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 قابل توجه خوانندگان:

کتاب حاضر ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب 

جریح  برونر و ستتتودیر    –مرجع پرستتتتاری دیخ   

ستاری  سالمت زنانبخش فرآیند پر ست.  بیماری ها و  ی

ج د کتاب تشتتلیش هتتدت یستتت   15یین مجموعه کتاب یز 

ستاری ترجمک آمادت و به  سط گروت ترجمه متون پر تو

صتتتورا ریی ان در یختیار پرستتتتارین و دینشتتتجویان 

پرستتتاری اریر گرفته یستتت. در یین کتاب به دفیش فن  

نک وجود  جدیو  و کی لان درج تصتتتاویر  نمودیرها   یم

 http://parastar.infoمایش به مطاکعه کامش مط ب هستتتتید  به وبستتتایت ندیهتتتت. بنابریین یگر 

مریجعه نمایید. مط ب درج هدت در وبسایت مرتب به روز رسان  هدت و کینک های زیادی به 

 فرهنگ تعریف ویژت ها  دیروهناس   آناتوم  و فیزیوکوژی و ... وجود دیرد.

 

 کنید. کلیکانلود جلدهای دیگر این مجموعه برای د

 

هر گونه یستفادت آکادمیک و پژوهش  یز یین کتاب مجاز یست و یستفادت یاتصادی یز یین 

 کتاب یا درج کتاب در وبسایت های دی ر منوط به کسب مجوز یز مدیریت وبسایت یست. 

 منبع 

DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2016) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New 

York: McGraw-Hill. 

  

http://parastar.info/
http://parastar.info/
http://parastar.info/
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 ساختار کتاب

زمان  که ینسان به درد و ناریحت  غیراابش تحمش مبتال م  هود م  دیند که باید به دنبا  

خدماا درمان  باهد  یما یریئه کنندگان خدماا درمان  چ ونه متوجه م  هوند که مشلش یز 

شلش ری رفع کنند   ست و چطور م سالمت بیمار ری برگردینند  یا یز درد و ناریحت  چکجا طور 

ص  وی کم کنند شخی ست های ت شانه های بیمار و نتایج ت سئویفا به عالئم و ن سخ یین  . پا

هوند  نتایج  شانه ها معرف   هود که یین عالئم و ن سایت تالش م   ست   دیرد. در یین وب  ب

تست های تشخیص  تفسیر هود  مدیخالا پرستاری طریح  هدت و به رفع مشلش یا تسلین 

 درد و آفم بیمار کمک هود.

بخش یریئه م  هتتتود و هر بخش یل  یز  15)فرآیند پرستتتتاریر در  استتتمتیین  مطاکب

هش م  دهد. در هر بخش بیماری ها و یختالفا هر بخش یز  ص   بدن ری پو ستم های ی سی

 بدن بررس  م  هود. هرح هر بیماری یا یختال  به صورا زیر تقسیم بندی م  هود 

 مشلش چیست؟ 

  پیش آگه 

  یص  عالئم و نشانه های 

  تفسیر تست های تشخیص 

 درمان 

 تشخیص های پرستاری 

 مدیخالا پرستاری 

  تست های تشخیص  حیات 

در بخش مشتتلش چیستتت  هتترح مختصتتری یز طریقه یبتالی بدن به آن بیماری یا یختال  

خاص آمدت یستتتت. بخش پیش آگه  یحتما  درمان بیماری و یحتما  واوس آستتتیب دیئم  به 

  هود. باایماندت بخش ها نیز یطالعات  به صورا کیست عالئم سیستم مورد نظر بررس  م

و نشانه ها  تشخیص ها و غیرت یریئه م  کنند. یین تقسیم بندی به هیوت یی ینجام هدت یست 
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ستارین  سترس پر سریع در د هدت و همچنین به عنوین یک منبع  سادت تر  که یادگیری آنها 

 باهد.

اکب مختصتتر و مفیدی در مورد ک یه مهارا های وب ات پرستتتار اصتتد دیرد که بتدریج مط

سپس به با گذر زمان مطاکب مجدد مورد  ستاری یریئه نماید.  ص  و عموم  پر ص سط و تخ ب

بررس  اریر گرفته و هر مط ب  به رهد کامش رساندت م  هود. بنابریین فزم یست که بریی 

هد. روش دی ر عضویت  مطاکعه یک مط ب مرتب سایت ری چک نمود و یز تغییریا جدید آگات

 اکب جدید یضافه هدت به سایت یست.در خبرنامه سایت پرستار و مط ع هدن یز مط
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 تقسیم بندی مطالب

مطاکب بخش فرآیند پرستاری به صورا زیر تقسیم بندی هدت یست  تا پرستارین بتوینند 

 ند.بریساس تخصص و حوزت فعاکیت خود سریعتر به مطاکب مورد نظر دسترس  پیدی کن

 سیستم قلب و عروق - 1فصل 

 سیستم تنفسی - 2فصل 

 سیستم ایمنی - 3فصل 

 سیستم هماتولوژیک - 4فصل 

 سیستم عصبی - 5فصل 

 اسکلتی -سیستم عضالنی  - 6فصل 

 سیستم گوارشی - 7فصل 

 سیستم غدد درونریز - 8فصل 

 تناسلی -سیستم ادراری  - 9فصل 

 سیستم پوششی - 10فصل 

 و الکترولیت ها مایعات - 11فصل 

 بهداشت روانی - 12فصل 

 جراحی و اتاق عمل - 13فصل 

 بیماری های زنان - 14فصل 

 درمان درد - 15فصل 
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 مقدمه

 سیستم قلب و عروق – 1فصل 

ر به زبان م  آید  یفلار مخت ف  به CARDIOVASCULAR SYSTEMهمین که نام ا ب و عروق )

به تجربه بیمارین م  تویند متفاوا باهتتتد. ن ات  ذهن م  رستتتد  هرچند یین یفلار با توجه

ستم ا ب و عروق  سی ست  زیری  ستم متنوس ی سی شانه های یین  هت  به عالئم و ن مریابین بهدی

به عنوین هتتاهریت توزیع موید غذیی  و یکستتیژن در ستتریستتر بدن و جمع آوری و دفع دی 

ف بدن ن ریستتته م  هتتود. یکستتید کربن و فرآوردت های جنب  متابوکیک یز یرگان های مخت 

نارسای  سیستم ا ب و عروق دیریی تاثیر مرکب  بر بدن یس  زیری با سایر سیستم های بدن 

در تعامش مستقیم یست و زنجیرت یی یز ویکنش ها ری بوجود م  آورد. مریابت دهندت بایست  

شلش بیمار ری ت هد  تا بتویند ع ت م هته با ستم ا ب و عروق دی سی عیین کند. درک جامع  یز 

در یین فصتتتش یز فرآیند پرستتتتاری هتتتناستتتای  یختالفا ا ب و عروق و یجریی مدیخالا 

پرستتتتاری متنابر با مشتتتلالا که به برگردین عم لرد نرما  آن کمک کندش آموزش دیدت م  

 هود.

 سیستم تنفسی – 2فصل 

س  ) ستم تنف س و  های بدن بریی تباد  RESPIRATORY SYSTEMسی سیژن و ر با تمام   یک

س و  های موجود در بدن ری ینجام  سان  تمام   سیژن ر ست  یک سید کربن در تعامش ی دی یک

م  دهد. در یین فصتتش بیماری ها و یختالفا ستتیستتتم تنفستت  معرف  م  هتتوند  مشتتلالا 

س   ستم تنف سی شلش و کمک به بهبود  شلالا و مریحش رفع م سای  یین م هنا س   طریقه  تنف

  بحث م  هوند.

 سیستم ایمنی – 3فصل 

آخرین باری که دستتتت خود ری بریدت یید  یا زخم  بردیهتتتته یید ری بخاطر بیاورید. محش 

ستم  سی ساس گرم  کنید. یین بخاطر تالش  ست یح هود و مملن ی زخم متورم و ارمز م  
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سم های  که یحتماف IMMUNE SYSTEMییمن  ) ر بریی بهبود زخم یز طریق حم ه به میلرویرگانی

حم ه کردت یندش رخ م  دهد. هرچند توینای  نبرد با بیماری ها و ترمیم زخم در نقص به بدن 

عم لرد ستتیستتتم ییمن  به مخاطرت م  یفتد. در یین فصتتش یختالفا ستتیستتتم ییمن   عالئم و 

  نشانه های آنها و یادیماا پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث م  هوند.

 سیستم خونی – 4فصل 

ستم هماتو سر HEMATOLOGIC SYSTEMکوژیک )سی سری س و  های خون  ری توکید و در  ر 

بدن به گردش در م  آورد. هر گونه یختال  یین ستیستتم م  تویند عم لرد تمام  یرگان های 

هایع  ستم هماتوکوژیک و یختالفا  سی س   صش به برر بدن ری به مخاطرت بیاندیزد. در یین ف

   به مشلالا هماتوکوژیک مورد بحث اریر م  گیرد.آن پردیخته  مریابت یز بیمارین مبتال

 سیستم عصبی – 5فصل 

ر مرکز فرمان بدن یست و تلانه های عصب  ری دریافت NERVOUS SYSTEMسیستم عصب  )

صب  که موجب نقص  ستم ع سی صش یختالفا  صحیح بر م  گردیند. در یین ف سخ  کردت و پا

هدت و مدیخال هوند  بحث  ستم م   سی سلین و تخفیف عم لرد یین  ستاری فزم بریی ت ا پر

  مشلالا عصب  بیمارین معرف  م  هوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

ر یک فری ساختار در بدن یست که ادرا musculoskeletal systemسیستم عضالن  یسل ت  )

سل ت  و  ضالن  ی ستم ع سی صش یختالفا  سان فریهم م  کند. در یین ف و حرکت ری بریی ین

  درمان و بازیافت عم لرد آنها ری بحث م  کنیم.

