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 قابل توجه خوانندگان:

کتاب حاضر ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب 

جریح  برونر و ستتتودیر    –مرجع پرستتتتاری دیخ   

یست.  پوشش بخش فرآیند پرستاری یختالالت سیستم 

ج د کتاب تشتتلیش شتتدت یستتت   15یین مجموعه کتاب یز 

ستاری ترجمک آمادت و به  سط گروت ترجمه متون پر تو

صتتتورت ریی ان در یختیار پرستتتتارین و دینشتتتجویان 

پرستتتاری اریر گرفته یستتت. در یین کتاب به دالیش فن  

نک وجود  جدیو  و کی لان درج تصتتتاویر  نمودیر ا   یم

 http://parastar.infoمایش به مطاکعه کامش مط ب  ستتتتید  به وبستتتایت ندیشتتتت. بنابریین یگر 

مریجعه نمایید. مط ب درج شدت در وبسایت مرتب به روز رسان  شدت و کینک  ای زیادی به 

 فر نگ تعریف ویژت  ا  دیروشناس   آناتوم  و فیزیوکوژی و ... وجود دیرد.

 

 کنید. کلیکانلود جلدهای دیگر این مجموعه برای د

 

 ر گونه یستفادت آکادمیک و پژو ش  یز یین کتاب مجاز یست و یستفادت یاتصادی یز یین 

 کتاب یا درج کتاب در وبسایت  ای 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. 
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 ساختار کتاب

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

خدمات درمان  باشد  یما یریئه کنندگان خدمات درمان  چ ونه متوجه م  شوند 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  ای ت شانه  ای بیمار و نتایج ت سئویالت به عالئم و ن سخ یین  . پا

شوند  نتایج  شانه  ا معرف   شود که یین عالئم و ن سایت تالش م   ست   دیرد. در یین وب  ب

تست  ای تشخیص  تفسیر شود  مدیخالت پرستاری طریح  شدت و به رفع مشلش یا تسلین 

 درد و آالم بیمار کمک شود.

بخش یریئه م  شتتتود و  ر بخش یل  یز  15)فرآیند پرستتتتاریر در  استتتمتیین  مطاکب

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

 بدن بررس  م  شود. شرح  ر بیماری یا یختال  به صورت زیر تقسیم بندی م  شود 

 مشلش چیست؟ 

  پیش آگه 

  یص  عالئم و نشانه  ای 

  تفسیر تست  ای تشخیص 

 درمان 

 تشخیص  ای پرستاری 

 مدیخالت پرستاری 

  تست  ای تشخیص  حیات 

در بخش مشتتلش چیستتت  شتترح 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 

  شود. باایماندت بخش  ا نیز یطالعات  به صورت کیست عالئم سیستم مورد نظر بررس  م

و نشانه  ا  تشخیص  ا و غیرت یریئه م  کنند. یین تقسیم بندی به شیوت یی ینجام شدت یست 
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ستارین  سترس پر سریع در د شدت و  مچنین به عنوین یک منبع  سادت تر  که یادگیری آنها 

 باشد.

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

سپس به با گذر زمان مطاکب مجدد مورد  بسط و تخصص  و عموم  پرستاری یریئه نماید. 

بررس  اریر گرفته و  ر مط ب  به رشد کامش رساندت م  شود. بنابریین الزم یست که بریی 

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

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

مطاکب بخش فرآیند پرستاری به صورت زیر تقسیم بندی شدت 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 SYSTEM مین که نام ا ب و عروق )

ذ ن م  رستتتد   رچند یین یفلار با توجه به تجربه بیمارین م  تویند متفاوت باشتتتد. ن ات 

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

وری و دفع دی به عنوین شتتا ریت توزیع موید غذیی  و یکستتیژن در ستتریستتر بدن و جمع آ

یکستتید کربن و فرآوردت  ای جنب  متابوکیک یز یرگان  ای مخت ف بدن ن ریستتته م  شتتود. 

