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 ساختار کتاب

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

خدمات درمان  باهد، یما یریئه کنندگان خدمات درمان  چگونه متوجه م  هوند که مشلش یز 

شلش ری رفع کنند،  س  و چعور م سالم  بیمار ری برگردینند، یا یز درد و ناریحت  چکوا عور 

سئویالت به  سخ ییم  ص  وی کم کنندا پا شخی س   ای ت شانه  ای بیمار و نتایج ت  الئم و ن

هوند، نتایج  شانه  ا مکرف   هود که ییم  الئم و ن سای  تالش م   ستگ  دیردا در ییم وب  ب

تس   ای تشخیص  تفسیر هود، مدیخالت پرستاری طریح  هد  و به رفع مشلش یا تسلیم 

 درد و آالم بیمار کمک هودا

بخش یریئه م  هتتتود و  ر بخش یل  یز  15اری( در )فرآیند پرستتتت استتتم معاکس ییم 

هش م  د دا در  ر بخش بیماری  ا و یختالالت  ر بخش یز  ص   بدن ری پو ستم  ای ی سی

 بدن بررس  م  هودا هرح  ر بیماری یا یختال  به صورت زیر تقسیم بندی م  هود 

 مشلش چیس ؟ 

  پیش آگه 

   الئم و نشانه  ای یص  

  تفسیر تس   ای تشخیص 

 درمان 

 تشخیص  ای پرستاری 

 مدیخالت پرستاری 

  تس   ای تشخیص  حیات 

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

خاص آمد  یستتت ا بخش پیش آگه  یحتما  درمان بیماری و یحتما  واوس آستتتیس دیئم  به 

یز یطال ات  به صورت کیس   الئم سیستم مورد نظر بررس  م  هودا باایماند  بخش  ا ن

و نشانه  ا، تشخیص  ا و غیر  یریئه م  کنندا ییم تقسیم بندی به هیو  یی ینوام هد  یس  
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ستارین  سترس پر سریع در د هد  و  مچنیم به  نوین یک منبع  ساد  تر  که یادگیری آنها 

 باهدا

ک یه مهارت  ای  وبگا  پرستتتار اصتتد دیرد که بتدریج معاکس مختصتتر و مفیدی در مورد

سپس به با گذر زمان معاکس مودد مورد  بسط و تخصص  و  موم  پرستاری یریئه نمایدا 

بررس  اریر گرفته و  ر مع ب  به رهد کامش رساند  م  هودا بنابرییم الزم یس  که بریی 

معاککه یک مع س مرتس سای  ری چک نمود و یز تغییریت جدید آگا  هدا روش دیگر  ضوی  

 اکس جدید یضافه هد  به سای  یس ارنامه سای  پرستار و مع ع هدن یز معدر خب
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 تقسیم بندی مطالب

معاکس بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی هد  یس ، تا پرستارین بتوینند 

 بریساس تخصص و حوز  فکاکی  خود سریکتر به معاکس مورد نظر دسترس  پیدی کنندا

 روقسیستم قلب و ع - 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 

 مایعات و الکترولیت ها - 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 

( به زبان م  آید، یفلار مخت ف  به CARDIOVASCULAR SYSTEM میم که نام ا س و  روق )

د متفاوت باهتتتدا نگا  ذ م م  رستتتد،  رچند ییم یفلار با توجه به توربه بیمارین م  توین

ستم ا س و  روق  سی س ، زیری  ستم متنوس ی سی شانه  ای ییم  هت  به  الئم و ن مریابیم بهدی

به  نوین هتتا ری  توزیع موید غذیی  و یکستتیژن در ستتریستتر بدن و جمع آوری و دفع دی 

یکستتید کربم و فرآورد   ای جنب  متابوکیک یز یرگان  ای مخت ف بدن نگریستتته م  هتتودا 

سای  سیستم ا س و  روق دیریی تاثیر مرکب  بر بدن یس، زیری با سایر سیستم  ای بدن نار

در تکامش مستقیم یس  و زنویر  یی یز ویکنش  ا ری بوجود م  آوردا مریاب  د ند  بایست  

شلش بیمار ری تکییم کندا  هد، تا بتویند     م هته با ستم ا س و  روق دی سی درک جامک  یز 

رآیند پرستتتتاری هتتتناستتتای  یختالالت ا س و  روق و یجریی مدیخالت در ییم فصتتتش یز ف

پرستتتتاری متنابر با مشتتتلالت که به برگردین  م لرد نرما  آن کمک کندش آموزش دید  م  

 هودا

 سیستم تنفسی – 2فصل 

س  ) ستم تنف سیژن و RESPIRATORY SYSTEMسی س و   ای بدن بریی تباد  یک ( با تمام  

سید کربم در تکا س و   ای موجود در بدن ری ینوام دی یک س ، یکسیژن رسان  تمام   مش ی

م  د دا در ییم فصتتش بیماری  ا و یختالالت ستتیستتتم تنفستت  مکرف  م  هتتوند، مشتتلالت 

ستم تنفس   سی سای  ییم مشلالت و مریحش رفع مشلش و کمک به بهبود  هنا تنفس ، طریقه 

  بحث م  هوندا

 سیستم ایمنی – 3فصل 

دستتت  خود ری برید  یید، یا زخم  بردیهتتتته یید ری بخاطر بیاوریدا محش آخریم باری که 

ستم  سی ساس گرم  کنیدا ییم بخاطر تالش  س  یح هود و مملم ی زخم متورم و ارمز م  
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سم  ای  که یحتماال IMMUNE SYSTEMییمن  ) ( بریی بهبود زخم یز طریق حم ه به میلرویرگانی

ند توینای  نبرد با بیماری  ا و ترمیم زخم در نقص به بدن حم ه کرد  یندش رخ م  د دا  رچ

 م لرد ستتیستتتم ییمن  به مخاطر  م  یفتدا در ییم فصتتش یختالالت ستتیستتتم ییمن ،  الئم و 

  نشانه  ای آنها و یادیمات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث م  هوندا

 سیستم خونی – 4فصل 

ستم  ماتوکوژیک ) س HEMATOLOGIC SYSTEMسی سر (  سری و   ای خون  ری توکید و در 

بدن به گردش در م  آوردا  ر گونه یختال  ییم ستیستتم م  تویند  م لرد تمام  یرگان  ای 

هایع  ستم  ماتوکوژیک و یختالالت  سی س   صش به برر بدن ری به مخاطر  بیاندیزدا در ییم ف

  حث اریر م  گیرداآن پردیخته، مریاب  یز بیمارین مبتال به مشلالت  ماتوکوژیک مورد ب

 سیستم عصبی – 5فصل 

( مرکز فرمان بدن یس  و تلانه  ای  صب  ری دریاف  NERVOUS SYSTEMسیستم  صب  )

ستم  صب  که موجس نقص  سی صش یختالالت  صحیح بر م  گردیندا در ییم ف سخ  کرد  و پا

سلیم و ت ستاری الزم بریی ت هد  و مدیخالت پر هوند، بحث  ستم م   سی خفیف  م لرد ییم 

  مشلالت  صب  بیمارین مکرف  م  هوندا

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

( یک فری ساختار در بدن یس  که ادرت musculoskeletal systemسیستم  ضالن  یسل ت  )

سل ت  و  ضالن  ی ستم   سی صش یختالالت  سان فری م م  کندا در ییم ف و حرک  ری بریی ین

  حث م  کنیمادرمان و بازیاف   م لرد آنها ری ب

 سیستم گوارشی - 7فصل 

( یس ا  ر گونه gastrointestinal systemتغذیه و دفع فضوالت بدن وبیفه سیستم گویره  )

یختال   م لرد ییم ستتتیستتتتم م  تویند توینای  بدن در ذخیر  کربو یدریت  ا، چرب   ا و 
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 ستتتندا در ییم فصتتش پروتئیم  ا ری مختش کند، که  مگ  بریی ینرژی بخشتتیدن به بدن الزم 

  یختالالت و ری لار ای مبارز  با آنها ری بحث م  کنیما

 سیستم آندوکرین – 8فصل 

( پیغام رسان بدن  ستندا ییم سیستم endocrine systemسیستم آندوکریم یا غدد درونریز )

پیام  ای  ری خاموش و روهتتم م  کند که ی ما  یحشتتای بدن ری کنتر  م  کنندا یختال  غدد 

درونریز با  رج و مرج بدن  مری  یستت ، پیام  ا در مستتیر غ ط یرستتا  و اعع و وصتتش م  