 سیستم گوارشی - 7فصل 

ر یست. هر گونه gastrointestinal systemتغذیه و دفع فضوفا بدن وبیفه سیستم گویره  )

یختال  عم لرد یین ستتتیستتتتم م  تویند توینای  بدن در ذخیرت کربوهیدریا ها  چرب  ها و 
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  بریی ینرژی بخشتتیدن به بدن فزم هستتتند. در یین فصتتش پروتئین ها ری مختش کند  که هم 

  یختالفا و ریهلارهای مبارزت با آنها ری بحث م  کنیم.

 سیستم آندوکرین – 8فصل 

ر پیغام رسان بدن هستند. یین سیستم endocrine systemسیستم آندوکرین یا غدد درونریز )

دن ری کنتر  م  کنند. یختال  غدد پیام های  ری خاموش و روهتتن م  کند که یعما  یحشتتای ب

درونریز با هرج و مرج بدن همریت یستتت  پیام ها در مستتیر غ ط یرستتا  و اطع و وصتتش م  

  هوند. در یین فصش یختالفا سیستم غدد درونریز بحث و بررس  م  هوند.

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

د  به همین خاطر تحت یرگان های تناستت   و ستتیستتتم یدریری یز یک منشتتا جنین  هستتتن

ر مطرح م  هوند. یختال  سیستم یدریری genitourinary systemعنوین سیستم یدریری تناس   )

تناستت   منجر به یختالفا زیادی م  هتتود که بعضتت  در یک جنس دیدت م  هتتوند. در یین 

  فصش یین یختالفا و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م  هود.

 ششیسیستم پو – 10فصل 

ش  ) ه ستم پو سی هود که INTEGUMENTARY SYSTEMبیماری ها و یختالفا  ر موجب م  

بدن در معرض هجوم ویروس ها  باکتری ها و ستتتایر میلرویرگانیستتتم ها اریر گیرد  زیری 

یوکین سد دفاع  بدن )پوستر دچار گسست   م  هود. در یین فصش ن اه  به بیماری ها و 

  های رفع و تسلین آنها م  یندیزیم. یختالفا سیستم پوهش  و ریت

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

ست. عدم تعاد   ضروری ی صحیح بدن  حفظ تعاد  مایعاا و یکلتروکیت ها بریی عم لرد 

آنها موجب م  هتتود که بدن نیاز خود ری یز جاهای دی ر جبرین کند  که یثر ریپ   در ستتایر 
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ه ستم های بدن خویهد دی سی صش مایعاا و یکلتروکیت ها  یختال  و یرگان ها و  ت. در یین ف

  عدم تعاد  آنها  ریت های بازیافت تعاد  مایعاا و یکلتروکیت های بدن بحث م  هود.

 بهداشت روانی – 12فصل 

هته و منجر  یختالفت  که روی ذهن و روین تاثیر دیرند  بر فعاکیت های روزمرت تاثیر گذی

ند. در یین فصش یختالفا بهدیهت روین بحث  سازمانده  به رفتارهای خود تخریب  م  هو

  و ریت های کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث م  هوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

درمان جریح  معموف یک درمان ریدیلا  یما ضتتروری بریی وضتتعیت ها و بیماری های 

ز یختالفا اریر م  دهد که در خاص یستتت. هرچند جریح  بیمار ری در معرض مجموعه یی ی

صتتورا عدم جریح  رخ نم  دهند  یما ضتترورا جریح  بیشتتتر یستتت. در یین بخش یین 

  یختالفا و ریت های مقاب ه با آنها ری بحث م  کنیم.

 بهداشت زنان – 14فصل 

شخیص   صش دیمنه یی یز بیماری ها ری بحث م  کنیم که زنان ری مبتال م  کند. ت در یین ف

  دیروی   مدیخالا پرستاری و ریت های رفع و تسلین یین مشلالا بحث خویهد هد. درمان

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسیاری یز یختالفا دیدت م  هود و بریی ج وگیری یز یثریا سوء آن بر سالمت 

و به زیست  بیمارین  بایست  درد کنتر  هود. در یین فصش تلنیک های درمان درد بحث م  

  هوند.
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوین

 12 ....................................................................................... زنان بدن یولوژیزیف

 14 ...................................................................... (Breast Cancer) پستان سرطان

 17 .............................................................. (Cervical Cancer) رحم گردن سرطان

 20 ........................................................................... (Dysmenorrhea) سمنورهید

 22 .................................................................. (Ectopic Pregnancy) نابجا یحاملگ

 24 ........................................................... (Endometrial Cancer) آندومتر سرطان

 27 ............................................................................ (Leiomyomas) وماسیومیل

 29 ........................................................................................ (Infertility) یینازا

 32 .................................................................................. (Menopause) یائسگی

 34 ................................................................. (Ovarian Cancer) تخمدان سرطان

 37 ................................... (Ovarian Masses, Benign) تخمدان میخ خوش یها توده

 39 ........................................... (Pelvic Inflammatory Disease) لگن یالتهاب یماریب

 42 ................................................ (Trophoblastic Disease) کیتروفوبالست یماریب

 45 ................................................................................... (Pregnancy) یحاملگ

 48 ................................................................ (Labor and Delivery) تولد و مانیزا

 52 ................................................................... (Postpartum) مانیزا از پس دوره

 Rh (Rh Incompatibility) ............................................................... 54 یناسازگار

 56 ................................. (Preeclampsia and Eclampsia) یاکالمپس و یاکالمپس پره

 59 ..................................... (Crucial Diagnostic Tests) یاتیح یصیتشخ یها تست
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 فیزیولوژی بدن زنان

ر یک ستتتری تغییریا در بدن زنان یستتتت که به صتتتورا menstrual cycleچرخه ااعدگ  )
سازد. یگر کقاح رخ ندهد  رحم  ماهیانه رخ م  دهد و زنان ری بریی کقاح و رهد جنین آمادت م 

هود.  هدت خود ری تخ یه م  کند که به آن خونریزی ااعدگ  یطالق م   ش  آمادت  ه فیه پو
ستتتاک   با  50ر یز یوییش نوجوین  هتتتروس هتتتدت و حدود ستتتن menarcheیوکین ااعدگ  زن )

مریلای  ها آ –ر خاتمه م  یابد. میان ین ستتن یوکین ااعدگ  در آفریقای  menopauseیائستت   )
ستتاک   یستتت. چرخه ااعدگ  یا پریود  12-10ستتاک   یستتت در حاکیله افقازی ها  11تا  9

هود.  هحه یز هیپوتافموس  هیپوفیز  تخمدین ها و رحم کنتر  م   سط هورمون های متر تو
درصد زنان در ویاع چنین  25روز طو  م  کشد  که تنها حدود  28یک چرخه نرما  ااعدگ  

روز طو  م  کشتتتد.  35تا  21دیرند. بطور میان ین چرخه ااعدگ  زنان بین چرخه ااعدگ  
چرخه ااعدگ  یغ ب به سه فاز تقسیم م  هود که بست   به سطح هورمون ها دیرد. هروس 

طو  م  کشد. همانطور که  14ر یست که تا روز follicular phaseااعدگ  هروس فاز فوکیلوفر )
فیه پوهتتتش دیخ   رحم م  ریزد. کریما ناهتتت  یز ستتتطح هورمون ها کاهش م  یابد  

ینقباضتتاا رحم حس م  هتتود و به ریختن فیه پوهتتش دیخ   رحم کمک م  کند. فوکیلو  
سطح هورمون محرک فوکیلو  ) هدن م  کند  که FSHتخم به خاطر یفزییش  هروس به باکغ  ر 

د که آندومتر موجب یفزییش ترهح یستروژن نیز م  هود. یفزییش یستروژن موجب م  هو
)فیه پوهش دیخ   رحمر باکغ و ضخیم هود. پنج روز آخر فاز فوکیلوفر به عالوت روز تخم 

ص ه پس یز کقاح در روز  ست. بالفا سیت )14گذیری بهترین زمان بریی کقاح ی ر یا oocyte  یوو
سم زرد ) سطح هورمون محرک ج هود زیری  ر باف م  رود. تخم LHتخم یز فوکیلو  آزید م  

ر ریندت م  هتتود که oviducts, uterine tubesبه ستتمت دریچه خروج  یل  یز کوکه های فاکو) )
در په وی بافی رحم ویاع هتتتدت یستتتت. معموف کقاح در یین کوکه رخ م  دهد. حاف جنین به 

ست. رحم غیر حام ه حدود  سفر م  کند  که یوکین وبیفه آن حفظ تلامش خود ی  7سمت رحم 
یستتت. یز آنجای  که رحم یک یرگان عضتتالن  یستتت  اادر به کشتتیدگ  و باز ستتانتیمتر  5در 

هتتدن یستتت. در ینتهای دیستتتا  رحم ستترویلس یا دهانه رحم اریر گرفته یستتت که به بخش 
موجب  LHفواان  ویژن متصش یست. فاز کوتئا  )جسم زردر در مرح ه بعد هروس م  هود و 

پروژسترون بپردیزد. پروژسترون باعث م  م  هود که فوکیلو  بجای یستروژن به ترهح 
هود که فیه آندومتریا  هروس به ضخیم هدن کند تا بتویند س و  های تخم کقاح هدت ری در 

ری مهار  LHو  FSHخود جای دهد و یمبریو در آن فنه گزین  کند. پروژستتترون آزید هتتدن 
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  میرد که موجب م  کند. یگر کقاح صتتورا ن یرد  جستتم زرد که حاوی یووستتیت یستتت  م
هود. بنابریین در روز  سترون م   سطح پروژ هش دیخ   رحم  28کاهش  هدن فیه پو جدی 

هتتروس م  هتتود  نتیجه یش خروج خون و باایماندت های ستت وک  یز ویژن یستتت. یین چرخه 
هود. آمنورت یوکیه ) هروس م   سن Primary amenorrheaمجددی  ساک    16ر فقدین ااعدگ  تا 

ست. آمنورت شتر یز Secondary amenorrheaثانویه ) ی ست که  6ر فقدین ااعدگ  بی مات در زن  ی
 ابال ااعدگ  منظم دیهته یست.
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 (Breast Cancerسرطان پستان )

زن دچار  8ستتاک    یل  یز هر  80مطاکعاا نشتتان دیدت یند که با نزدیک هتتدن به ستتن 
  هستند. دو ژن یص   در سرطان پستان یست. دت درصد یز تمام  سرطان های پستان یرث

 .BRCA2و  BRCA1ریبطه با سرطان پستان هناسای  هدت یست   

 مشکل چیست؟

ع یرغم تحقیقاا و پیشتتترفت های ییجاد هتتتدت در ع م طب  ع ت ستتترطان پستتتتان هنوز 
ناهتناخته یستت. تعدیدی یز مطاکعاا آن ری به رژیم پر چرب  ربط دیدت یند. عدت یی به دیروها 

ژن که به نظر م  رستتد ریستتک ستترطان پستتتان ری یفزییش م  دهد. تماس با یز ابیش یستتترو
یهعه نیز موجب یفزییش یین ریسک م  هود. ندیهتن بچه و زییمان دیر هن ام نیز دو فاکتور 

 موثر هستند.