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

در تعامش مستقیم یست و زنجیرت یی یز ویکنش  ا ری بوجود م  آورد. مریابت د ندت بایست  

شلش بیمار ری تعیین کند. در شد  تا بتویند ع ت م شته با ستم ا ب و عروق دی سی ک جامع  یز 

در یین فصتتتش یز فرآیند پرستتتتاری شتتتناستتتای  یختالالت ا ب و عروق و یجریی مدیخالت 

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

 شود.

 سیستم تنفسی – 2فصل 

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

س و   ای موجود در بدن ری ینجام  ست  یکسیژن رسان  تمام   سید کربن در تعامش ی دی یک

م  د د. در یین فصتتش بیماری  ا و یختالالت ستتیستتتم تنفستت  معرف  م  شتتوند  مشتتلالت 

سای  یین مشلال شنا ستم تنفس  تنفس   طریقه  سی ت و مریحش رفع مشلش و کمک به بهبود 

  بحث م  شوند.

 سیستم ایمنی – 3فصل 

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

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

به بدن حم ه کردت یندش رخ م  د د.  رچند توینای  نبرد با بیماری  ا و ترمیم زخم در نقص 

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

  ری در کمک به بهبودی بیمار بحث م  شوند.نشانه  ای آنها و یادیمات پرستا

 سیستم خونی – 4فصل 

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

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

صش به برر شایع بدن ری به مخاطرت بیاندیزد. در یین ف ستم  ماتوکوژیک و یختالالت  سی س  

  آن پردیخته  مریابت یز بیمارین مبتال به مشلالت  ماتوکوژیک مورد بحث اریر م  گیرد.

 سیستم عصبی – 5فصل 

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

صش یختال صحیح بر م  گردیند. در یین ف سخ  ستم عصب  که موجب نقص کردت و پا سی الت 

سلین و تخفیف  ستاری الزم بریی ت شدت و مدیخالت پر شوند  بحث  ستم م   سی عم لرد یین 

  مشلالت عصب  بیمارین معرف  م  شوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

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

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

  درمان و بازیافت عم لرد آنها ری بحث م  کنیم.

 سیستم گوارشی - 7فصل 

نه ر یست.  ر گوgastrointestinal systemتغذیه و دفع فضوالت بدن وبیفه سیستم گویرش  )

یختال  عم لرد یین ستتتیستتتتم م  تویند توینای  بدن در ذخیرت کربو یدریت  ا  چرب   ا و 
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پروتئین  ا ری مختش کند  که  م   بریی ینرژی بخشتتیدن به بدن الزم  ستتتند. در یین فصتتش 

  یختالالت و ری لار ای مبارزت با آنها ری بحث م  کنیم.

 سیستم آندوکرین – 8فصل 

ر پیغام رسان بدن  ستند. یین سیستم endocrine systemغدد درونریز )سیستم آندوکرین یا 

پیام  ای  ری خاموش و روشتتن م  کند که یعما  یحشتتای بدن ری کنتر  م  کنند. یختال  غدد 

درونریز با  رج و مرج بدن  مریت یستتت  پیام  ا در مستتیر غ ط یرستتا  و اطع و وصتتش م  

  درونریز بحث و بررس  م  شوند. شوند. در یین فصش یختالالت سیستم غدد

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

یرگان  ای تناستت   و ستتیستتتم یدریری یز یک منشتتا جنین   ستتتند  به  مین خاطر تحت 

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

عضتت  در یک جنس دیدت م  شتتوند. در یین تناستت   منجر به یختالالت زیادی م  شتتود که ب

  فصش یین یختالالت و درمان و فرآیند پرستاری آنها بحث م  شود.

 سیستم پوششی – 10فصل 

شش  ) ستم پو سی شود که INTEGUMENTARY SYSTEMبیماری  ا و یختالالت  ر موجب م  

گیرد  زیری بدن در معرض  جوم ویروس  ا  باکتری  ا و ستتتایر میلرویرگانیستتتم  ا اریر 

یوکین سد دفاع  بدن )پوستر دچار گسست   م  شود. در یین فصش ن ا   به بیماری  ا و 

  یختالالت سیستم پوشش  و ریت  ای رفع و تسلین آنها م  یندیزیم.

