتی شود. اختالالت نادر، واکنش حساسیت مفرط به دار 

جانسون یا نکرولیز سمی اپیدرم دربرگیرنده نواحی وسیعی  -حساسیت مفرط شدید از قبیل سندرم استیونز

از بافت اپیدرمی است که دچار ریزش شده و با ریسک باالی دفع مایعات تهدید کننده حیات، هیپوترمی 

 . [ 1] ستو عفونت همراه ا

 عفونت و آلودگی

ایاالت   اورژانس های  باشند که در  اختالالت درماتولوژیک می  پوستی شایعترین  عفونت های حاد 

. عفونت های پوست و غشاهای مخاطی می تواند نتیجه آلودگی با باکتری، قارچ [ 7] متحده دیده می شود

  ی پوست  ی به ساختارها  یدنچسب  یا پوست    یرتوانند با نقب زدن در ز  یزنده م  یانبندپایا ویروس ها باشد.  

از آن    یو رفتار خاراندن ناش  یاز آلودگ  یبافت ناش  یبمانند ساقه مو باعث اختالل در بافت شوند. آس

 دهد.  یم  یش را افزا  یهخطر عفونت ثانو
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( پوست  B( پوست ضخیم، در سطح کف دست و کف پا یافت می شود، )Aدیاگرام ساختمان پوست. ) 2-28شکل 

شده تا پاپیالی درم  نازک که در بیشتر سطوح بدن یافت می شود. در هر دیاگرام، اپیدرم در یک گوشه باال برده

 [ 6] (2016دیده شود )منبع: پاتون و همکاران، 

 عفونت باکتریال 

های  کنند، اما باکتری کنند عموما آسیبی وارد نمی عمول روی پوست زندگی می هایی که بطور مباکتری 

تواند پاتولوژیک می توانند موجب عفونت سطحی یا عمقی شوند. یک خراشیدگی یا ضایعه کوچک می 

تر را  درگاهی برای ورود ارگانیسم های عفونی فرصت طلب یا پاتوژنیک ایجاد کند تا بافت های عمقی 

 ترهای باکتریال عمقی های سطحی پوست ممکن است فقط درم را درگیر کند اما عفونت عفونتآلوده کند.  

می تواند موجب سلولیت شود، التهاب بافت های زیر جلدی که می تواند بطور بالقوه بافت های عضالنی  

ایمپتیگو  شود.  شامل  نیز  زخم 1را  بتا )زرد  استرپتوکوک  یا  استافیلوکوک  توسط  که  ایجاد -(  همولیتیک 

 
1 Impetigo 