 پیش آگهی

سرطان پستان دومین عامش منجر به مرگ ناه  یز سرطان در زنان و هایعترین سرطان 
ه  سرطان پستان به مرح ه یی بست   دیرد که بیماری تشخیص دیدت م  زنان یست. پیش آگ

هتتتود. یگر درگیری گرت های کنفاوی رخ ندیدت باهتتتد  بهترین پیش آگه  ری دیرد. با درگیری 
 درصد مویرد پنج سا  یست. 75تا  50گرت های کنفاوی  نرخ حیاا بیمار یز 

 عالئم و نشانه ها

  بدون دردوجود تودت در پستان  معموف 

 ( تورفت   نوک پستانinversion eNipplر  همریت ترهح 

 درد یستخوین  در ریبطه با متاستاز یستخوین 

 سرفه در ریبطه با متاستاز ریه 

 تفسیر نتایج تست ها

 (  وجود تودت در ماموگریفMammographyر 

 بیوپس  تایید کنندت سرطان 
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 سونوگریف  بریی تعیین دایق موضع تومور 

  تومور در تصویرMRI 

  تصویرCT-یسلن بریی بررس  متاستاز 

 درمان

درمان سرطان پستان یا درمان  یا تسلین  یست  که به یستیج تومور و درگیری گرت های 

 کنفاوی بست   دیرد.

 (  فمپلتومLumpectomyر تومورهای کوچک 

 (  ستلتوم شتر یز دو توموMastectomyما صورا تومورهای بزرگ یا بی ر در ر در 
 یک پستان

   هیم  درمان  ابش یز جریح  بریی کوچک کردن تومورها یا پس یز جریح 

o ( سیل وفسفامیدcyclophosphamideر 

o ( متوتروکسااmethotrexateر 

o ( ف ورویوریسیشfluorouracilر 

o ( دوکسوروبیسینdoxorubicinر 

o ( یپیروبینسینepirubincinر 

o ( وینلریستینvincristineر 

o ( پاک یتاکسیشpaclitaxelر 

o ( دوکتاکسیشdocetaxelر 

   هورمون درمان 

o ( تاموکسیفنtamoxifenر 

o (  آناستروزوanastrozoleر 

  یهعه درمان 
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  ماستلتوم  پروفیالکتیک دو طرفه در زنان دیریی ژن هایBRCA1  یاBRCA2 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن 

 سوگ ینتظار 

  یختال  یک وی یرتباط جنس 

 پرستاریمداخالت 

  یجازت دیدن به بیمار بریی بیان ن رین  ها و سئویفا خود در مورد طرح درمان 

 پایش موضع برش  پانسمان و ترهحاا 

 بررس  عالئم و نشانه های عفونت 

 آموزش مویرد زیر به بیمار 

o تشریح بیماری 

o طریقه یستفادت یز دست سمت مبتال 

o   مسلن هایستفادت یز مسلن ها  زمان بندی و عویرض جانب 

o نیاز به ماموگریف  پی یری درمان 

o  رژیم غذیی  کم چرب 
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 (Cervical Cancerسرطان گردن رحم )

پاپانیلوف )پا)ر یسمیر به طور چشم یری تشخیص زودرس سرطان گردن رحم )سرطان 

سرطان گردن رحم ری  ه  یز  سی ه مرگ و میر نا ست و بدینو شیدت ی سرویلسر ری بهبود بخ

 کاهش دیدت یست.

 مشکل چیست؟

ش  گردن رحم ) ه س و  های گردن رحم  نئوپالزی درون پو هدن   cervicalغیر طبیع  

intraepithelial neoplasia (CIN) (ر ری موجب م  هتتتود که یوکین یندیلاستتتیون های ینجام پا

 humanو عفونت پاپی وماویروس ینستتتان  ) HIVیستتتمیر یستتتت و بیشتتتتر در زنان مبتال به 

papillomavirus (HPV), هود.  18و  16ر  زیر گونه های شتر در زنان  رییج  HPVدیدت م   بی

یست که هریک جنس  متعدد دیرند و همچنین زنان  که در سنین خردساک  سلس م  کنند و 

 .HIVهمچنین مبتالیان به 

 پیش آگهی

پیش آگه  یین بیماری به مرح ه بیماری در زمان تشتتخیص بستتت   دیرد. نرخ حیاا پنج 

 درصد مویرد دیدت م  هود. 80تا  60در ساکه 

 عالئم و نشانه ها

 خونریزی یز ویژن در ریبطه با س و  های غیر طبیع  و زخم هدن گردن رحم 

 خونریزی پس یز مقاربت 

 درد ک ن 

 تفسیر نتایج تست ها

 پا) یسمیر 

 بیوپس  بریی تایید بیماری و مرح ه بیماری 
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 (  بیوپس  مخروطCone biopsyیز بافت حاهیه جانب  سرویلس تهیه  ر که نمونه یی
 م  کند

 درمان

 ( بیوپس  مخروط  مملن یست به مقدیر کاف  یز بافت دیسپالزیdysplasiaر بردیرد 

 (  بریدن ضایعاا توسط یخ درمانcryotherapyر  که س و  ها ری منجمد م  کند 

 (  هیستتتترکتومHysterectomyه در ر همریت با بیوپستتت  گرت های کنفاوی در زنان  ک
مریحش آخر ستترطان ستتینه هستتتند یا کستتان  که در مریحش یوکیه بیماری و در ستتن بچه 

 زیی  هستند

  یهعه درمان 

   هیم  درمان 

o ( سیسپالتینcisplatinر 

o 5-( 5ف ئورویوریسیش-fluorouracilر 

 تشخیص های پرستاری

  یختال  یک وی تماس جنس 

  یختال  هویت هخص 

 یختال  یعتماد به نفس 

 پرستاریمداخالت 

  ویکسنHPV 

 یریئه دیروهای مسلن و ضد تهوس 

 بررس  و هناخت هلم یز نظر یتساس  صدیهای رودت 

  بررس  خونریزی ویژینا 

 بررس  و هناخت یحتباس یدریری 
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 پایش و ثبت جذب و دفع 

 بررس  و هناخت عالئم حیات  و چک تب 

 بردیهتن پک های ویژینا  طبق دستور 

  یطمینان مجدد دیدن عاطف 

 زش مویرد زیر به بیمار آمو 

o نیاز به تست های پا) یسمیر 

o تمام  رویه های درمان  مورد نیاز 

o حمایت در ط  درمان سرطان 

o یستفادت یز دیروهای مسلن و ضد یستفریغ 

o مزییای زودتر حرکت کردن و فعاکیت زودرس 

o یادیماا ییمن براریری ریبطه جنس  و مقاربت 
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 (Dysmenorrheaدیسمنوره )

که پس یز تخمک گذیری رخ م  دهد و هیچ دکی   نم  توین بریی آن مشخص درد ااعدگ  

 کرد ری دیسمنورت یا درد ااعدگ  با ع ت ناهناخته م  نامند.

 مشکل چیست؟

ضاا رحم  سیلش توکید مثش رخ م  دهد. ینقبا سمنورت در یثر تغییریا هورمون  در ط   دی

دن عروق خون  فیه پوهتتشتت  رحم ر و تنگ هتتprostaglandinsدر یثر پروستتتاگالندین ها )

 موجب ناریحت  و درد هخص م  هوند  همانطور که فیه دیخ   رحم آمادت ریزش م  هود.

 پیش آگهی

هدن  شتر  هود و با بی هروس م   سا  بعد یز یوکین ااعدگ   سمنورت معموف یک یا دو  دی

هود  همانط سمنورت م   هدا دی هود. حام    یغ ب موجب تخفیف  ور که سن حادتر م  

سن باف م  رود. بعض  یز زنان دیسمنورت هدید دیهته و چند روز در مات ناتوین م  هوند. 

 یکثریت زنان درجات  یز ناریحت  ری در ط  پریود خود تجربه م  کنند.

 عالئم و نشانه ها

  کریما ناه  یز ینقباضاا رحم 

 تهوس ناه  یز نوساناا سطح هورمون ها 

 ورمون هاسردرد ناه  یز کاهش سطح ه 

 تفسیر نتایج تست ها

 معایناا ک ن طبیع  یست 

 هموگ وبین و هماتوکریت مملن یست یندک  در یثر خونریزی زیاد کاهش یافته باهد 
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 درمان

 دیروهای بدون نسخه 

 هیشه های آب دیغ 

   یادیماا سنت  خان 

 ( دیروهای ضتتد یکتهاب غیر یستتتروئیدیNSAIDs ر دیریی تاثیر ضتتد پروستتتاگالندین
 هستند که مملن یست ناریحت  بیمار ری کاهش دهند 

o ( ییبوپروفنibuprofenر 

o ( ناپروکسنnaproxenر 

o ( نابومتونnabumetoneر 

  ضتتتد حام    های خوریک  که تخمک گذیری ری مهار کردت و همچنین مقدیر جریان
 ااعدگ  و دیسمنورت ری کاهش م  دهند

 تشخیص های پرستاری

 عدم تحمش فعاکیت 

 حت درد  ناری 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o فرآیند بیماری 

o مزییای ورزش 

o طریقه مصرف  زمانبندی و عویرض جانب  دیروها 
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 (Ectopic Pregnancyحاملگی نابجا )

حام    نابجا یا یکتوپیک زمان  رخ م  دهد که تخم بارور هدت در جای  غیر یز رحم فنه 

شتر حام    های  ضع دی ری گزین  کند. بی نابجا در کوکه های فاکو) رخ م  دهدش هرچند موی

 نیز وجود دیرد که حام    نابجا در آنها رخ م  دهد یز جم ه تخمدین  سرویلس و پریتوئن.