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

ست. عدم تعاد   ضروری ی صحیح بدن  حفظ تعاد  مایعات و یکلتروکیت  ا بریی عم لرد 

نها موجب م  شتتود که بدن نیاز خود ری یز جا ای دی ر جبرین کند  که یثر ریپ   در ستتایر آ
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صش مایعات و یکلتروکیت  ا  یختال  و  شت. در یین ف ستم  ای بدن خوی د دی سی یرگان  ا و 

  عدم تعاد  آنها  ریت  ای بازیافت تعاد  مایعات و یکلتروکیت  ای بدن بحث م  شود.

 وانیبهداشت ر – 12فصل 

شته و منجر  یختالالت  که روی ذ ن و روین تاثیر دیرند  بر فعاکیت  ای روزمرت تاثیر گذی

به رفتار ای خود تخریب  م  شوند. در یین فصش یختالالت بهدیشت روین بحث  سازماند   

  و ریت  ای کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث م  شوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

ریح  معموال یک درمان ریدیلا  یما ضتتروری بریی وضتتعیت  ا و بیماری  ای درمان ج

خاص یستتت.  رچند جریح  بیمار ری در معرض مجموعه یی یز یختالالت اریر م  د د که در 

صتتورت عدم جریح  رخ نم  د ند  یما ضتترورت جریح  بیشتتتر یستتت. در یین بخش یین 

    کنیم.یختالالت و ریت  ای مقاب ه با آنها ری بحث م

 بهداشت زنان – 14فصل 

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

  درمان دیروی   مدیخالت پرستاری و ریت  ای رفع و تسلین یین مشلالت بحث خوی د شد.

 درمان درد – 15فصل 

یری یز یثریت سوء آن بر سالمت درد در بسیاری یز یختالالت دیدت م  شود و بریی ج وگ

و به زیست  بیمارین  بایست  درد کنتر  شود. در یین فصش تلنیک  ای درمان درد بحث م  

  شوند.
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 (How the Integumentary System Worksمقدمه ای بر سیستم پوششی )

پوشش خارج  بدن یعن  پوست دیریی سه  دف یص   یست. یین ی دیف شامش پیش یری 

ورود عفونت  ا به بدن یست. زمان  یز دفع آب و د یدریسیون  تنظیم دمای بدن و ممانعت یز 

که یین سد به  ر دکی   بشلند  چه یز طریق جریح   زخم  بریدگ   خریش و غیرتش دفاس یوکیه 

سرپای   صورت  ست به  ست مملن ی سطح  پو سیخت    ای  شود. گ سیب پذیر م   بدن آ

درمان شوند.  رچند زخم  ای عمق  تر و بخصوص زخم  ای سر و صورت مملن یست به 

درمان ویژت تر و مریابت با آنت  بیوتیک وریدی نیاز دیشتتته باشتتند. پوستتت یز چندین الیه 

تشلیش شدت و ضد آب یست. بسیاری یز تظا ریت پوست  با یستفادت یز یصطالحات عموم  

ر ضتتاعیات کوچک با نوک تخت یستتت که کمتر یز یک maculesتوصتتیف م  شتتوند. ماکوال )

ر  ا ضایعات برجسته و papulesر  ستند. پاپو  )freckleبه کله )سانتیمتر اطر دیشته و شبیه 

ر ضتتایعه برجستتته پر یز مایع یستتت و معموال whealکوچلتر یز یک ستتانتیمتر  ستتتند. کهیر )

شریت ) ست مثش کهیر نیش ح ست و یغ ب vesicleر. وزیلو  )hivesموات  ی ر تاو  پر یز مایع ی

ر تاو   ای پر یز مایع بزرگتر یز یک ستتانتیمتر bullae) ر دیدت م  شتتود. بوالshinglesدر زونا )