  هوندا در ییم فصش یختالالت سیستم غدد درونریز بحث و بررس  م  هوندا

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

یرگان  ای تناستت   و ستتیستتتم یدریری یز یک منشتتا جنین   ستتتند، به  میم خاطر تح  

( معرح م  هوندا یختال  سیستم یدریری genitourinary systemیدریری تناس   ) نوین سیستم 

تناستت   منور به یختالالت زیادی م  هتتود که بکضتت  در یک جنس دید  م  هتتوندا در ییم 

  فصش ییم یختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م  هودا

 سیستم پوششی – 10فصل 

ستم پ سی هش  )بیماری  ا و یختالالت  هود که INTEGUMENTARY SYSTEMو ( موجس م  

بدن در مکرض  ووم ویروس  ا، باکتری  ا و ستتتایر میلرویرگانیستتتم  ا اریر گیرد، زیری 

یوکیم سد دفا   بدن )پوس ( دچار گسستگ  م  هودا در ییم فصش نگا   به بیماری  ا و 

  ایختالالت سیستم پوهش  و ری   ای رفع و تسلیم آنها م  یندیزیم

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

س ا  دم تکاد   ضروری ی صحیح بدن  حفظ تکاد  مایکات و یکلتروکی   ا بریی  م لرد 

آنها موجس م  هتتود که بدن نیاز خود ری یز جا ای دیگر جبرین کند، که یثر ریپ   در ستتایر 



 10صفحه   

 

صش مایکات و یکلتروکی  ه ا در ییم ف ستم  ای بدن خوی د دی سی  ا، یختال  و  یرگان  ا و 

   دم تکاد  آنها، ری   ای بازیاف  تکاد  مایکات و یکلتروکی   ای بدن بحث م  هودا

 بهداشت روانی – 12فصل 

هته و منور  یختالالت  که روی ذ م و روین تاثیر دیرند، بر فکاکی   ای روزمر  تاثیر گذی

وین بحث، سازماند   به رفتار ای خود تخریب  م  هوندا در ییم فصش یختالالت بهدیه  ر

  و ری   ای کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث م  هوندا

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

درمان جریح  مکموال یک درمان ریدیلا  یما ضتتروری بریی وضتتکی   ا و بیماری  ای 

خاص یستت ا  رچند جریح  بیمار ری در مکرض مومو ه یی یز یختالالت اریر م  د د که در 

ت  دم جریح  رخ نم  د ند، یما ضتترورت جریح  بیشتتتر یستت ا در ییم بخش ییم صتتور

  یختالالت و ری   ای مقاب ه با آنها ری بحث م  کنیما

 بهداشت زنان – 14فصل 

شخیص،  صش دیمنه یی یز بیماری  ا ری بحث م  کنیم که زنان ری مبتال م  کندا ت در ییم ف

  ای رفع و تسلیم ییم مشلالت بحث خوی د هدادرمان دیروی ، مدیخالت پرستاری و ری   

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسیاری یز یختالالت دید  م  هود و بریی ج وگیری یز یثریت سوء آن بر سالم  

و به زیست  بیمارین، بایست  درد کنتر  هودا در ییم فصش تلنیک  ای درمان درد بحث م  

  هوندا
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 (How the Genitourinary System Worksقدمه ای بر سیستم ادراری تناسلی )م

 

  یز بدن یطالق م  هود که در یمر توکید مثش و ینتقا  سیستم یدریری تناس   به بخش  ای

یدریر فکا   ستتتندا ک یه  ا در بخش خ ف  منعقه فواان  هتتلم اریر گرفته یند و بعور نستتب  

توستتط دند   ای تحتان  محافظ  م  هتتوندا ک یه  ا در دو طرو ستتتون فقریت اریر گرفته 

چپ کم  باالتر یز ک یه ریس  اریر گرفته  یندا بخاطر محش اریر گیری کبد در دیخش هلم، ک یه

یستت ا هتتریان ک یوی خونرستتان  ک یه  ا ری بکهد  دیردا ویحد  م یات  ک یه  ا نفرون یستت ، 

ناحیه یی که در آن یدریر تشتتلیش م  هتتودا در دیخش  ر نفرون یک کوکه ب ند وجود دیردا ییم 

که کپستتتو  بومم توبو  در هتتتروس توستتتط گ ومرو  یحاطه هتتتد  یستتت  در ناحیه یی 

(Bowman’s capsule نامید  م  هودا کپسو  بومم به یک کوکه پیچش  باریل  در ادیم تبدیش )

م  هود که دیریی ینحنا ای زیادی یس  و در نهای  بکد یز کوپ  ن ه صاو م  هود، که یک 

خیم دور تیز زد  و به اشر ک یه بر م  گرددا بخش باالی  کوپ  ن ه نازک یس  و در یدیمه ض

 م  هود، که اسم  دیستا  کوکه پیچش  ری تشلیش م  د دا

ک یه  ا مستتتئو  پاالیش موید زیئد یز جریان خون  ستتتتند، به کنتر  تکاد  مایکات و 

( و توکید گ بو  reninباز، کنتر  فشار خون یز طریق توکید رنیم ) –یکلتروکی   ا، تکاد  یسید 

( کمک م  کنندا یدریر درون ک یه توکید erythropoetin ای ارمز یز طریق توکید یریتروپویتیم )

ست   ساس کرد که مثانه بای هد ، مواری ری ط  کرد  و به مثانه م  ریزدا زمان  که بدن یح

( منقبض هد  و یسفنلتر گردن مثانه هش م  detruser musclesتخ یه هود،  ضالت دتروسر )

پیشتتتابری  به بیرون ری  م  یابدا مردین  هتتتود و به تخ یه یدریر کمک م  کندا یدریر یز طریق
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دیریی غد  پروستتتات  ستتتند که در زیر مثانه اریر گرفته و یز دو طرو پیشتتابری  ری یحاطه 

 کرد  یس ا مایع پروستات  یز ییم غدد به دیخش پیشابری  ترهح م  هودا

 دستگاه ادراری

ری  آب یضاف  با یدریر دفع دستگا  یدریری، موید دفک  ری یز خون پاک کرد ، آنها ری به  م

م  کندا  مچنیم غ ظ  مایکات بدن ری تنظیم و تکاد  یسید تتتت باز بدن ری براریر م  کندا ییم 

شابری  (کوکه یی  ستگا  یز یک جف  ک یه، مثانه، حاکس که ک یه ری به مثانه وصش م  کند) و پی د

هودا ک یه  ا  شلیش م   هود ت هلش و که یز طریق آن یدریر بدن خارج م   ی ضای  کوبیای  

به رنگ ارمز مایش به اهو  یی  ستتتند که در پشتت  هتتلم و در دو طرو ستتتون فقریت اریر 

صفیه  ستند که خون  ری که یز ک یه  ا م  گذرد، ت دیرندا آنها حاوی ویحد ای  به نام نفرون  

سم  مثانه پاییم م  رودا مثا سپس یدریر یز حاکس  ا به  سی ه و یدریر توکید م  کنندا  نه به و

سته م  ماندا ییم  ض ه  سفنلتر( که دور خروج  پایین  آن اریر دیرد، ب یک ح قه  ضالن  )ی

شابری  مرد،  شابری  ری بد دا پی هود و یجاز  خروج یدریر یز پی هش  م  تویند به طور یریدی 

س   سپرم ی شابری  زن بود ، به  نوین محش خروج مایع من )مایک  که حاوی ی و بزرگتر یز پی

در حیم فکاک  جنس  خارج م  هود(  مش م  کندا یز آنوا که پیشابری  زن کوتا تر یس  و 

 .نزدیک به مهبش و مقکد باز م  هود، زنان بیش یز مردین، مستکد  فون   ای یدریری  ستند
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 ساختار كلیه

ه ناحیه یستت   اشتتر )الیه خارج (، مدوال)الیه میان ( و کگنچه ک یوی )ناحی 3ک یه هتتامش

دیخ  (ا اشتتر حاوی ویحد ای کارکردی به نام نفرون یستت ا  ر نفرون هتتامش یک گ ومرو  

)مومو ه یی یز مویرگ  ای تخصتتتص یافته که خون در آنها تصتتتفیه م  هتتتود و یک کوکه 

ک یوی که یز آن مایکات دفک  حاصتتت ه  بور کرد ، به یدریر تبدیش م  هتتتوند( یستتت ا مدوال 

ستتتت ا یدریر یز ییم موتتتتاری ویرد کاکیس  ای هامش گرو   یز مواری جمع کن ند  یدریر ی