 مشکل چیست؟

زمان  که تخمک بارور هتتتدت اادر به رستتتیدن به رحم نباهتتتد  در کوکه های فاکو) فنه 

سدید  تن    ست یز  گزین  م  کند. هر گونه ین جریح  ادیم  کوکه ها  عفونت یا یکتهاب مملن ی

 رسیدن تخم بارور به مقصد خود و فنه گزین  مناسب ج وگیری کند.

 پیش آگهی

حام    نابجا یل  یز دفیش یصتت   مرگ و میر مادرین باردیر در یوییش حام    یستتت یگر 

سیع به  شود. پارگ  یرگان درگیر و خونریزی و شخیص دیدت ن ست که ت صفاق مملن ی دیخش 

 رخ دهد.

 عالئم و نشانه ها

  درد هتتدید و برندت )تیر کشتتیدن همانند زخم چااور در استتمت تحتان  ک ن در یثر
 رهد جنین و کشیدت هدن کوکه های فاکو) یا سایر ساختارها

 کمر درد ناه  یز فشار بر یین ساختمان ها 

 کله بین   خونریزی ویژینا   آمنورت 

 ها تفسیر نتایج تست

  سطحBeta hCG  سرم باف خویهد رفت  یما به یندیزت حام    دیخش رحم  باف نخویهد
 بود

 در سونوگریف  رحم خاک  مشاهدت م  هود 
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 تست حام    رحم  مثبت خویهد بود 

 درمان

هدت اریر م  گیرد. یغ ب م  توین تخم  سازی تخم بارور  ست جریح  خارج  بیمار در کی

جابجا کرد  یگر که یوییش حام    باهد. جریح  هامش درآوردن ری به صورا فپاریسلوپیک 

تخم بودت و مملن یست بخش  یا کش کوکه فاکو) درگیر بردیهته هود )جریح  ساکپنژکتوم  

(salpingectomyر نسب  یا کامش نامیدت م  هودر 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن 

 سوگ ینتظار 

  درد  ناریحت 

 مداخالت پرستاری

  پایش یز نظر خونریزی ویژینا 

 بررس  موضع برش 

 بررس  هلم یز نظر صدیهای رودت و نفخ 

 بررس  و هناخت یک وی دفع یدریر 

  تجویز مسلن 

 پایش عالئم حیات  و بخصوص درجه حریرا 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o یستفادت یز دیروهای مسلن 

o مزییای خروج زودرس یز تخت 

o در حام    های بعدی یفزییش هانس حام    نابجا 
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 (Endometrial Cancerسرطان آندومتر )

یل  یز هتتایعترین ستترطان های ژنیلوکوژیک در زنان م  باهتتد و یغ ب در زنان پس یز 

 یائس   تشخیص دیدت م  هود.

 مشکل چیست؟

رهد سریع و غیر طبیع  بافت  یست که یغ ب یوااا تحت تاثیر یستروژن یست. در نهایت 

طبیع   هیپرپالزی و به سرطان تبدیش م  هود. ع ت باف رفتن سطح یستروژن یین بافت غیر 

ید کنندت  م  تویند یستتتتروژن خارج یز بدن  بیماری تخمدین پ   کیستتتتیک  تومورهای توک

سیفن  هامش هیپرپالزی آندومتر  تاموک سرطان آندومتر  سک فاکتورهای  هد. ری ستروژن با ی

(tamoxifen ر  دیابت نوسIIیئیدن )  هرگز نزnulliparity ر  چاا  )یستروژن در بافت چرب  ذخیرت

 م  هودر یست.

 پیش آگهی

پیش آگه  بیماری به مرح ه و درجه ستترطان در زمان تشتتخیص بستتت   دیرد. یستتتیج 

پذیر بودت  گرید بندی آن بریستتتاس بافت 4تا  2بندی تومور ) ر فقط یز طریق جریح  یملان

سرطان آندومتر  نرخ بقای  4. در بیمارین مبتال به یستیج ر یستGI, GII, GIIIهناس  تومور )

 یست. %10ساکه فقط  5

 عالئم و نشانه ها

  خونریزی غیر طبیع 

 تست پا) غیر طبیع  )نتیجه تشخیص  نیست یما موجب پی یری م  هودر 

 تفسیر نتایج تست ها

 تست پا) یسمیر 

 بیوپس  آندومتر 
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 (  کورتاژ یندوسرویلاEndocervical curettageر 

  سطحCa-125 

 درمان

  معموف  –جریح  در یبتدی بریی مرح ه بندی و خارج ستتازی تومور ینجام م  هتتود
 ر دو طرفه  بیوپس  گرت هاsalpingo-oophorectomyیوفرکتوم  )-هیسترکتوم   ساکپنژو

  یهعه درمان 

   هورمون درمان 

o ( پروژستین هاprogestinsر 

   که خارج یز ک ن عود م  کنند هیم  درمان  بریی کانسرهای 

o ( دوکسوروبیسینdoxorubicinر 

o ( سیسپالتینcisplatinر 

o ( ییفوسفامیدifosphamideر 

 تشخیص های پرستاری

 سوگ ینتظاری 

 یختال  تصویر یز بدن 

  نقص عم لرد جنس 

 مداخالت پرستاری

  بررس  خونریزی ویژینا 

  بررس  موضع برش جریح 

  یتساس هلم بررس  هلم یز نظر صدیهای رودت 

 بررس  بروندت یدریری 
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 تجویز مسلن درد 

 بررس  عالئم حیات   درجه حریرا 

  یطمینان مجدد عاطف 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o طریقه مصرف دیروهای مسلن 

o مزییای خارج هدن زودرس یز تخت 

o یفزییش هانس واوس حام    های یکتوپیک در آیندت 
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 (Leiomyomasلیومیوماس )

ر تومور عضالا صاف رحم یست. یز آنجای  که ویبسته Fibroidsیبروئید )کیومیوماس یا ف

 به دریافت هورمون یست  سایز تومور با ااعدگ  یفزییش م  یابد.

 مشکل چیست؟

صاف م   ضالا  سیون یین تومورهای ع ست که چه چیزی موجب پروکیفری شخص نی م

 آمریلای  هایع یست. –هود. فیبروئید بیشتر در زنان آفریقای  

 پیش آگهی

یز آنجای  که هورمون ویبستتته به هورمون یستتت  با یائستت   جمع م  هتتود. هرچند در 

 بیمارین دیریی تومور بزرگ  درد و خونریزی زیاد درمان ری ضروری م  کند.

 عالئم و نشانه ها

  خونریزی  کم خون 

 درد  در تومورهای بزرگ 

 فشار 

 تفسیر نتایج تست ها

  شان ر ص  ن شخی شاا ت سطح هموگ وبین )آزمای ر Hctر و هماتوکریت )Hgbکاهش 
 یست

    سونوگریف صویر  سلوپ  ) MRI  CTدر ت سترو سلن و هی ر تومور hysteroscopyی
 مشاهدت خویهد هد

 درمان

 ینتظار همریت با پایش و مریابت 
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   میومتوم  ) –جریحmyometomy ر در صتتتورت  که نیاز به حفظ زییای  باهتتتد  یا
 یی  کامش هدت و نیازی به حفظ زییای  نباهدهیسترکتوم  یگر بچه ز

 هورمون ها مملن یست به کوچک کردن تومور کمک کنند 

 تشخیص های پرستاری

  درد  ناریحت 

   خست 

 یختال  تصویر یز بدن 

 مداخالت پرستاری

  پایشCBC  یز نظر کم خون 

  بررس  خونریزی ویژینا 

  بررس  موضع برش جریح 

 تجویز مسلن 

  درجه حریرابررس  عالئم حیات   

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o یستفادت یز دیروهای مسلن 

o یفزییش یحتما  حام    نابجا در آیندت 

o تشویق به تحرک و خروج زودرس یز تخت 
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 (Infertilityنازایی )

ستم زییای   سی هدن پس یز  –نازیی  ناتوین  زوج  ستن  مات مقاربت  12سن در کقاح و آب

درصد مویاع مجاری زییای  تناس   زن  50جنس  بدون محافظ و پیش یری یست. بیشتر یز 

مشلش دیرد. نازیی  یوکیه زمان  یست که زن هرگز حام    ندیهته یست  نازیی  ثانویه زمان  

 رخ م  دهد که زن ابال حام    دیهته یست.

 مشکل چیست؟

شتتلش مملن یستتت یز کاهش ترهتتح هورمون ها توستتط هیپوفیز ادیم   ناتوین  تخمک م

گذیری  آندومتریوز یا عفونت اب   باهتتد که موجب مستتدود هتتدن مجریی توکید مثش هتتدت 

یستتت. مشتتلالا ستتاختاری )مستتدود هتتدن کوکه های فاکو) یا عدم تخمک گذیریر  تحرک 

سپرم یا نقص های چند عام همارش کم ی هود. ابش ضعیف یا     نیز م  تویند موجب نازیی  

یز اریر دیدن بیمار در معرض یهتتتعه  دیروهای مصتتترف   میزین ورزش و فعاکیت  ستتتیلش 

 ااعدگ  و طو  یادیم به حام    بایست  یرزیاب  هوند.