شد. پالک ) سبد و plaqueم  با شریان م  چ ست که به الیه دیخ    سبندت یی ی سوبات چ ر ر

ست. ندو  ) سته و توخاک  ی سانتیمتر اطر دیرد  برج شتر یز یک  ضایعه یی توپر noduleبی ر 

ضتتایعه توپر بزرگتر یز یک ستتانتیمتر یستتت  تا حدود یک ستتانتیمتر اطر و عمق دیرد. تومور 

ست. پاسچو  ) ش  )pustuleی ست. پت ر خونمردگ  به petechiaر برجست   حاوی موید چرک  ی

ر یز پتش  purpuraاطر کمتر یز یک سانتیمتر یست و معموال حاشیه  ای مدور دیرد. پورپوری )

 بزرگتر یست.
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 (Burnsسوختگی )

 مشکل چیست؟

 ای بدن یست که در یثر شع ه  حریرت  سرما  یصطلاک  سوخت   آسیب پوست و بافت

و ماکش  تابش یشعه )آفتاب سوخت  ر  موید شیمیای یا یکلتریسیته رخ م  د د. سوخت    ا 

در مجموس به سه طبقه تقسیم بندی م  شوند که به نوس و عمق آسیب بست   دیرد. سوخت   

ست که الی سوخت   ی سته یز جریحات  شامش آند ست )یپیدرمر درگیر درجه یک  ه خارج  پو

باشد. معموال ضایعات ارمز رنگ  دردناک و  مریت با کم  تورم  ستند. سوخت   درجه دوم 

سوخت    شد. جریحت  سوخته با ست که عالوت بر یپیدرم الیه بعدی یعن  درم  م  جریحت  ی

و یحتماال درجه دوم بستتیار دردناک  ستتفید رنگ و با حاشتتیه  ای ارمز  متورم  دیری  تاو  

ترشح  م دیدت خوی د شد. سوخت   درجه سوم تمام  الیه  ای پوست ری درگیر م  کند و 

صب ناحیه  شند. معموال بخاطر تخریب ع سوخته با ست  م  ست بافت  ای زیرین پو مملن ی

سلار ) صطالحا ی سیات رنگ )ی سوخته  ست. ناحیه  ر نامیدت م  escharسوخت   بدون درد ی

ساس م   شودر و یا ارمز تیرت شید ح سبت به نور خور ست ری ن ست. دیرو ای زیادی پو ی

کنند و با تماس یندک با نور خورشتتید ستتوخت   وستتیع  ییجاد م  کنند. دیرو ای رییج  که 

تنتتد عبتتارتنتتد یز  آمیودیرون ) ین تتتاثیری  ستتت ر  کتتاربتتامتتازپین amiodoroneدیریی چن

(carbamazepine( ر  فورزمایدfurosemide( ر  ناپروکستتنnaproxen  ر  ضتتد حام     ای خوریک

(oral contraceptives( ر  پیروکستتتیلتتامpiroxicam( ر  کوینیتتدینquinidine ر  کوینوکون  تتا

(quinolones( ر  ستتوکفونامید اsulfonamides( ر  ستتوکفونیش یوریز اsulfonulureas ر  تتریستتیل ین

(tetracycline( ر و تیازید اthiazidesام  یین دیرو ا نیست.ر. یین کیست شامش تم 

 پیش آگهی

پیش آگه  ستتوخت   به شتتدت ستتوخت  و مقدیر ستتطح درگیر بستتت   دیرد. وات  بخش 

سوخت   درجه دوم یا  صش دچار  س   یا مفا سینه  پا ا  ناحیه تنا سه  صورت  اف بزرگ  یز 



 14صفحه   

 

سوم شدت باشند  توجه طب  و درمان فوری ضروری یست. سوخت    ای شدید معموال به 

م م  شوند. یگر یستنشاق دودت  م رخ دیدت باشد  یا یگر مو ای بین  سوخته باشند  مرگ خت

یا مقادیر زیادی دودت بر روی صتتورت وجود دیشتتته باشتتد  بیمار ری یز نظر کفایت تنفستت  

ضرورت  CPRبررس  کنید زیری یحتما  آسیب مجاری تنفس  باال یست. مملن یست شروس 

ین معموال پیش آگه  خوب  در سوخت   ندیرند و به توجهات دیشته باشد. نوزیدین و ساکمند

 درمان  بیشتری نیاز دیرند.