کوچک و سپس کاکیس  ای بتزرگ مت  هود که به کگنچه ک یوی باز م  هوندا یز یینوا یدریر 

 ویرد حاکس م  هودا

 

 ادرار چگونه ساخته می شود؟

هد  یندا  ر  صفیه خون ییواد  هود که در نفرون  ا بر یثر ت شلیش م   یدریر یز مویدی ت

نام  به  باریک  یه حدود یک می یون نفرون دیردا  ر نفرون یز مومو ه یی یز مویرگ  ای  ک 

هودا ییم کوکه  شلیش م   سم  دیرد  کوکه پیچید   3گ ومرو  و کوکه یی به نام کوکه ک یوی ت ا

ندا دیویر   ای  تدی یز گ ومرو   بور م  ک ید  دورا خون یب که پیچ یک، اوس  ن ه و کو نزد

افذی دیرند که یجاز   بور آب و ذریت کوچک )مثش نمک  ا ( ری م  د ند، وک  مویرگ  ا، من

ندا مایک  که یز خون  ذریت بزرگتر مثش پروتئیم  ا و گ بو   ای ارمز یز آنها  بور نم  کن
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هود و در آنوا آب و  هد  نام دیرد، ویرد کوکه ک یوی م   صفیه  س  و ماد  ت هد  ی گرفته 

 کز و نمک  ا در صورت کوزم به دیخش جریان خون بر م  گردینداسایر موید مفید آن مثش گو
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Benign Prostatهیپرتروفی خوش خیم پروستات ) ic Hypertrophy) 

 مشکل چیست؟

غد  پروستتتات در مردین در زیر مثانه اریر گرفته یستت  و پیشتتابری  ری یحاطه کرد  یستت ا 

هد ، ستات بزرگ  هود، پرو سم مردین زیاد م   ساختار ای یطریو خود   مانعور که  روی 

فشار ویرد م  کند و موجس  الئم  یز ابیش تلرر یدریر یا یحتباس یدریر م  هودا ییم وضکی  

ستات ) هدن BPH یپرتروف  خوش خیم پرو ستات موجس تنگ  هودا بزرگ  پرو ( یطالق م  

ملم یس  پیشابری  م  هود و بر روی بخش تحتان  مثانه فشار ویرد م  کندا یحتباس یدریر م

رخ د د، چون بدن به ستتتخت  م  تویند مثانه ری تخ یه کندا  یدرونفروز و یتستتتاس کگنچه  ای 

 ک یوی و میزنای یز  ویرض ییم یحتباس یدریری ناه  یز بزرگ هدن پروستات  ستندا

 

 پیش آگهی

س  که بیمار به طور منظم چک  BPH الئم  س ا الزم ی ستات ی سرطان پرو  مانند  الئم 

سرطان  کند تا صورت نیاز غرباکگری دور  یی  هد  و در  شخص  سرطان م سک یبتال به  ری

پروستتتات ینوام هتتودا  م لرد ک یوی مملم یستت  مواتا تح  تاثیر  یدرونفروز ثانویه به 

 یحتباس یدریر اریر گیردا
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 عالئم و نشانه ها

 ( وافه یدریریhesitancy yUrinar )– شار ب هروس دفع یدریر بخاطر ف شلش در  ر م

 پیشابری  و گردن مثانه

 ( تلرر یدریرfrequency yUrinar )– نیاز به دفع ملرر یدریر بخاطر فشار بر مثانه 

 ( یضعریر یدریریUrinary urgency )– نیاز به دفع سریع یدریر بخاطر فشار بر مثانه 

 ( هس یدریریNocturia )– نیاز به دفع یدریر هس  نگام بخاطر فشار بر مثانه 

 ی دفع یدریر )ضکف جریان یدریر(کا ش نیرو 

 جریان متناوب و  مری  با وافه یدریر 

 ( خون در یدریرHematuria) 

 تفسیر نتایج تست ها

 

   وجود حوم بتتاالی  یز بتتاایمتتانتتد  یدریر پس یز دفع در تصتتتویر یوروگریف

(Urography) 

  ،باال رفتم خفیف آنت  ژن یختصاص  پروستاتAPS )nantige cspecifi-(prostate 
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 یپرتروف  پروستات در سونوگریف  پروستات  

   مکاینات ینگشتتت  یز رکتوم نشتتانگر پری پروستتتات و یز بیم رفتم اوس میان

(sulcus nmediaبیم کوب جانب  پروستات یس ا ) 

 در آزمایش توزیه یدریر مملم یس  خونریزی میلروسلوپیک مشا د  هود 

  سعحBUN م لرد ک یه به مخاطر  بیفتدا و کریتینیم مملم یس  باال برود، یگر  

 درمان

 ب وکر بریی تسلیم  الئم -1توویز دیرو ای آکفا 

o ( دوکسازوسیمdoxazosin) 

o ( تامسوکوزیمtamsulosin) 

o ( تریزوسیمterazosin) 

 پایش فشار خون، یز  ویرض جانب  دیرو ای ب وک کنند  آکفا یک یس ا 

 ( توویز فیناستریدfinasterideبریی تسلیم  الئم ) کوچک کردن غد  پروستات با 

  پایش سعحPSA به طور دور  یی 

 پایش  م لرد ک یوی 

 درآوردن پروستات توسط جریح  در جه  رفع فشار 

  هستشوی مدیوم مثانه پس یز جریح 

 توویز دیرو ای ضد یسپاسم در بیمارین  که یسپاسم مثانه ری توربه م  کنند 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک یختال  دفع یدریر 
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 حتباس یدریریی 

 ریسک ب  یختیاری یضعریری یدریر 

 مداخالت پرستاری

  کاتتر سه ری   پس یز  مش ری حفظ کنیدا یل  بریی هستشو، یل  بریی تخ یه و

 سوم  بریی باد کردن باکون نگهدیرند  در نوک کاتتر یس ا

 پایش جذب و دفع 

 پایش  الئم حیات  یز نظر  ر گونه تغییر 

  یز  مشپایش هستشوی مثانه پس 

  مقدیر مایع ویرد هد  و مایع برگشت  یندیز  گیری هد  و مایع هستشو محاسبه

 هود تا یدریر ویاک  بیمار محاسبه گردد

  سک خونریزی در روز هودا باالتریم ری س  و ثب   رنگ یدریر پس یز  مش برر

 یو  پس یز  مش یس ا

 تر یدریری ری پایش بیمار یز نظر یستتپاستتم مثانه که مملم یستت  درناژ کاف  کات

 متواف کند

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

  یجتناب یز کافئیم، یکلش، دکونژستتتتان، آنت  کوکینرژیک که مملم یستتت  موجس

 هوند BPHیفزییش  الئم 

  مریاب  مناسس یز کاتتر در منز 

 پایش نشانه  ای  فون  مواری یدریری 
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 (Bladder Cancerسرطان مثانه )

 مشکل چیست؟

دتا یک سرطان غیر تهاجم  یس  که در الیه س و   ای ینتقاک  مثانه رخ سرطان مثانه  م

م  د دا دیریی ما ی   ود کنند  یس ا کمتر پیش م  آید که سرطان مثانه به الیه  ای  مق  

باف  مثانه دستتتبرد بزندا در ییم گونه مویرد ستترطان روندی بیشتتتر تهاجم  دیردا تماس با 

( cyclophosphamideچه باف (، سابقه یستفاد  یز سیل وفسفامید )موید هیمیای  )رنگ، موید پار

 و سیگار کشیدن ریسک سرطان مثانه ری یفزییش م  د ندا

 پیش آگهی

 ر چه نوس س و   ای سرطان  تهاجم  تر باهد، ریسک متاستاز در ییم بیماری بیشتر 

هندا  شخیص با شرفته در زمان ت س  دچار بیماری پی س ا بیمارین مملم ی  ر چه بیماری ی

 پیشرفته تر در باهد در زمان تشخیص، تومور تهاجم  تر بود  و ریسک مرگ باالتر یس ا

 عالئم و نشانه ها

   به     فرآیند مزمم –خستگ 

  خون در یدریر، هاید به صورت میلروسلوپ  – ماچوری 

  رنگ، دفکات یا مقدیر یدریر –تغییر یکگوی دفع یدریر 

 تفسیر نتایج تست ها

 ه یدریر نشانگر گ بو  ارمز در یدریر یس توزی 

 (  ستتیستتتوستتلوپCystoscopy موضتتع تومور ری مشتتخص کرد  و م  توین )