 پیش آگهی

 درصد یا بیشتر زوج ها ری درگیر کردت یست. 15نازیی  حدود 

 عالئم و نشانه ها

  هدنناتوین  آبستن 

 تفسیر نتایج تست ها

  تجزیه و تح یش من 

  یادیهت کردن ااعدگ 

 سونوگریم بریی مشاهدت آناتوم  آندومتر 
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  ضعیت هورمون  و تعیین توینای  فیه آندومتر در س  و س  آندومتر جهت برر بیوپ
 حمایت یز تخم بارور  وجود یا عدم وجود کیومیوماس

  سترون سطح هورمون ها  پروژ ص   شخی شاا ت بریی چک  LH   FSH   TSH آزمای
 نرما  بودن رحم  تخمدین  و عم لرد هیپوفیز و تیروئید

 ( هیستروساکپنژوگریمHysterosalpingogramر بریی مشاهدت رحم و کوکه ها 

  ست پس یز مقاربت ش  کاف   –ت ه هتن مخاط پو سرویلس یز نظر باز بودت و دی
 بریی نفوذ یسپرم بررس  م  هود

 درمان

 ازیی  بست   دیرددرمان به ع ت ن 

  یگر یافته های یسپرم غیر طبیع  باهد 

o یرجاس به متخصص یوروکوژی 

o   صرف س  دیروهای م سیم  م  توینند  –برر ب وک کنندت های کانا  ک 
 عم لرد یسپرم ری مختش کنند

o (  یستفادت یز ت قیح مصنوعArtificial inseminationر 

 ( درمان بریی عدم تخمک گذیریanovulation ر 

o LH/FSH بریی تحریک تخمک گذیری 

o ( بروموکریپتینBromocriptineر بریی نقص عم لرد هیپوتافموس 

o ( ک ومیفنClomipheneر بریی تحریک تخمک گذیری 

  در نقص های ساختاری 

o جریح  ترمیم کوکه ها 

o (  م تو ل م یو یومتتاس Myomectomyم م یو ک بریی ختتارج ستتتتازی  ر 
(leiomyomasر 

o  چسبندگ  هاجریح  بریی کیز کردن 
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o ( باروری دیخش کوکه آزمایشIVFر 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن 

  سازگاری تدیفع 

 ریسک عدم ویکدی 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o  پیشنهاد گروت های حمایت 

o تشویق به پرسیدن سئویفا 

o بحث در مورد تست ها 
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 (Menopauseیائسگی )

مات بدون ااعدگ  تعریف م  هتتود. در  12عنوین ستتپری هتتدن  یائستت   یا منوپوز به

یائس   فوکیلو  های یندک  بریی باکغ هدن باا  ماندت یست  سطح هورمون های کاهش م  

یابد  دی ر تخمک گذیری رخ نم  دهد  و پوهتتش دیخ   رحم نیازی به ضتتخیم هتتدن بریی 

 پذیرش تخم بارور ندیرد.

 مشکل چیست؟

 ت.سیر طبیع  زندگ  یس

 پیش آگهی

س   در ییافا متحدت  سن  یائ ست. حدود  51میان ین  صد زنان یمریلای   50سا  ی در

 به باف تجربه م  کنند. 51عالئم منوپوز ری در سن 

 عالئم و نشانه ها

  فقدین چرخه ااعدگ 

  کوچک هتتتدن پستتتتان  ویژن و رحم در پاستتتخ به کاهش ترهتتتح یستتتتروژن و
 پروژسترون

 ر در یثر یفت سطح یستروژنبریفروخت   ویزوموتو 

 نوسان خ ق و عصب  هدن در یثر تغییر سطح هورمون 

 یفزییش ریسک ا ب  عروا  در ریبطه با کاهش یستروژن 

 ریسک فاکتور یستئوپروز در ریبطه با کاهش یستروژن 

 خشل  مخاط ویژن در یثر کاهش هورمون ها 

 تفسیر نتایج تست ها

  یفزییش سطحFSH   در ط  یائس 
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  کاهش سطحLH   در ط  یائس 

 کاهش سطح یستروژن 

 درمان

جای زین  هورمون ) مان  نان در مان HRTبعضتتت  یز ز یا در نان دیریی رحمر  ر )در ز

تا بریفروخت   ERTجای زین  یستتتتروژن ) ند  خاب م  کن بدون رحمر ری ینت نان  ر )در ز

یان کرونر ری ویزوموتور و عالئم و نشتتانه های یائستت   کاهش یافته و ریستتک بیماری هتتر

 کاهش دهند.

 تشخیص های پرستاری

 مدیریت موثر رژیم درمان  فرد 

 تضاد در تصمیم گیری 

 یختال  هویت فردی 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o  تغییریا بدن 

o  یثریاHRT  وERT 
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 (Ovarian Cancerسرطان تخمدان )

زیری معموف ابش یز تشخیص سرطان تخمدین کشندت ترین سرطان های ژنیلوکوژیک یست 

به مریحش پیشتترفته رستتیدت یستتت. تستتت غرباک ری ثابت هتتدت بریی ستترطان تخمدین وجود 

ندیرد. نشانه های زودرس اطع  ندیرد. بعض  یز زنان ناریحت  و تورم مبهم هلم  ری تجربه 

 م  کنند.

 مشکل چیست؟

ت یستتتت در خطر بافی زن  که هرگز بچه یی نیاوردت یستتتت یا تنها یک یا دو بچه آورد

ستترطان تخمدین یستتت. زنان دیریی ستتابقه ستترطان پستتتان  ستترطان کوکون یا تاریخچه 

ر و endometriosisخانویدگ  یینها در ریستتک بافتر ستترطان تخمدین یستتت. بین آندومتریوز )

 سرطان تخمدین نیز ریبطه وجود دیرد.

 پیش آگهی

درصتتد زنان در مریحش  75تر یز متاستتفانه پیش آگه  ستترطان تخمدین بد یستتت. بیشتت

 CA-125پیشرفته بیماری تشخیص دیدت م  هوند. پیش آگه  خی   بدتر م  هود یگر سطح 

باف باهد و یگر بیماری منتشر هدت باهد. هر چه مرح ه بیماری بافتر باهد  پیش آگه  بدتر 

 یست. %5ر نرخ بقای پنج ساکه حدود stage IVیست. در مرح ه چهار )

 و نشانه هاعالئم 

 باد کردن هلم در یثر بزرگ هدن تومور 

  تودت ک ن 

 تن   نفس در نتیجه فشار تومور بزرگ بر دیافریگم 

  تجمع غیر طبیع  مایع در هلم –آسیت 
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 تفسیر نتایج تست ها

  باف بودن سطحCA-125 نشان ر یحتما  بدخیم بودن تومور یست 

 ( سونوگریف  یز ویژنTransvaginal ultrasound بریی تشخیص بیماریر 

 درمان

 درمان به مرح ه بیماری در زمان تشخیص بست   دیرد 

 مرح ه بندی یز طریق جریح  ضروری یست 

 (  سترکتوم ساکپنژوhysterectomyهی هلم  به همریت  -salpingoیوفرکتوم  )-ر کامش 

oophorectomy(  ر  یمنتلتومomentectomyر و خارج کردن گرت های کنفاوی 

 ش تومور مرئ  و کاهش حجم متاستازبردیهتن کام 

   هیم  درمان 

o ( سیسپالتینcisplatinر 

o ( کاربوپالتینcarboplatinر 

o ( پاک یتاکسیشpaclitaxelر 

  یهعه درمان 

 تشخیص های پرستاری

 یک وی تنفس  ناموثر 

 نایمیدی 

 یضطریب 

 مداخالت پرستاری

  پایشCBC  یز نظر کم خون 

  بررس  خونریزی ویژینا 
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  برش جریح بررس  موضع 

  صدیهای رودت  یتساس هلم –بررس  و هناخت هلم 

 پایش عالئم حیات   درجه حریرا 

 تجویز مسلن 

 یطمینان مجدد عاطف  دیدن 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o مزییای زود یز تخت خارج هدن و تحرک 

o یستفادت یز دیروهای مسلن 

o درمان پیشنهادی متخصص سرطان 
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 (Ovarian Masses, Benignتوده های خوش خیم تخمدان )

 هایعترین کیست های تخمدین کیست های فوکیلوفر هستند.

 مشکل چیست؟

تخمک در پوهش  یز فوکیلو  یحاطه هدت یست همانطور که ماهانه منتظر بیرون رفتن یز 

تخمدین یست. زمان  که فوکیلو  باز نشدت و یملان خروج تخمک ری نم  دهد یا فوکیلو  جذب 

 ست خوش خیم به صورا یک کیسه پر یز مایع رخ م  دهد.نم  هود  کی

 پیش آگهی

بیشتر کیست ها در ط  چند مات رفع م  هوند. هرچند درصد کوچل  یز بیمارین ناریحت  

 و درد ری تجربه م  کنند  زمانیله کیست برطرف نشود

 عالئم و نشانه ها

 بدون عالمت 

  تغییریا ااعدگ 

  تخمدین درگیر م  هودردرد یلطرفه ک ن )معموف یک 

 درد تیز ک ن   که نشان ر پارگ  تخمدین یست 

 تفسیر نتایج تست ها

    تست حام 

 معاینه ک ن 

  سونوگریف 

 درمان

 مریابت و ینتظار بریی رفع هدن کیست 
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 ارص های ضد باردیری 

 جریح  بریی درآوردن کیست ها 

 تشخیص های پرستاری

  درد  ناریحت 

 یضطریب 

 مداخالت پرستاری

 ینان به بیمار مبن  بر برطرف هدن بیشتر کیست هایطم 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o ع ت درد وی 

o سیلش ااعدگ   درد مملن یست در ط  تخمک گذیری تشدید هود 

o  دیروهای مصرف 
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 (Pelvic Inflammatory Diseaseبیماری التهابی لگن )

مجاری تناس   فواان  ری درگیر ر ینویس یکتهاب و عفونت  یست که PIDبیماری یکتهاب  ک ن )

م  کند که هتتامش رحم  کوکه های فاکو)  تخمدین و ستتایر ستتاختارهای تناستت   یستتت. یین 

ر  oophoritisر  یوفوریت )salpingitisر  ستتتاکپنژیت )endometritisبیماری ها هتتتامش آندومتریت )

 ر یست.pelvic peritonitisآبسه کوکه یی تخمدین  و پریتونیت ک ن  )

 مشکل چیست؟

باکتری ها یز ستترویلس و ویژن به مجاری تناستت   فواان  مهاجرا م  کنند. یرگانیستتم 

 Neisseriaر  نایسریا گونورآ )Chlamydia trachomatisهای معمو  هامش کالمیدیا تریکوماتیس )

gonorrhoeae(   هیا ک شیر شتBacteroidesر و باکتروئیدها )Escherichia coliر و یی ست. بی ر ر ی

عفونت ها در یثر ترکیب  یز باکتری ها رخ م  دهد. بیماری های یکتهاب  ک ن بیشتتتر یوااا در 

زنان فعا  یز نظر سلس رخ م  دهد و بیشتر در دخترین نوجوین هایع یست. زنان  که دیریی 

سابقه بیماری های منتق ه  سلس بدون محافظ و  ستند  زنان جوین   س  چندگانه ه هریک جن

 فزییش ریسک یبتال م  هود.جنس  باعث ی

 پیش آگهی

یز هر دت زن فعا  جنستت  یک زن بیماری یکتهاب  ک ن ری در طو  عمر خود تجربه م  کند 

سه یا درد مزمن ختم  25و  هدیدی یز ابیش نازیی   حام    نابجا  آب صد آنها به عویرض  در

 م  هود.