 عالئم و نشانه ها

  ارمزی بدون گستیخت   پوستت  نشتان ر ستوخت   درجه یو  و آستیب یپیدرم
 یست

  ست و یپیدرم و سوخت   درجه دوم ی شان ر  ارمز تیرت تر با تاو  پر یز مایع  ن
 درم سوخته یست

 سوخت   درجه  ارمز تیرت ست و  شان ر مرگ بافت  ی سفید خشک  ن سیات یا  تا 
 سوم یست.

 تفسیر نتایج تست ها

 ( سیمتری ست یا پا یا الکه گوش  –ر oximetrye Pulsپاکس یک شتان د حس ر به ین 
وصتتتش شتتتدت و مقدیر یکستتتیژن خون بیمار بررستتت  م  شتتتود تا یز کفایت 

 یکسیژناسیون یطمینان حاصش شود.

  سپیرومتر ست. بیمار در یک ی شان ر عم لرد ریوی ی ست  ای عم لرد ریوی ن ت
(spirometer ست سایز ریه با دم و بازدم و زمان ینجام ت شیدت  تغییریت  ر نفس ک

 یندیزت گیری و ثبت م  شود.

 ( اانون نه  اRule of nines( ر یا اانون ویالسWallace ااعدت یندیزت گیری بریی  –ر
تخمین ستتطح ک   بدن یستتت که دچار ستتوخت   شتتدت یستتت و به صتتورت زیر 

ر  پشت افسه %18ر  ادیم افسه سینه و شلم )%9محاسبه م  شود  سر و گردن )
 ر.%1ر  ک ن )%9ر   ر دست )%9ر   ر پا )%18سینه و شلم )
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 درمان

هاب و درد  و بهبود ترمیم نویح   دف یز درمان سوخت   پیش یری یز عفونت  کا ش یکت

سوخته یست. گزینه  ای درمان  به درجه و درصد سوخت   بست   دیرد.  ر گونه سوخت   

درصد سطح بدن و تمام  سوخت    ای درجه سوم به بستری  10تا  5درجه دوم بیشتر یز 

شوند. ت سوخت   مریابت  ست  در بخش  ستان نیاز دیرند و ترجیحا بای مام  شدن در بیمار

سوخت    ای یکلتریل   سوخت   گوش  ا  چشم  ا  صورت  دست و پا و ناحیه پرینه نیز 

به مریابت بیمارستتتان  نیاز دیرندش  مانطور که ستتوخت   شتتیمیای  و ستتوخت   نوزیدین و 

 ساکمندین به مریابت در بخش ویژت نیاز دیرد.

 سیم  ای  در صورت حضور در صحنه  ییمن  صحنه ری رعایت کردت و مویبب
 کخت باشید

  بریی کا ش دمای ناحیه ستتوخت   درجه یو  یا ستتوخت   درجه دوم با ستتطح
 کوچک یز آب خنک یستفادت کنید تا سوختن متواف شود.