 بیوپس  کرد

  بیوپس  مثانه نشانگر نوس س و  سرطان  یس 
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  متاستاز یا تهاجم تومور درCT یسلم مشخص م  هود 

 درمان

  خارج کردن تومور توسط جریح 

 ث نه توستتتط رویلرد ترینس یورتری  مملم یستتتت  تومور ستتتعح  دیویر  م ا

(transurethral approach یز ری  پیشابری  بردیهته هود، بردیهتم کش یا بخش  یز )

 مثانه

   هلم یا مخزن یی ئا  ییواد م سعح  ستوم  بر روی  هود، ی هته  یگر مثانه بردی

 هود تا یدریر در دیخش رود  جمع هود

 ( تزریق ب   ژbacilli Calmette-Guérin در )مثانه بریی کا ش هانس  ود تومور 

  یهکه درمان 

  هیم  درمان 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک یختال  دفع یدریری 

 یختال  تصویر یز بدن 

 ترس 

 ) نا یمیدی )ب  ادرت 

 مداخالت پرستاری

  پایش  الئم حیات 

 پایش جذب و دفع 
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 ثب  مقدیر و رنگ ترهحات تمام  درن  ا 

 پایش رنگ یدریر 

 ر رنگ، چک جریان خون کاف  بافت  ناحیهپایش یستوم  یز نظ 

 پایش هلم یز نظر صدی ای رود ، درد، نفخ و یتساس هلم 

 پایش پوس  یز نظر نشانه  ای ترک و گسیختگ  تمامی  پوست ، ارمزی 

 پایش بیمار یز نظر  ویرض جانب  دیرو ا 

 آموزش مریاب  یز پوس  به بیمار 

 سوند گذیری مخزن یی ئا  در صورت نیاز 
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 (Acute Glomerulonephritisولونفریت حاد )گلومر

 مشکل چیست؟

( نیز یطالق م  هتتود، acute nephritic syndromeگ ومروکونفری  که ستتندرم نفریتیک حاد )

س ا  ستمیک دیگر ی سی هود یا ثانویه به یختالالت  هروس م    مدتا با یک  فون  باال روند  

سترپتوکوک بتا  موکیتیک  هامش ی سرخک، A (A beta-hemolytic Streptococcus  ش  فون    ،)

کوویروس ) تومگتتا ی کوکستتتتاک  ویروس cytomegalovirusیوریون، ستتت مرغتتان،  ب تته  (، آ

(coxsackievirus( پنومون  ناه  یز مایلوپالسما ،)mycoplasma(  کالمیدیا پسیتاک ،)chlamydia 

psittaciیتماتوز سیستمیک، ( یا  فون  پنوموکوک  یس ا یختالالت سیستم  هامش کوپوس یر

، پورپوریی ترومبوستتتیتوپنیک ترومبوتیک، یا Cیا  پاتی  ویروستتت   B پاتی  ویروستتت  

 موکتیپش می وما یس ا

 پیش آگهی

با توجه به     ییواد کنند ، حمالت حاد مملم یس  کامال برطرو هوندا بیمارین بایست  

یوی الزم یس  که منظم چک در ط  واوس ییم بیماری تح  نظر باهندش نشانه  ای  م لرد ک 

 هوند

 عالئم و نشانه ها

 ( وجود خون در یدریرHematuria) 

  یدم محیع 

 باال رفتم فشار خون، در مقایسه با فشار خون طبیک  بیمار 

 ( کا ش بروند  یدریری یا یکیگوریOliguria) 

 تهوس، یستفریغ، کا ش یهتها با یف   م لرد ک یوی 
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 تفسیر نتایج تست ها

 ر نشانگر وجود خون در یدریر یس توزیه یدری 

 (  نرخ فی تریسیون گ ومروکGFRکا ش م  یابد ) 

  سا ته یفزییش م  یابد 24سعح پروتئیم در نمونه یدریر 

  سعحBUN یفزییش م  یابد 

 سعح آکبومیم سرم کا ش م  یابد 

  تکییم     مست زم ینوام بیوپس  ک یه یس 

 درمان

 پایش  م لرد ک یوی 

 ی   اپایش سعح یکلتروک 

  پایش  الئم حیات 

  توویز دیورتیک  ا بریی دفع مایکات یضاف 

 پایش بروند  یدریری 

  صرو مایکات ست   –محدودی  م یندیز  گیری بروند  یدریری، جذب مایکات بای

 می   کیتر باهد 500سا ته مایکات به  الو   24بریبر میزین دفع 

 ( پالسمافرزPlasmapheresisیگر     ییواد کنند  ی ) توییمون یس 

 تشخیص های پرستاری

 یختال  دفع یدریری 

 یفزییش حوم مایکات 
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 مداخالت پرستاری

  پایش  الئم حیات 

 پایش و ثب  جذب و دفع 

 توزیم روزینه 

  بررستت  ستتیستتتم تنفستت   صتتدی ای تنفستت ، تنگ  نفس، کریکش ریوی حاک  یز

 یورکود مایکات یس 

  3ب ، وجود صدیی بررس  وضکی  ا ب   روا ، ری  ا ب ، صدی ای اS   حاک

 یز یورکود مایکات یس 

 بررس  و هناخ  یندیم  ای تحتان  یز نظر یدم 

 آموزش دیرو ای مصرف  و فرآیند بیماری به بیمار 
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 (Kidney Cancerسرطان کلیه )

 مشکل چیست؟

ستترطان ک یه زمان  رخ م  د د که ستت و   ای ستترطان  در دیخش ک یه توموری تشتتلیش 

سرطان  سک یبتال به  شیدن موجس یفزییش ری سیگار ک سرب،  هیمیای ،  د ندا تماس با موید 

 ک یه م  هود

 پیش آگهی

س ا بیمارین یغ س  ضروری ی سرطان ک یه بریی برآیند بهتر بیماری  سای  زودرس  هنا

هند تا زمان   الئم مبهم دی هت  نبا س  به دنبا  کمک متخصص مریاب  بهدی هته و مملم ی

 که بیماری کامال پیشرفته باهدا سرطان متاستاتیک ک یه دیریی بدتریم پیش آگه  یس ا

 عالئم و نشانه ها

 کا ش وزن 

 ( کم خون  ناه  یز کا ش توکید یریتروپویتیمerythropoetin) 

 ماچوری  

 باال رفتم فشار خون در ی( ثر یفزییش توکید رنیمnreni) 

 درد په و، درد گنگ و مبهم، در تکدید کم  یز بیمارین رخ م  د د 

 تفسیر نتایج تست ها

 ( در هتتتمارش ستتت و   ای خونCBC مملم یستتت  آنم  یا یریتروستتتیتوز )

(erythrocytosisدید  هود ) 

  توزیه یدریر نشان د ند  گ بو  ارمز در یدریر یس 

 (  نرخ رسوب گ بوکESRباال م  رود ) 
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  سونوگریف  نشانگر تود  ک یوی یس 

  تود  ک یوی درCT یسلم با ماد  حاجس دید  م  هود 

  تود  ک یوی درMRI تایید م  هود 

 درمان

 (  خارج کردن جریح  توسط نفرکتومnephrectomy) 

 (  تخریس تومور توسط ذوب با فرکانس ریدیویradiofrequency ablation) 

  هیم  درمان 

 یص های پرستاریتشخ

 ترس 

  یختال  تمامی  پوست 

 خعر یختال  دفع یدریری 

 مداخالت پرستاری

 پایش  الئم حیات  یز نظر  ر گونه تغییر 

 پایش جذب و دفع 

 پایش موضع جریح  یز نظر ارمزی، تورم، خونریزی 

 پایش سعح درد پس یز  مش 

   سا   پس یز جریح  48-24پایش سا ت  یدریر در ط 

 وبیم و  ماتوکری  معابق سیاس  موسسهپایش سعح  موگ  

 پایش نشانه  ای  فون  در دور  پس یز  مش 
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 (Kidney Stonesسنگ کلیه )

 مشکل چیست؟

شلیش nephrolithiasisسنگ کیه که تومع ک یوی یا نفروکیتیازیس ) هود، ت ( نیز نامید  م  

ری نیز تشلیش سنگ در دیخش ک یه یس ا سنگ مملم یس  در  ر جای دیگری یز موریی یدری

هودا بیمار مملم یس   المت  ندیهته باهد تا زمان  که سنگ تلان خورد  و به سم  مثانه 

ستا   ا  هدن جریان یدریر به کری ستا   ای  یز یدریر دفع م  کندا کند  حرک  کندا بیمار کری