 عالئم و نشانه ها

 تندرنس هلم 

  کوکه های فاکو)رتندرنس آدنلس  )تخمدین ها و 

 تندرنس حرکاا سرویلس )درد در حرکت سرویلسر در ریبطه با عفونت 
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 تب 

 ترهحاا ویژن 

 (  دیس پارونDyspareunia درد در هن ام مقاربت –ر 

 باف رفتن همارش س و  های سفید خون 

 تفسیر نتایج تست ها

  آزمایشCBC  نشان ر باف بودنWBC یست 

     تست حام– beta hCG 

  کالمیدیاتست 

 تست گونوروآ 

  آزمایش تحقیق بیماری منوی(VDRL) یز نظر سیف یس 

  تست رآژین سریع پالسما(RRR) بریی سیف یس 

 ( تست آنت  بادی تروپونما ف ورسنتFTA–ABSر بریی تایید سیف یس 

 ( شانه اندیش هدیدی  –ر sign randelieChن هود درد  سرویلس کمس م   زمان  که 
 ییجاد م  هود )ین ار که زن روی یک اندیش بپردر

 درمان

  یکثر بیمارین ری م  توین به صورا سرپای  و با آنت  بیوتیک درمان کرد 

o ( یف وکساسینofloxacin(  ر و مترونیدیزوmetronidazoleر 

o ( سفتریاکسونceftriaxone( ر و دیکس  سایل ینdoxycyclineر 

o ( آزیترومایسینnazithromyci(  ر و مترونیدیزوmetronidazoleر 

   زنان  که حام ه و دچار آبستته صتتفاا  هستتتند یا دیریی عالئم گویرهتت  هستتتند
 بایست  به صورا بستری درمان هوند 

o ( سفوتتانncefoteta( ر و دیکس  سایل ینdoxycyclineر 
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o ( ک یندیمایسینclindamycinر و جنتامایسین (gentamycinر 

o ( آزیترومایسینazithromycin(  ر و مترونیدیزوmetronidazoleر 

 .هریک جنس  نیز بایست  تحت درمان اریر دیدت هود 

 تشخیص های پرستاری

  درد  ناریحت 

  نقص عم لرد جنس 

 ریسک عفونت 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o طریقه ینتشار بیماری 

o ییمن طریقه ینجام مقاربت 

o دیروهای مورد یستفادت و عویرض جانب  آنها 

o ضرورا درمان تمام  هرکاء و همسرها 
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 (Trophoblastic Diseaseبیماری تروفوبالستیک )

ستیک ) سته Trophoblastic neoplasiasنئوپالزی های تروفوبال س وک  غیر طبیع  پو هد  ر ر

ماری  ماری هتتتامش چهار بی یستتتت که مو  هیدیتیفرم بین جنین و آندومتر یستتتت. یین بی

(hydatidiform mole(  هاجم یا نستتتب   مو  ت مش  کا ما invasive moleر  کارستتتینو ر  کوریو

(choriocarcinoma هوند. مو  یا تودت کامش ضع جفت نامیدت م   ستیک مو ر و تومور تروفوبال

توستتط یک یستتپرم بارور هتتود. مو  نستتب   DNAزمان  هتتلش م  گیرد که یک تخم بدون 

هاجم  نوع  مو   DNAدیریی  ندت آن. مو  ت ما معموف بخش کشتتت کدین یستتتت ی هر دو وی

ست خونریزی  ست که یز تروفوبال سینوما توموری ی ست. کوریوکار هیدیتیفرم در آندومتر ی

دهندت تشلیش هدت یست. تومور تروفوبالستیک موضع جفت هامش تروفوبالست های  یست 

ز بدخیم  بودت و مست زم پی یری یز نظر متاستاز که به میومتر تهاجم م  کنند. هم   حاک  ی

 یسلن مغز  ک یه ها  کبد و ریه یست.-CTهستند که هامش 

 مشکل چیست؟

هانس  شل   وجود دیرد.  هود که در یین بیماری در موید ژنتیک زی وا ها م صور م   ت

 واوس یین بیماری در مادرین کهنسا   حام    موفر اب    سابقه سقط بیشتر یست.

 یش آگهیپ

درصتتد یز حام    های  20پیش آگه  مو  هیدیتیفرم یز مابق  یهتتلا  بهتر یستتت. تقریبا  

مو  کامش منجر به بیماری تروفوبالستتتیک در حام    های بعدی م  هتتود. ستته تشتتخیص 

باایماندت مملن یستتت در نقطه یی بدخیم هتتوند. بیشتتتر بدخیم  های غیر متاستتتاتیک دیریی 

 درمان هستند. ریت عود خوب  پس یز

 عالئم و نشانه ها

  نشانه های حام    معموک  در ط  سه ماهه یو 

 خارج هدن خوهه های ین ور مانند وزیلو  یز ویژن 



 43صفحه   

 

  خونریزی ویژینا 

   باف رفتن غیر طبیعhCG 

 بزرگ هدن غیر طبیع  رحم 

 فقدین تون ا ب  جنین 

 باف رفتن فشار خون 

 تفسیر نتایج تست ها

 معایناا ک ن 

 ر یز حد ینتظار بودن سطح بافتhCG در تست حام    خون 

  سونوگریف 

 درمان

 ( دیالتاسیون و کورتاژD&Cر بریی خارج کردن س و  های تروفوبالستیک 

  تست ملرر سطحhCG بریی یطمینان یز تخ یه کامش س و  ها 

 ریدیوگارف  افسه سینه بریی بررس  و هناخت وجود متاستاز 

  بررس  و هناخت متاستاز کبدیتست های عم لرد کبدی بریی 

 ج وگیری یز باردیری بریی یلسا  کامش 

  هیم  درمان  تا زمان  که سطحhCG  به حد نرما  برگردد 

o ( متوتروکسااmethotrexateر 

o  دی ) –یکتینومایسینactinomycin-dر 

  هیسترکتوم  هلم  کامش و هیم  درمان 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک تغییر ویکدی 
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 سوگ ینتظاری 

 ب  یاتدیری 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o بیماری تروفوبالستیک 

o نیاز به آزمایشاا بعدی 

o مجاز بودن سوگ و بیان یحساساا 

o  یرجاس به مشاور  کشیش و روحان 

o    بحث در مورد نیاز به یلسا  کنتر  حام 
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 (Pregnancyحاملگی )

محاسبه م  هود. در هر ویزیت ویکدین  ر LMPسن حام    یز یوکین روز آخرین ااعدگ  )

فوندوس )ااعدت رحمر یندیزت گیری م  هتتود همانطور که موضتتع آن در هتتلم مشتتخص م  

هود. حام    معموف به  ستفادت م   هد جنین ی هناخت ر س  و  هود. یین یطالعاا بریی برر

صفر تا  سه ماهه یو  یز  هود.  سیم م   سه ماهه تق ته م  هفت   در نظر گرف 14سه دورت 

هتتود یز فنه گزین  هتتروس م  هتتود. در ط  یین زمان  یحستتاس خستتت    تهوس و یستتتفریغ 

صبح اه  رییج یست. در دو ماه   جنین به سایز یک گریا فروا یست. در نه هفت   رویان 

ری جنین م  نامند و حدود یک یینچ طو  دیرد. در ط  سه ماهه یو   بیشتر یرگان ها هلش م  

 گیرند.

ست    28تا  14ه دوم یز سه ماه ستان  خ سفت  کردن پ سط  ست و تو هفت   حام    ی

کمتر و کاهش تهوس صبح اه  مشخص م  هود. هرچند کمر درد مملن یست هروس هود و 

هفت    16همچنین عالئم کشتتش یز ابیش ستتوزش ستترد  و هموروئید آغاز م  هتتوند. در 

ناف اریر دیرد.  مابین یستتتتخوین پوبیس و  ندوس رحم  هفت   حرکاا جنین  18تا  16در ف

مملن یستتت حس هتتود. یما حرکاا کمتری حس م  هتتود زیری فضتتای موجود بریی حرکت 

جنین کم یستتت. مادر مملن یستتت مشتتلالا تنفستت  ری تجربه کند زیری رحم مستتتقیما در زیر 

ش دیافریگم اریر گرفته و به ریه فشار م  آورد. همچنین مملن یست یدم  مشلش خویب و یفزیی

میش به دفع یدریر ری بخاطر فشتتتار بر مثانه یحستتتاس کند. همچنین مملن یستتتت ینقباضتتتاا 

 ر ری یحساس کند که کریما های هلم  خفیف هستند.Braxton-Hicksهیلز ) –بریکستون 

 مشکل چیست؟

 هیچ  در کش

 پیش آگهی

 توکید یک جنین ساکم پس یز نه مات آبستن 



 46صفحه   

 