 در سوخت   شیمیای  یطمینان حاصش کنید که مادت شیمیای  شسته شدت باشد 

 اشیددر سوخت   یکلتریل  به دنبا  زخم ورود و خروج جریان یکلتریل  ب 

 ناحیه سوخت   ری با گاز خشک بپوشانید 

  یگر گسیخت   پوست رخ دیدت یست )سوخت   درجه دومر  یز پماد آنت  بیوتیک
سی ویدن ) ضع  یز ابیش  ش یری یز عفونت باکتریا  ثانویه silvadeneمو ر جهت پی

 ابش یز گذیشتن گاز یستفادت کنید

 ( ید )ییبوپروفن یاز مستتتلن تجویز کن تامینوفن ibuprofenدر صتتتورت ن ر  یستتت
(acetaminophenرر 

  در سوخت    ای درجه سوم  الزم یست که یسلار سوخت   دبرید )بریدتر شود
 تا یملان رشد بریی بافت جدید فری م گردد

   یین زخم  ا یغ ب با گاز مرطوب آغشتتته به نرما  ستتاکین یستتتریش پوشتتاندت م
ش شد بافت جدید فری م  شک م  شود  تا بهترین محیط بریی ر ود. وات  گاز خ

شود  به بافت مردت م  چسبد. زمان  که گاز بردیشته م  شود  به طور ملانیل  
 دبریدمان ینجام م  شود.



 16صفحه   

 

 مملن یست آنت  بیوتیک خوریک  الزم باشد 

 ( س  کدون صورت نیاز )یک سلن در  رر  morphineر  مورفین )oxycodoneتجویز م
 ویند دردناک باشد.بخصوص ابش یز تعویض پانسمان زیری م  ت

  پیشتتت یری یز یفت دما زیری بخش زیادی یز بافت در معرض  وی یستتتت و فااد
 پوست بریی محافظت یست

  حفظ ستتتطح مایعات بدن یز آنجای  که دفع مایعات یز طریق تبخیر و ترشتتتحات
 زخم زیاد یست

 تشخیص های پرستاری

 ریسک کمبود حجم مایعات 

  درد  ناریحت 

 ریسک تغییر دمای بدن 

 مداخالت پرستاری

 پیش بین  و تجویز مسلن الزم یست تا بیمار ریحتتر باشد 

  کمک به بیمار در ینجام تمرینات دیمنه حرکت  بریی پیش یری یز ینقباض در محش
 سوخت   در یثر درد ناش  یز حرکات

 تشویق به مالاات خانویدت 

 کمک به فعاکیت روزمرت 

 ست بریی حفظ بیمار یز باکتری  ا به شد  بخصوص  مملن ی ییزوکه کردن نیاز با
 یگر سطح سوخت   وسیع باشد

  آموزش بیمار در مورد نشانه  ای عفونت  تب  یفزییش ارمزی  یفزییش ترشحات
 زخم  تغییر رنگ و بوی ترشحات
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 (Dermatitisدرماتیت )

 مشکل چیست؟

یکتهاب پوست در نتیجه تماس با موید محرک یز ابیش موید شیمیای   موید خارج   دیرو ا 

ست ارمز  بریفروخته و خارش  ست مملن ی سم  ری درماتیت گویند. پو یا گیا ان مثش پیچک 

دیشته باشد. ع ش معمو  یین عارضه ویکنش  ای آکرژیک یست. یغ ب بیمار دیریی سابقه اب   

  آستتتم  آکرژی یا یگزما یستتتت. مقدیری یز عالئم تاخیری م  تویند نتیجه یا ستتتابقه خانویدگ

خاریندن پوست باشد. یغ ب ع ت مملن یست ویکنش دیروی  یا پاسخ سیستم ییمن  به دیرو ا 

 باشد.

 پیش آگهی

شدت  سای  و رفع  شنا شود یگر که مادت محرک  ریش در ط  یک یا دو  فته برطرف م  

یریی حمالت آتوپیک و تشتتدید ملرر باشتتد  عود مملن یستتت با باشتتد.  رچند  یگر بیمار د

 یتیوکوژی ناشناخته رخ د د.