سید  سیم، ی س  یز جنس ک  ستا   ای مملم ی سنگ ری م  د دا کری شلیش  زمان کاف  بریی ت

ستیم )یو سی سترووی  )cystineریک،  هندا دیرو ای  یز ابیش دیورتیک  ا م  struvite( یا ی ( با

 توینند ریسک تشلیش سنگ ک یه ری در تکدیدی یز بیمارین یفزییش د ندا

 پیش آگهی

ستتتنگ مملم یستتت  تلان خورد  و ج وی جریان یدریر ری مستتتدود کندا  یدرونفروز 

(Hydronephrosis شابری سنگ  ای ک یوی  موماً  ود کنند   ( و تورم پی س  رخ د دا  مملم ی

  ستند، بخصوص در کسان  که تاریخچه خانویدگ  نفروکیتیازیس دیرندا

 عالئم و نشانه ها

 ماچوری  

  اوکنج ک یوی( یسپاسم  ای یک طرفه و درد په و- renal colic) 

 درد مملم یس  به هلم، کگم، بیضه یا کبه  ای ویژن تیر بلشد 

  ،یستفریغ، تکریق با واوس درد رییج یس تهوس 

 باال رفتم فشار خون با هروس درد 

 درد مفرط په و که کند یا سریع رخ م  د د 
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 تفسیر نتایج تست ها

 وجود گ بو  ارمز در توزیه یدریر 

  وجود سنگ در سونوگریف 

 وجود سنگ در ریدیوگریف  ک یه، پیشابری  و مثانه 

  وجود سنگ در تصاویرCT یسلم 

  سنگ در تصویر وجودMRI 

 درمان

 توویز مسلم 

o ( نارکوتیک  ای  یز ابیش مورفیمmorphine) 

o ( یش کتوروالک یک یز اب نارکوت هاب  ای غیر ketorolacغیر  (، ضتتتد یکت

 یستروئیدی

 توویز دیرو ای ضد یسپاسم بریی کنتر  درد 

 یفزییش مایکات مصرف  جه  هستشوی موریی یدریری 

 (  کیتوتریپستتLithotripsy )– مویج هتتوک بریی خورد کردن ستتنگ به تله  ای ی

 کوچک یستفاد  م  هود تا ریحتتر دفع هود

 (  اریر دیدن یستنStentجه  حرک  آزیدینه یدریر و  بور سنگ یا اعکات سنگ ) 

  خارج کردن سنگ توسط جریح 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک یختال  دفع یدریر 
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 درد حاد 

 مداخالت پرستاری

 پایش جذب و دفع 

 سعح درد و پاسخ بیمار به دیرو ا پایش 

  جمع آوری و بررس  یدریر جه  جدی کردن سنگ بریی توزیه در آزمایشگا 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o  مصرو مایکات کاف 

o مصرو دیرو ای توویز هد  بریی کا ش هانس  ود 

o تکدیش رژیم غذیی  بریساس محتویی و جنس سنگ 
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 (Prostate Cancerسرطان پروستات )

 کل چیست؟مش

سرطان پروستات  مدتا در نویح  محیع  غد  پروستات ییواد م  هودا ندو   ا مملم 

یس  در مکاینه پروستات یز مقکد )توش رکتا ( اابش کمس باهندا ریسک واوس ییم بیماری با 

آمریلای  و یفرید دیریی ستتابقه خانویدگ   –یفزییش ستتم بیشتتتر م  هتتودا مردین آفریقای  

شتر در خعر ستات با  الئم  یپرتروف  خوش خیم  بی سرطان پرو ستندا  الئم  ییم بیماری  

 ( یلسان یس اBPHپروستات )

 پیش آگهی

هایکتریم سرطان مردین آمریلا یس ، دومیم  امش منور به مرگ در  سرطان پروستات 

س  حت  باالتر یز  هد  در یتوپ ستات یاف   سرطان پرو س ا تکدید مویرد  سرطان  ی بیمارین 

سان ستات ک سرطان پرو هوندا غرباکگری  شخیص دید  م   صورت باکین  ت س  که به    ی

 موجس یفزییش هناسای  تکدید مبتالیان هد  یس ا

 عالئم و نشانه ها

 ( وافه یدریریhesitancy yUrinar )–  شار بر هروس دفع یدریر بخاطر ف شلش در  م

 پیشابری  و گردن مثانه

 ( تلرر یدریرfrequency yUrinar )– از به دفع ملرر یدریر بخاطر فشار بر مثانهنی 

 ( یضتتعریر یدریریUrinary urgency )–  نیاز به دفع ستتریع یدریر بخاطر فشتتار بر

 مثانه

 ( هس یدریریNocturia )– نیاز به دفع یدریر هس  نگام بخاطر فشار بر مثانه 

 )کا ش نیروی دفع یدریر )ضکف جریان یدریر 
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  یدریرجریان متناوب و  مری  با وافه 

 ( خون در یدریرHematuria) 

 ) وجود ندو   ای اابش کمس در مکاینه پروستات یز مقکد )توش رکتا 

 ( یحتباس یدریریnretentio yUrinar در یثر فشتتتار تومور بزرگ، مستتتدود کردن )

 جریان یدریر

 کمر درد ناه  یز متاستاز سرطان 

 تفسیر نتایج تست ها

  با یفزییش سایز تومور سعحPSA  م  رودباال 

  وجود ندو  در توش رکتا 

 ( سونوگریف  مقکدیTransrectal ultrasound بریی هناسای  سرطان پروستات و )

 تکییم مرح ه آن

  تصویرMRI  بریی هناسای  ضایکات پروستات و درگیری باف   ای یطریو یا

 گر   ای کنفاوی

  بیوپس  جه  تکییم نوس س و  سرطان 

  سعح آکلاکیم فسفاتاز باال م  رودبا متاستاز سرطان به یستخوین 

 درمان

   یهکه درمان 

o  پرتو خارج 

o ( کاهتم ماد  ریدیویکتیو در پروستاتBrachytherapy) 
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 (  جریح  پروستاتلتومyprostatectomکامش ) 

  هیم  درمان 

 ( کرییو سرجریgeryrCryosu )–  منومد کردن باف  تح   دیی  سونوگریف 

  سعح  –ینتظار با نظارت سم بیمار و نوس  PSAپایش  سونوگریف  با توجه به  و 

 س و  سرطان  و بیماری  ای  مزمان با سرطان پروستات

   ورمون درمان  بریی سرکوب توکید آندروژن  ای طبیک  

 ( کیوپروکیدleuprolide) 

 ( گوسرکیمgoserelin) 

 ( یستروژنestrogen) 

 ( درآوردن بیضه  اyOrchiectomجه  کا ش توکید آندروژن طب ) یک 

 تشخیص های پرستاری

 ترس 

 یختال  دفع یدریر 

 درد 

 مداخالت پرستاری

  پایش  الئم حیات 

 پایش جذب و دفع 

 بررس  هلم یز نظر نشانه  ای یتساس مثانه بخاطر یحتباس یدریر 

 بررس  و هناخ  درد کمر 
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  بررس  و هناخ  پوس  یز نظر نشانه  ای ارمزی، گسیختگ  در صورت یهکه

 درمان 

 یز نظر  ویرض جانب  دیرو ا پایش بیمار 
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 (Pyelonephritisپیلونفریت )

 مشکل چیست؟

با ییم بیماری  فون   مری  م  هتتتودا  بافت   یه  ا یستتت ا یکتهاب  پی ونفری   فون  ک 

(، Klebsiella(، ک بستتیال )E. coliهتتایکتریم باکتری ییواد کنند  پی ونفری  ییشتتیرهتتیا ک   )

سودوموناس )Proteusوس )(، پروتEnterobacterینتروباکتر )  ،)Pseudomonas ستافی وکوک ( و ی

( یستتت ا مکموال  فون  یز مواری یدریری Staphylococcus saprophyticusستتتاپروفیتیلوس )

تحتان  هروس هد  و به باال حرک  م  کندا هناسای   فون  و هروس درمان بریی پیشگیری 

 یز بدتر هدن  فون  و  ویرض بیماری حیات  یس ا

 آگهی پیش

بیمارین ساکمند و بیمارین دیریی بیماری  ای  مزمان هانس باالتری بریی واوس  ویرض 

مارین ری پیچید  کندا مملم  پی ونفری  دیرندا یختال   م لرد ک یوی مملم یستتت  بهبودی بی

 ( رخ د داSeptic shockیس  هوک  فون  یا سپتیک )