 عالئم و نشانه ها

 معموف در یثر حام    یست  یما تشخیص  نیستند  عالئم و نشانه ها 

  عالئم 

o تهوس  یستفریغ 

o بزرگ  و سفت  پستان 

o جنبش )یحساس حرکاا جنینر 

o یفزییش وزن 

o  اطع و فقدین ااعدگ 

  نشانه ها 

o بزرگ  پستان 

o نرم هدن گردن رحم 

o یفزییش رن دینه و بزرگ هدن هاکه نوک پستان 

o ( نشتتتانه چادویکChadwick’s sign ستتتایه آب  رن   در یثر یفزییش  –ر
 عروق در گردن رحم و ویژن مشاهدت م  هود

 تفسیر نتایج تست ها

 (  گونادوتروپین کرویونیک ینسانhCGر 

  سطحhCG  هفته پس یز  4تا  3بین  –پالسماLMP مثبت یست 

  سطحhCG  تا یک هفته پس یز اطع ااعدگ  مثبت یست –یدریر 

  ستتطحhCG  و تومورهای تروفوبالستتتیک نیز باف خویهد در حام    نابجا  –ستترم
 بود

  تست مثبت  یست بریی حام    –تون ا ب جنین 

   بریی تایید حام    –سونوگریف 



 47صفحه   

 

 درمان

  ویزیت منظم با مریاب بهدیهت 

 ویتامین های مادری 

 آزمایشاا روتین 

  سونوگریف 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تغذیه 

 یختال  تصویر یز بدن 

 یمداخالت پرستار

 بحث در مورد تغییریا بدن 

 بیان یهمیت مصرف ویتامین های مخصوص مادر باردیر 

 تقویت رژیم غذیی   ورزش 

 تذکر اریرهای متخصص زییمان 

  توصیه به بیمار بریی تماس با متخصص یا ماما در صورا مشاهدت مویرد زیر 

  خونریزی یا ترهح ویژینا 

 طو  کشیدن کریما و درد به مدا چندین ساعت 

 تب 

 کاهش حرکاا جنین 

 یستفریغ مقاوم 
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 (Labor and Deliveryزایمان و تولد )

زییمان معموف در زنان  که ستتابقه زییمان اب   دیرند نستتبت به یو  زیها کوتات تر یستتت. 

ساعت یست. زییمان عمدتا به سه مرح ه تقسیم م  هود   24تا  12میان ین مدا زییمان بین 

یستتتت. مرح ه یو  یز هتتتروس درد زییمان یعن  هتتتروس  که خود مرح ه یو  دیریی دو فاز

ر و گشتتادی گردن رحم م  effacement -ینقباضتتاا رحم که منجر به نازک هتتدن )یفاستتمان 

ستتتانت  متری و  10هتتتود  آغاز م  گردد. یین مرح ه با دیالتاستتتیون کامش یعن  گشتتتادی 

قباضاا خفیف تر بودت  یفاسمان کامش تمام م  هود. یین طوفن  ترین بخش زییمان یست. ین

ص ه بین دو ینقباض متویک   90تا  60 شد و فا ست و آن ری  20تا  15دایقه طو  م  ک دایقه ی

 فاز تاخیری م  نامند.

ستتانتیمتر گشتتاد م  هتتود   8به  4فاز فعا  زمان  هتتروس م  هتتود که ستترویلس یز 

نقباضتتاا کم م  ثانیه طو  م  کشتتند و فاصتت ه ی 45تا  30ینقباضتتاا اوی تر هتتدت و حدود 

هود. در یین  هدت و مایع آمنیوتیک آزید م   شای آمنیوتیک پارت  ست که غ هود. یین زمان  ی

باز هتتتدت و  کامال  که ستتترویلس  مرح ه کمر درد و خونریزی ویژن رییج یستتتت. زمان  

 سانتیمتر رسید  مرح ه دوم زییمان هروس م  هود. 10دیالتاسیون به 

رون آمدن م  کند. ینقباضتتتاا یدیمه دیرد یما متفاوا در مرح ه دوم جنین هتتتروس به بی

هستتتند. رکتوم تحت فشتتار اریر گرفته و میش اوی به زور زدن ییجاد م  هتتود. مرح ه دوم 

زییمان با توکد نوزید تمام م  هتتتود. خارج هتتتدن جفت یا محتویاا بعد یز توکد رحم مرح ه 

تر یست  رحم منقبض م  هود و به سوم زییمان یست. هنوز ینقباضاا یدیمه دیرد یما خفیف 

 خارج هدن جفت و کند هدن خونریزی کمک م  کند.

 مشکل چیست؟

 مشل   وجود ندیرد.
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 پیش آگهی

 یک بچه ساکم

 عالئم و نشانه ها

 تظاهریا خون  که یک کخته مخاط  یست یز ویژن بیرون م  زند 

 د )عموما  پارگ  غشتتاء یا پردت آمنیوتیک موجب آزید هتتدن مایع آمنیوتیک م  هتتو
 پارگ  کیسه آب یطالق م  هودر.

 تفسیر نتایج تست ها

  ینجامCBC  بریی بررس  و هناخت آنم 

  تعیین گروت خون 

  تعیین فاکتورRh 

 تجزیه یدریر یز نظر پروتئین و گ وکز 

 درمان

  گاه  مملن یست بریی تحریک هروس ینقباضاا رحم  یز دیرو یستفادت هود 

o ( یکس  توسینoxytocinر 

o ( پروستاگالندین هاprostaglandinsر 

  .مملن یستتت مستتلن تجویز هتتود  یما همیشتته ییمن  جنین در نظر گرفته م  هتتود
 بایست  مزییا و منفعت مسلن به معایب و ریسک آن بچربد.

  مسلن و آریمبخش 

o (  یستادوstadolر 

o (  بوتروفانوbutorphanolر 

o ( مپریدینmeperidineر 
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o ( فنتانیشfentanylر 

o ( ناکبوفینnalbuphineر 

   بیهوه  عموم 

o ( یستنشاق نیتروز یکسیدnitrous Oxide inhalationر 

o   ب  حس  موضع 

o (  ب وک پودنتاpudendal blockر 

o (  ب وک پاریسرویلاparacervical blockر 

o (  ب وک یسپایناspinal blockر 

o (  ب  حس  یپیدوریEpidural analgesiaر 

o (  ینفی تریسیون موضعLocal infiltrationر 

 تشخیص های پرستاری

 یضطریب 

  درد  ناریحت 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o مزییای ورزش مستمر 

o یفزییش مایعاا  بخصوص در صورا تهوس 

o مویببت یز نشانه های دهیدریتاسیون 

o  حذف غذیهای تند و پر چاهتتتن  یز رژیم غذیی  بریی کاهش ستتتوزش
 سرو د 

o  های غذیی  کوچک یما ملررخوردن وعدت 

o یفزییش غذیهای سرهار یز فیبر بریی پیش یری یز یبوست 
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o    مصرف روزینه ویتامین های حام 

o  جوریب حمایت  بریی وریدهای ویریس 

o یستفادت یز مسهش بریی کمک به درد هموروئید 

o یجتناب یز کفش پاهنه ب ند در صورا مقاومت کمردرد 

o یجتناب یز نشستن ب ند مدا 

o  یجتناب یز ویکسنMMR    در ط  حام 

o ( پیشنهاد فمازeLamazر یا سایر گروت های حمایت  زییمان 
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 (Postpartumدوره پس از زایمان )

یز زمان توکد تا هتتش هفته بعد که تغییریا غیر یریدی رخ م  دهد  دورت پس یز زییمان یا 

 پست پارتوم نامیدت م  هود.

 مشکل چیست؟

 هیچ مشل   وجود ندیرد

 پیش آگهی

 برگشت به وضعیت ابش یز حام   

 عالئم و نشانه ها

 ( ترهحاا ویژنlochiaر کاهش یافته  رنگ ترهحاا روهن تر م  هود 

 سایز رحم کاهش م  یابد 

 هلم جمع م  هود 

 پستان بزرگ و پر یز هیر م  هود 

 وزن بدن کاهش م  یابد 

 تفسیر نتایج تست ها

  ینجامCBC بریی بررس  میزین دفع خون 

 درمان

 ملمش آهن در صورا یندیلاسیون 

 تشخیص های پرستاری

   خست 

 یختال  تصویر یز بدن 
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 تغذیه موثر با هیر مادر 

 مداخالت پرستاری

  رنگ و مقدیر ترهحاا –تشریح کوه  )ترهحاا ویژینا  پس یز زییمانر 

 پاسخ به سئویفا مربوط به هیرده  با پستان 

  زنان در صتتتورا واوس تب  ترهتتتح یا تذکر به بیمار در مورد تماس با پزهتتتک
 خونریزی هدید  درد افسه سینه یا تن   نفس

  تخمک گذیری مملن یست ابش یز هروس مجدد  –بحث در مورد ج وگیری یز باردیری
 ااعدگ  صورا گیرد
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 Rh (Rh Incompatibility)ناسازگاری 

 مشکل چیست؟

سازگاری  هود. یک آنت  ژن به نام  Rhنا س  م   در تمام  مادرین در طو  حام    برر

Rh  مملن یست در سطح س و  های ارمز خون وجود دیهته یا ندیهته باهد. یگر مادریRh 

خود دیرد. جنین آنت  ژن های  RBCر بر سطح Rhesus antigenمثبت باهد  آنت  ژن رسوس )

منف  و پدر  Rhمشتتلش ستتاز م  هتتود که مادر  Rhخود ری یز پدر و مادرش م  گیرد. زمان  

Rh  مثبت باهتد. زمانیله مادرRh  منف  یستت و جنینRh   مثبت یستت  مادر مملن یستت آنت

بادی توکید کند که یز عرض جفت گذهتتته و به ستت وکهای ارمز جنین حم ه کند  که به عنوین 

 ه  خارج  م  هناسد.

 پیش آگهی

ادرین در ط  دورت مریابت ابش یز زییمان تستتت م  پیش آگه  خوب یستتت زیری تمام  م

 هوند.

 عالئم و نشانه ها

  ناسازگاریRh مادر و بچه 

 تفسیر نتایج تست ها

  تعیین نوسRh 

 درمان

 ( روگامRhoGAM ر یک ییمنوگ وبوکینRh (Rh IgG ر یستتتت که یز پاستتتخ ییمن  مادر
 تجویز م  هود Rhپیش یری م  کند و بریی ناسازگاری 

 ی پرستاریتشخیص ها

  ییمن 
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 ریسک صدمه 

 مداخالت پرستاری

 در صورا عدم یطمینان یز نوس و تیتر آنت  بادی  آزمایش مجدد ینجام هود 

 ( تجویز روگامRhoGAMر 

 هرح وضعیت بریی مادر 
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 (Preeclampsia and Eclampsiaپره اکالمپسی و اکالمپسی )

دوم حام    به آن مبتال  پرت یکالمپستت  یختالک  یستتت که زن حام ه مملن یستتت در نیمه

س  م  گویند و یغ ب در حام    یو  رخ  ه  یز حام    ری پرت یکالمپ سیون نا هود. هیپرتان

ضعیت  هود که و س  تبدیش م   هود  به یکالمپ س  بدون درمان رها  م  دهد. یگر پرت یکالمپ

 هدیدتری یست.

 مشکل چیست؟

یپرتانسیون حام     چاا  و تغذیه یتیوکوژی پرت یکالمپس  و یکالمپس  ناهناخته یست. ه

ضتتعیف هم   فاکتورهای همیار با یین وضتتعیت هستتتند. مادرین حام    یو  در خطر بافتر 

پرت یکالمپستت  اریر دیرند همانطور که زنان دیریی ستتابقه خانویدگ  پرت یکالمپستت  در خطر 

 بافتری هستند.

 پیش آگهی

ش رس و ناتوین  یادگیری نوزید م  پرت یکالمپستتت  موجب کوچک هتتتدن نوزید  توکد پی

 هود. یکالمپس  درمان نشدت م  تویند به تشنج  کما و حت  مرگ مادر و بچه ختم هود.

 عالئم و نشانه ها

  پرت یکالمپس  )مملن یست بدون عالمت باهدر 

o  140/90فشار خون بافتر یز mmHg 

o ( وجود پروتئین در یدریر یا پروتئینوری هتتدیدaProteinuriشتتتر یز ر  بی
gm 030  ساعته 24در یدریر 

o باف رفتن سطح کریتینین 

o سردرد 

o یدم 
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o یدم ریوی 

o هموکیز 

o یفزییش وزن سریع 

o درد هلم 

o کاهش بروندت یدریری 

o تهوس و یستفریغ هدید 

   یکالمپس 

o عالئم باف 

o تشنج 

 تفسیر نتایج تست ها:

 پانش هیم  خون بریی بررس  هیدریسیون و همچنین عم لرد ک یوی و کبدی 

  همارش خون  بریی بررس  آنم  و همارش پالکت 

 تجزیه یدریر بریی بررس  سطح پروتئین و کریتینین یدریر 

 سونوگریف  جنین 

 درمان

با  ها عالج یکالمپستتت  و پرت یکالمپستتت  یستتتتت. پرت یکالمپستتت  خفیف  کد نوزید تن تو

نه و وی ندک پروتئین در یدریر ری م  توین در خا زیت ملرر هیپرتانستتتیون خفیف و مقدیر ی

متخصص و نظارا دایق درمان کرد که بست   به وضعیت جنین و سن حام    دیرد. سایر 

 مویرد یکالمپس  و پرت یکالمپس  بایست  در بیمارستان بستری هوند.

 یستریحت مط ق 

 رژیم غذیی  کم نمک 
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  تجویز دیرو بریی کنتر  فشار خون 

o ( هیدریفزینhydralazineر 

o (  فبتوکوlabetololر 

o تیش دوپا )مmethyldopaر 

o ( نیفیدیپینnifedipineر 

  تجویز دیرو بریی کنتر  تشنج 

o ( منیزیم سوکفااsulfate mmagnesiuر 

 تشخیص های پرستاری

  ییمن 

 ریسک یختال  ویکدی 

 یختال  رهد و تلامش 

 مداخالت پرستاری

 پایش فشار خون 

 پایش سطح پروتئین یدریر 

 کمک در ط  یستریحت مط ق 

  زیر به بیمار آموزش مویرد 

o فرآیند بیماری 

o ضرورا رژیم غذیی  کم نمک 

o تمام  تست ها و آزمایشاا 
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 (Crucial Diagnostic Testsتست های تشخیصی حیاتی )

 (hCG test-βزیرواحد بتای گونادوتروپین جفت انسانی )

ر که بیشتتتتر به عنوین hCG-β (Beta Subunit of Human Chorionic Gonadotropinتستتتت 

آزمایش حام    هتتناخته م  هتتود  بریی تشتتخیص زودرس حام    و یا تشتتخیص و پایش 

هح کنندت  سایر تومورهای تر ستیک و  ستفادت  hCG-βبیماری های تروفوبال هود. با ی ینجام م  

 ری در نمونه خون یندیزت گیری م  کنند. hCG-βیز ییمنویس  هیموکوسنت یا ف وریمتریک سطح 

 (Biopsyبیوپسی )

شخص  س وک  رخ دیدت م ست تا تغییریا  هتن تله یز بافت بدن بریی آزمایش ی س  بردی بیوپ

گردد. یین یل  یز یبزیرهای یصوک  و یوکیه بریی تشخیص سرطان یست. بیوپس  کامش یا بره  

یز هامش بردیهتن تله یی یز بافت یست. وات  که کش تومور یا ناحیه مشلوک بردیهته م  هود  

بیوپس  یکسیژنا  یستفادت م  هود. بیوپس  آسپیریسیون نید  نیز هامش بردیهتن بخش  یز 

ست  یز نظر خونریزی  س  بیمار بای شه بعد یز بیوپ ست. همی س  ی سط نید  بیوپ بافت یا مایع تو

 پایش هود.

 (CA 125) 125آنتی ژن سرطان 

در خون یندیزت  125CAروتئین ر مقدیر پ 125Cancer Antigen) 125در تست آنت  ژن سرطان 

سرطان های آندومتر یا تخمدین موجود در زن ینجام م   ست بریی پایش  هود. یین ت گیری م  

 هود. یین یک تست غرباک ری نیست.

 (Hysterosalpingogramهیستروسالپنژوگرام )

ر یک تستتت ریدیوگریف  یستتت که در آن دیخش رحم و کوکه های HSGهیستتتروستتاکپنژوگریم )

فاکو) و نویح  یطریف آنها بررس  م  هود. یین تست بریی تشخیص ناهنجاری ها  دفیش عدم 

زییای   حام    دیخش کوکه یی  عفونت های رحم و کوکه ها ینجام م  هتتود. مادت حاجب یز طریق 
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اویر ریدیوگریفیک با یهعه ییلس یز جریان مادت ویژن به دیخش سرویلس یرسا  م  هود و تص

 حاجب یز میان رحم و کوکه ها گرفته م  هود.

ساعت ناهتا باهد و بطور نرما  مملن یست در ط  یا  8-6ابش یز تست فزم یست که بیمار 

پس یز تست کریما و گرفت   ری تجربه کند. رضایت نامه آگاهانه فزم یست. پس یز تست بیمار 

 ویکنش آکرژیک به مادت حاجب و همچنین خونریزی حجیم ویژینا  بررس  م  هود.یز نظر 

 (Hysteroscopyهیسترسکوپی )

در یین آزمایش رحم به طور مستتتتقیم بررستتت  م  هتتتود تا ع ت خونریزی غیر طبیع  و 

ر یز ehysteroscopناباروری تعیین هتتود. یک کوکه نازک دوربین دیر به یستتم هیستتتروستتلو) )

سرویلس به دیخش رحم هدییت م  هود. نور دوربین دیخش رحم ری روهن کردت و تصویر طریق 

ست که  ست فزم ی هود. ابش یز ت ستقیم ینجام م   شاهدت م هود و م ویدیوی  یز آن گرفته م  

ساعت ناهتا باهد. رضایت نامه آگاهانه گرفته هود. فزم یست که بعد یز تست  8-6بیمار بمدا 

 یزی ویژینا  بررس  هود.بیمار یز نظر خونر

 (Mammogramماموگرام )

ماموگریم بررس  ریدیوگریفیک بافت پستان یست که در آن پستان در دیخش وسی ه خاص  

اریر دیدت هدت و فشردت م  هود و یملان تصویر بردیری بهتر ری فریهم م  سازد. حدیاش یز هر 

هد سای  ر هنا ست بریی  هود. یین ت ستان دو علس گرفته م   ستان پ های غیر طبیع  بافت پ

ینجام م  هود و تست غرباک ری توصیه هدت بریی سرطان پستان یست. بیمار باید ابش یز تست 

 یز یستفادت کوسیون  پودر و بوبرها یجتناب کند.

 (Pap Smearپاپ اسمیر )

ستفادت م   سرویلسر ی سرطان  سرطان گردن رحم ) سمیر بریی  ست پاپانیلوف یا پا) ی ت

ش ات یز نظر هود. در  هته و در آزمای سرویلس بردی س و  های  هک نمونه یی یز  ست پز ط  ت

 تغییریا س وک  بررس  م  کند
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 (Rhesus Factorفاکتور رسوس )

سوس یا  س  وجود آنت  ژن  Rhفاکتور ر ست که در آن به برر سرم  ی ست  در  Rh Dیک ت

ون مادر و جنین ینجام سطح س و  های ارمز خون پردیخته م  هود. بریی بررس  سازگاری خ

 م  هود. یک تست غیر ناهتا یست.

 (Semen Analysisتجزیه منی )

در یین آزمایش یستتپرم مرد به عنوین بخشتت  یز ع ت ناباروری زوج ها بررستت  م  هتتود. 

بیمار بمدا دو روز یز سلس ممنوس م  هود و سپس نمونه یسپرم گرفته م  هود و به صورا 

در یین تست حجم  تحرک و همارش یسپرم بررس  م  هود.  میلروسلوپ  بررس  م  هود.

 یسپرم بایست  در ط  یلساعت بعد یز نمونه گیری تحت بررس  اریر گیرد.
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 دانلود نسخه های دیگر این مجموعه از وبسایت پرستار

http://www.parastar.info 
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