 عالئم و نشانه ها

 درد په و 

  تس در یثر  فون 

 کرز 

 ( تلرر یدریر، یضعریر یدریر، سوزش یدریرdysuriaدر یثر  فون  مواری یدریری ) 

  تهوس، یستفریغ، یسها  در یثر  فون 

 یفزییش ضربان ا س در یثر تس 

 ( سفت  و تندرنس زیویه دند  یی مهر  ییCostovertebral angle (CVA)) 
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 تفسیر نتایج تست ها

  ،نیتری ، گ بو  ارمز در یدریر یستت ، توزیه یدریر نشتتانگر کلوستتیتوز، باکتری

 مملم یس  رسوب گ بو  سفید نیز دید  هود

 کش  یدریر نوس یرگانیسم ری تکییم م  کند 

  ساس سم به آنها ح س  که یرگانی آنت  بیوگریم تکییم کنند  آنت  بیوتیک  ای  ی

 یس 

 (  در همارش س و   ای خونCCBکلوسیتوز دید  م  هودا ) 

 درمان

 با توجه به هتتتدت  فون  و بیماری  –تیک بریی درمان  فون  توویز آنت  بیو

  ای  مزمان مملم یس  آنت  بیوتیک خوریک  یا تزریق  توویز هود 

o ( نیتروفورینتویمnitrofurantoin) 

o ( سیپروف وکساسیمciprofloxacin) 

o ( کووف وکساسیمlevofloxacin) 

o ( یف وکساسیمofloxacin) 

o  تریمتوپریم– (  سوکفامتوکسازوsulfamethoxazole-trimethoprim) 

o ( آمپ  سی یمampicillin) 

o ( آموکس  سی یمamoxicillin) 

 توویز دیرو ای تس بر 

  توویز مایکات بریی د یدریسیون ناه  یز یستفریغ و یسها 
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 ( توویز فنازوپیریدیمphenazopyridineبریی تسلیم  الئم سوزش یدریر ) 

 بیوتیک درمان تلریر کش  یدریر پس یز تلمیش دور  آنت   

 تشخیص های پرستاری

 یختال  دفع یدریر 

 تهوس 

 (  یپرترم Hyperthermia )– باال رفتم دمای بدن 

 مداخالت پرستاری

  پایش  الئم حیات 

 پایش جذب و دفع 

 بررس  و هناخ   ویرض جانب  دیرو ا 

  آموزش بیمار در مورد نارنو  هتتدن رنگ یدریر در یثر مصتترو فنازوپیریدیم

(phenazopyridine) 
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 (Renal Failureنارسایی کلیوی )

 مشکل چیست؟

کا ش  م لرد ک یوی مملم یستت  به صتتورت حاد )ناگهان ( یا مزمم )تدریو ( رخ د دا 

( و پس renal(، ک یوی )pre-renalنارستتتای  حاد ک یوی ری م  توین به ستتته گرو  پیش ک یوی )

نا  )پیش ک یوی( در یثر   ش منور به ( تقستتیم کردا نارستتای  ک یوی پر  رpost-renalک یوی )

ستفاد   ه  یز دفع خون یا مایکات، ی هودا  یپووکوم  نا سان  ک یوی ییواد م   کا ش خونر

 NSAIDیز دیورتیک  ا، تومع مایکات در فضای سوم، کا ش پرفیوژن ک یوی در یثر مصرو 

سای  یحتقان  ا س  هوند (CHF)یا نار سای  پر  رنا   سای  ک یوی م  توینند موجس نار ا نار

در بیمارین مریاب  حاد دید  م  هود و بعور هایع حاصش نلروز حاد توبوک  یس ا ویکنش 

س  منور به نفری  بیم بافت   صوص آنت  بیوتیک  ا مملم ی ه  یز دیرو و موید، بخ  ای نا

س  allergic interstitial nephritisآکرژیک ) هودا پی ونفری  یا گ ومروکونفری  مملم ی موجس ( 

نارستتای  ک یوی هتتوندا نارستتای  پس ک یوی در یثر ینویس ینستتدید مواری یدریری، ینستتدید 

شابری  بخاطر تود   شار اریر گرفتم پی ستات، یا تح  ف سنگ،  یپرتروف  پرو خروج  مثانه، 

 هلم ش ییواد م  هودا

سیس دیدن باف  ک  س  که در یثر آ ش  ناپذیر ی سای  مزمم ک یوی یک بیماری برگ یه نار

ستیک  سیون، گ ومروکونفری ،  فون  ییدز، بیماری ک یه پ   کی در یثر دیاب  م یتوس،  یپرتان

 یا ییسلم  نفروپات  ییسلمیک رخ م  د دا

 پیش آگهی

در نارستتای  حاد ک یوی، ک یه  ا پس یز درمان ویژ  و تصتتحیح     زمینه یی که موجس 

هروس به کار م  کن س ،  هد  ی شلش  سای  و بروز م سای  مزمم ک یوی بیمار نار ندا در نار

 مملم یس  در نتیوه  ویرض بیماری بمیردا
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 عالئم و نشانه ها

 ( و کریتینیم خونNBUباال رفتم سعح یزت یور  ) –( Azotemiaیزتم  ) •

تاکیلاردی، فشتتار خون وضتتکیت ، خشتتل   –در صتتورت  یپووکوم  )پر  رنا (  •

 پوس ، خشل  مخاط

 مکا ش وزن در یثر بیماری مزم •

 (nephropathy cischemi( هلم  در نفروپات  ییسلمیک )tbruiبروی  ) •

 یدم محیع  با تومع مایکات در فضای بیم بافت  •

 کا ش بروند  یدریری •

 خریهیدگ  پوس  در یثر خاریندن –( pruritis cUremiپورپوریی یورمیک ) •

 یریتروپویتیم در ک یه  ا توکید م  هود –آنم  ناه  یز بیماری مزمم  •

 فسیر نتایج تست هات

 (BUNباال رفتم یزت یور  خون ) •

 باال رفتم کریتینیم سرم •

 به کریتینیم BUNباال رفتم نسب   •

توزیه یدریر نشتتانگر وجود رستتوبات در یدریر یستت  ) یاکیم یا گرینوالر در پر   •

 رنا  حادش گ بو  ارمز و سفید در رنا (

 (roteinuriapتوزیه یدریر نشانگر وجود پروتئیم در یدریر یس  ) •

 در بیماری مزمم کا ش م  یابد (GFR)ری  فی تریسیون گ ومروک   •

 کا ش تخ یه کریتینیم •
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سونوگریف  ک یه نشانگر کا ش سایز ک یه در نارسای  مزمم یس ، در نارسای   •

 پس ک یوی یتساس ک یه و تومع مایکات مشا د  م  هودا

 درمان

س  که فرآیند  سای  ک یوی الزم ی بیماری زمینه یی  دو درمان اریر گیردا در درمان نار

 چیزی که تصحیح م  هود،   ت  یس  که موجس بدتر هدن ییم وضکی  هد  یس ا

 توویز مایکات وریدی بریی تصحیح  یپووکوم  •

( در بیمارین مبتال به نارستتتای  یحتقان  ا س cinotropiتوویز دیرو ای یینوتروپ ) •

(CHF جه  بهبود بروند  ا ب ) 

   بیوتیک در پی ونفری توویز آنت •

یستن  گذیری یا سوند گذیری )پیشابری  ، سوپریپوبیک، نفروستوم ( بریی تخ یه  •

 یدریر در صورت وجود یحتباس

 دیاکیز •

 توویز یریتروپویتیم بریی تصحیح آنم  •

 محدودی  مصرو پتاسیم، فسفر، سدیم و پروتئیم در رژیم غذیی  •

 ش سعح فسفرتوویز موید باند هوند  با فسفر بریی کا  •

( جه  کا ش esulfonat epolystyren msodiuتوویز سدیم پ   یسترن سوکفونات ) •

 سعح پتاسیم

 پایش و کنتر  تکاد  یکلتروکی   ا •

 کنتر  فشار خون •

 کنتر  سعح اند خون •
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 تشخیص های پرستاری

 یختال  دفع یدریر •

 گردش خون ناموثر بافت  )ک یوی( •

 ترس •

 مداخالت پرستاری

 ت  یز نظر  ر گونه تغییر ری  ا ب  یا فشار خونپایش  الئم حیا •

 پایش جذب و دفع •

 بررس  و هناخ  موضع وریدی یز نظر ارمزی، تورم یا درد •

 بررس  موضع دسترس  دیاکیز یز نظر نشانه  ای  فون  •

هان   • ( )نوسان اابش کمس جریان خون  به آریم  lthrilیز نظر تریش ) AVبررس  

و جریان خون یز میان هن  ری بررس  کنید( و  دس  خود ری روی هان  گذیهته

صدیی bruitبروی  ) هن  به  ه  یز روی  سمع جریان خون  با گو ()تالطم اابش 

 جریان خون گوش د ید(ا

 ممنو ی  ینوام تس   ای تشخیص  با ماد  حاجس •

 (cnephrotoxiممنو ی  مصرو دیرو ای دیریی سمی  ک یوی ) •

 پایش دایق بیمار •
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 (Testicular Cancerسرطان بیضه )

 مشکل چیست؟

سرطان  ای بیضه مکموال در یفرید مذکر سنیم خردساک  یا د ه بیس   مر رخ م  د دا 

ستخوین  سریک  به ریه  ا یا ی سبتا  ستاز ن س  و روند متا سته به  ورمون ی سرطان ویب ییم 

 دیردا یک ندو  بدون درد مملم یستت  توستتط بیمار در بیضتته یاف  هتتودا میزین بروز ییم

( cryptorchismبیماری در بیمارین دیریی ستتتابقه مخف  بودن بیضتتته یا کریپتورکیدیستتتیم )

 یفزییش م  یابدا

 پیش آگهی

ستاز  هانس متا ستند و  پیش آگه  ییم بیمارین در بیمارین  که دیریی ندو   ای منفرد  

ستاز دید  و به ملان  ای دیگری یز بدن رفت س ا تومور ای  که متا ه یند، پیش ندیرند، بهتر ی

آگه  خوب  ندیرندا تشتتخیص ییم بیماری با درجات متفاوت  یز یستتترس روینشتتناخت  بریی 

 بیمارین  مری  یس ا

 عالئم و نشانه های بیماری

 بزرگ  بدون درد بیضه  ا •

 وجود تود  اابش کمس در سعح بیضه •

 یحساس یک طرفه سنگین  بیضه •

 یندک  یز بیمارین درد بیضه در یثر خونریزی در دیخش بیضه در درصد •

 کمر درد ناه  یز متاستاز •

 سرفه یا تنگ  نفس در یثر متاستاز ریوی •
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 تفسیر نتایج تست ها

 سونوگریف  بیضه نشانگر وجود تود  در بیضه یس  •

 یسلم کگم، هلم و افسه سینه بایست  به دنبا  متاستاز بود CTدر  •

 ( باال م  رودHCGسعح  ورمون گونادوتروپیم جنین  ینسان  ) •

 ( باال م  رودFetoprotein (AFP)سعح فتوپروتئیم ) •

 سعح الکتات د یدروژناز )( باال م  رود •

 ( در یدیمه بیماری نشانگر آنم  یس LDHهمارش س و   ای خون  ) •

 درمان

 (Orchiectomyخارج سازی بیضه  ا یا یرکیدکتوم  ) •

 هیم  درمان ، ترکیس دیرو ا •

 یهکه درمان  بریی کا ش هانس  ود •

 نشانگر  ای توموری به صورت دور  یی پایش •

 یسلم بیضه CTپایش دور  یی با ینوام  •

با توجه به نوس درمان، بکضتتت  بیمارین مملم یستتت  یستتتپرم خود ری در بانک یستتتپرم  •

 نگهدیری کنند، در صورت  که زییای  آنها در یثر درمان بمخاطر  بیافتد

 تشخیص های پرستاری

 ترس •

 یضعریب •

 یختال  تصویر یز بدن •
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 مداخالت پرستاری

 پایش  الئم حیات  •

 پایش جذب و دفع •

 بررس  و هناخ  توینای   ای سازگاری بیمار •

 آموزش خود مکاینه کردن بیضه به بیمار •
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 (Urinary Tract Infectionعفونت مجاری ادراری )

 مشکل چیست؟

 فون  مواری یدریری زمان  رخ م  د د که یک یرگانیستتم  فون  که  مدتا باکتری  ای 

( یس ، ویرد مواری یدریری هودا یکتهاب موضک  رخ م  E. coliگرم منف  یز ابیش ییاکالی )

د د، در پ  آنله یرگانیسم آکود  کنند  هروس به زییای  و تلثیر کردا یغ س باکتری در پوس  

مناطق تناس   وجود دیرد و یز طریق دریچه پیشابری  ویرد سیستم یدریری م  هودا  مچنیم 

س  هودا  فون  زمان   مملم ی س  و مقارب  ویرد  سم آکود  کنند  در ط  تماس جن یرگانی

هودا بیمارین دیریی  سس  ضه در محیط  ای یجتما   ک رخ م  د د که یک  فون  بدون  ار

کاتتر یا سوند یدریری نیز در خعر  فون   ستند زیری کاتتر یز مواری یدریری به دیخش مثانه 

هودا اریر دیدن  ستاد  م   سلوپ  نیز یملان ورود فر ستو سی یبزیر در مواری یدریری مثش 

باکتری به مثانه ری فری م م  ستتازدا بکضتت  یز یبزیر ا به طور کامش یستتتریش نیستتتند، یما با 

یحتیاط باال یستتتتفاد  م  هتتتوند، یما بخاطر فیبر نوری و کنز ای ییم یبزیر ا یملان یتوکالو 

س  و نم  توینند دمای باالی ال هدن ری تحمش کنندا ییم  فون   ا کردن نی ستریش  زم بریی ی

 ( در نظر گرفته م  هونداnosocomialبه  نوین  فون  بیمارستان  )

 پیش آگهی

هود مکموال تح  درمان اریر گرفته و رفع  شخیص دید  م    فون  مواری یدریری که ت

برییم تس  یدریر م  هودا بکض  یز باکتری  ا به آنت  بیوتیک  ای خاص  مقاوم  ستند، بنا

بریی یطمینان یز پاک هدن یدریر یز  فون  الزم یس ا  فون   ای  که بدون درمان ر ا هوند 

م  توینند پیشرف  کرد  و به اسم   ای باالی مواری یدریری سفر کنند و ک یه  ا ری درگیر 

رین  کرد  یا به  فون   موم  و سپسیس تبدیش هوند، بخصوص در بیمارین ساکنمد یا بیما

 ناتوین و رنوورا
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 عالئم و نشانه ها

 تلرر یدریر در یثر تحریک  ضالت مثانه •

 یضعریر یدریر ناه  یز تحریک  ضالت مثانه •

 سوزش یدریر در یثر تحریک الیه پوهش  مخاط  •

 یحساس پری و سنگین  ناحیه سوپریپوبیک •

 کمر درد •

 تفسیر نتایج تست ها

  بو  ارمز در یدریر یس توزیه یدریر نشانگر کلوسیتوز، نیتری  و گ •

سس بریی  • سم آکود  کنند  و آنت  بیوتیک منا شانگر یرگانی ش  و آنت  بیوگریم یدریر ن ک

 درمان یس 

 درمان

 توویز آنت  بیوتیک  •

o ( نیتروفورینتویمnitrofurantoin) 

o ( سیپروف وکساسیمciprofloxacin) 

o ( کووف وکساسیمlevofloxacin) 

o ( یف وکساسیمofloxacin) 

o پریم تریمتو– (  سوکفامتوکسازوsulfamethoxazole-trimethoprim) 

o ( آمپ  سی یمampicillin) 

o ( آموکس  سی یمamoxicillin) 
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 تشویق به مصرو مایکات بریی پیشگیری یز غ یظ هدن یدریر •

 ( بریی تسلیم  الئم سوزش یدریرphenazopyridineتوویز فنازوپیریدیم ) •

 نت  بیوتیک درمان تلریر کش  یدریر پس یز تلمیش دور  آ •

 تشخیص های پرستاری

 ریسک یختال  دفع یدریری •

 ریسک ب  یختیاری یضعریری یدریر •

 مداخالت پرستاری

 پایش جذب و دفع •

 پایش  الئم حیات  و  ر گونه تغییر بخصوص تس •

 تشویق به مصرو مایکات فریوین •

 تشویق به مصرو آب ار  ااط و زغا  کخته بریی یسیدی کردن یدریر •

یدیم آموزش ب • نازوپر نگ هتتتتدن یدریر پس یز مصتتترو ف نارنو  ر مار در مورد  ی

(phenazopyridine) 
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 (Crucial Diagnostic Testsتست های تشخیصی حیاتی )

Culture and Sensitکشت ادرار و آنتی بیوگرام ) ivity Tests) 

کشتتت  یدریر بریی تکییم وجود و نوس یرگانیستتتم در یدریر ینوام م  هتتتودا در تستتت  

  یا آنت  بیوگریم مشخص م  هود که یرگانیسم کش  هد  به کدیم آنت  بیوتیک  ا حساسی

حستتاس تر یستت ا آزمایشتتگا  نمونه یدریر ری به دو استتم  تقستتیم کرد ، یک بخش آن بریی 

ست  در ط   هودا گزیرش یوکیه بای ستفاد  م   هد باکتری ی هدا  24تکییم ر سا   آماد  با

  بیوتیک موثر بر یرگانیستتم یستتتفاد  م  هتتودا ابش یز تستت  نیمه دوم نمونه بریی تکییم ینت

 بایست  طریقه گرفتم نمونه یدریر به بیمار آموزش دید  هودا

 (Cystoscopyسیستوسکوپی )

س   هد غیر طبیک  برر س  دیویر   ای مثانه یز نظر وجود  ر گونه تومور و ر در ییم ت

آوردن تومور ای کوچک، ستتتنگ یا م  هتتتودا  مچنیم به  نوین یک یبزیر درمان  بریی در

هودا  ستفاد  م   شابری  و حاکس ی شاد کردن موریی پی هیای خارج  یز مثانه و  مچنیم گ ی

صورت  هود، و بدیم  هد  و به مثانه  دیی  م   هته  شابری  گذی ستوسلوپ در دیخش پی سی

شابری ، مثانه،  هود یز ابیش پی ساختار ای یدریری فری م م   ستقیم  شا د  م حاکس و یملان م

 پروستاتا

ابش یز تستت  الزم یستت  به بیمار آموزش د یم که رویه تح  بیهوهتت  ستتبک  موم  یا 

شدا رضای   هیار بودن  ذیب بل صورت  و س  در  هودا بیمار مملم ی موضک  ینوام م  

 نامه آگا انه گرفته م  هودا

ستفاد  کند تا مس یر هسته پس یز تس  به بیمار توصیه م  هود که یز مایکات فریوین ی

س   هودا مملم ی سلوپ خارج  ستو سی سط  هد  تو هد  و  ر گونه باکتری یحتماک  ویرد 

یسپاسم  ض ه مثانه رخ د دا بیمار مملم یس  پس یز تس  دیریی یدریر صورت  رنگ باهدا 

یگر رنگ یدریر ارمز و خون  بود بایستتت  به پزهتتک یا پرستتتار یطالس د دا بیمار بایستتت  یز 
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( تح  نظر باهتتتد  کرز، تس، تلرر یدریر، یدریر UTIفون  مواری یدریری )نظر نشتتتانه  ای  

 سخ ، درد کگما

 (Kidney, Ureter, Bladder (KUB) X-ray Studyرادیوگرافی کلیه، حالب و مثانه )

هلم ، ف ج  KUBتس   سه  ای  سنگ ک یه، آب س  که بریی تشخیص  هلم ی ریدیوگریف  

به بیمار آموزش د ید که ییم یک رویه غیر تهاجم   رود  یا ینستتتدید رود  ینوام م  هتتتودا

 یس ا

 (Prostate Specific Antigen (PSA) Testتست آنتی ژن اختصاصی پروستات )

خون یندیز  گیری م  هودا سعح ییم آنت  ژن در بیمارین مبتال  PSAدر ییم تس  سعح 

ستات باال م  ر BPHبه  سرطان پرو ستات( یا  ودا باال بودن ییم ) یپرتروف  خوش خیم پرو

آنت  ژن به تنهای  نم  تویند یطال ات کاف  بریی یفتریق بیم بیماری پروستتتتات و ستتترطان 

ستات یادیم  سرطان پرو شتر  هود که بریی غرباکگری بی هدش  رچند موجس م   ستات با پرو

هودا به بیمار  ستات ینوام م   سرطان پرو س  بریی پایش نتایج درمان و  ود  هودا ییم ت

د ید که مکاینه مقکدی پروستتتتات، نکو  و ینزی ،  فون  مواری یدریری و یکتهاب  آموزش

 پروستات نیز موجس باال رفتم سعح ییم آنت  ژن م  هوندا

 Hour Urine-24ساعته ) 24تست ادرار 

Collection) 

سا   کامش یس ا مکموال  24ییم تس  تشخیص  یس  که دربرگیرند  جمع آوری یدریر 

ندیز   فاکتور ای مخت ف  م لرد ک یوی و  مچنیم تکییم میزین بریی ی گیری حوم یدریر و 

دفع روزینه مویدی یز ابیش پروتئیم و یکلتروکی   ا و غیر  ینوام م  هتتودا روش تهیه نمونه 

سا ته به بیمار آموزش دید  هودا یوکیم یدریر روز باید دور ریخته هود و با یوکیم  24یدریر 

مه خات کد  خش یخچا   یدریر روز ب یا دی بایستتتت  روی یخ  بدا برو جمع آوری یدریر  یا م  

 نگهدیری هودا
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 (Urinalysisآزمایش تجزیه ادرار )

س ا چندیم  سلوپ  نمونه یدریر ی هیمیای  و میلرو س  فیزیل ،  هامش برر توزیه یدریر 

تس  ینوام م  هود که هامش با ر، رنگ، هفافی ، یسیدیته، وزن مخصوص، وجود باکتری، 

و   ای ارمز، رستتوبات، گ وکز، کتون، کلوستتی ، پروتئیم، گ بو   ای ارمز و ستتفید در ستت 

یدریر یستتت ا ییم آزمایش بریی تایید  الئم  فون  مواری یدریری یا چک ستتتعح گ وکز در 

بیمارین دیابت  ینوام م  هودا  مچنیم تست  یس  که بریی پایش  م لرد ک یوی در بیمارین 

 ک یوی ینوام م  هودا

س  روی نتیوه ا ض  یز دیرو ای مملم ی هود که بک س  به بیمار آموزش دید   بش یز ت

تاثیر بگذیرندا طریقه گرفتم نمونه یدریر به بیمار آموزش دید  هتتودا بایستتت  نمونه وستتط 

یدریر گرفته هودا ابش یز نمونه گیری ناحیه پرینه و سر پیشابری  هسته و تمیز هودا بدون 

 وسط یدریر نمونه یی در یک برو تمیز بگیرداوافه یدریر کند و یز 

 (Urine Flow Studiesمطالعه جریان ادرار )

(  م نامید  م  هتتود، یندیز  گیری uroflowmetryبررستت  جریان یدریر که یوروف ومتری )

س ا  س  ی هیم ت ادرت و حوم جریان یدریر در یک ثانیه یز مثانه تا یدریر کردن بیمار در ما

شخی س  به ت سدید یا نا نواری  ای مواری یدریری کمک کرد  و یملان یرزیاب  ییم ت ص ین

هود و  هرح دید   س  رویه بریی بیمار  سازدا ابش یز ت سس دفع یدریر بیمار ری فری م م   تنا

چندیم سا   ابش یز تس  نباید یدریر کند و بایست  مایکات کاف  مصرو کند تا میش به یدریر 

ش  غی هودا آزمای س  که در در یو ییواد  هدا نیاز ی هتا با س  نا س  و الزم نی ر تهاجم  ی

 ( یدریر کنداflowmeterدیخش ماهیم جریان سنج )

 (Voiding Cystogramسیتوگرام دفع ادرار )

س ا یک ماد  حاجس  شابری  در حیم یدریر کردن ی هامش ریدیوگریف  مثانه و پی س   ییم ت

تزریق م  هودا سپس ریدیوگریف  ینوام هد  ( به مثانه Foley catheterیز طریق سوند فوک  )
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و سوند خارج م  هودا سپس بیمار در حیم گرفتم  لس  ای بکدی یدریر م  کندا ییم تس  

بریی بررس  نقص  ای سیستم یدریری، تومور ای مثانه، حاکس و پیشابری  یا بریی ریفالکس 

 یدریر یز مثانه و حاکس ینوام م  هودا

وک  ری بریی بیمار هرح د ید که موجس یضعریر به دفع یدریر ابش یز تس  وجود سوند ف

م  هودا رضای  نامه آگا انه گرفته هودا بیمار یز نظر آکرژی به ماد  حاجس بررس  هودا 

به بیمار توصیه هود که ابش و بکد یز تس  مایکات فریوین بنوهد تا به دفع ماد  حاجس کمک 

 هودا
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 وعه از وبسایت پرستاردانلود نسخه های دیگر این مجم

http://www.parastar.info 
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