 عالئم و نشانه ها

 ریش در ناحیه مبتال که با مادت محرک در تماس بودت یست 

 پورپوریی ناش  یز آزید شدن  یستامین یز ماست سش  ا 

 ارمزی و تورم 

 ستوزیلو  در نقطه یی که مادت با پوست تماس دیشته ی 

 ( زیاد شدن رن دینه  ایHyperpigmentationر ناش  یز تحریک خاریندن 

 تفسیر نتایج تست ها

  بریی تعیین آکرژن مملن یست تستRAST ینجام شود 

 ( تست برچسبPatch testingر 
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 درمان

ست.  ر یک  شه کنندت ویکنش و یجتناب یز تماس مجدد ی درمان دربرگیرندت تعیین ع ت ما

شد  یز عالئم  دف درما شرت با ن اریر م  گیرد تا ناریحت  بیمار کا ش یابد. یگر درماتیت منت

شد. کرم  ژ   ست ضروری با ستامین  ا مملن ی ستروئید ا یا آنت   ی دیرو ای وریدی مثش ی

 یا کوسیون کورتیلویستروئید عالئم ری کا ش خوی د دید.

 تشخیص های پرستاری

 یختال  تصویر یز بدن 

  پوست ریسک تغییر تمامیت 

  درد  ناریحت 

 مداخالت پرستاری

  پر یز یز محرک  ای  که مملن یستتت موجب درماتیت شتتود  جهت پیشتت یری یز
 عود بیماری

  نظارت بر بهبودی و پیش یری یز عفونت باکتریا 

 کمپرس سرد 

 یستفادت یز دستلش و کباس محافظ 

 شستن ملرر دست  ا 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

 مرطوب ن هدیشتن پوست 

 کوتات کردن ناخن  ا بریی کا ش آسیب ناش  یز خاریندن 

 حمام وکرم یما نه دیغ 

 یستفادت یز صابون سبک 

 یستعما  مرطوب کنندت 
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 (Skin Cancersسرطان های پوست )

سرطان پوست شایعترین نوس سرطان یست. سرطان پوست در بین سرطان  ای ینسان 

تان در حا  رشد سریع یست. تشخیص سریعترین میزین بروز ری دیرد و مویرد سرطان پس

زودرس یین نوس ستترطان یز ی میت بستتیار باالی  برخوردیر یستتت زیری در مریحش یوکیه اابش 

عالج یست. وریثت عامش مهم  یست. معموال سرطان  ای پوست به سه دسته یص   تقسیم 

سش ) شوند  بازی   سش )basal cellم   سلویموس  ست  ی شایعترین ی ر که یز squamous cellر که 

ست و مالنوما ) شیوس در رتبه دوم ی سینوم  ای melanomaنظر  ست. کار ر که خطرناک ترین ی

پوست  مستقیما با آسیب ناش  یز تابش خورشید در یرتباط بودت و بیشترین ضایعات آن در 

کارستتتینوم ستتت و   ای  ند.  با عود م  ک غاک بدن رخ م  د د. یین نوس  ناطق در معرض  م

ر یغ ب بخاطر تماس با نور خورشید بودت  مملن یست Squamous cell carcinomasسن فرش  )

به ستتخت  بتوین تغییریت پوستتت  آن ری تمایز دید و خی   ستتریع منتشتتر م  شتتود. مالنوما 

کشندت ترین نوس سرطان پوست یست. معموال در صورت یا باالی کمر رخ م  د د. یادآوری 

کبه  ای نامنظم   -شلش نامتقارن  ب –نندت باشد  یکف ویژگ   ای مالنوما مملن یست کمک ک

 در حا  تغییر مدیوم. -اطر بزرگتر یز پاکن ته مدید  ت -تغییر رنگ  د -ج

 مشکل چیست؟

س و   ای پوست  جدید مرتب در یپیدرمیس ییجاد شدت و س و   ای ادیم  ری به سطح 

شتتعه خورشتتید م  تویند یین پوستتت م  رینند  جای  که پوستتته یندیزی م  شتتود. تماس با ی

فرآیند ری مختش کردت  موجب شود که س و   ای پوست با ریت غیر طبیع  تقسیم شوند که 

مملن یست به سرطان تبدیش شود. کسان  که تماس زیادی با یشعه ماوریء بنفش دیرند  که به 

س ست  در خطر باالتر یبتال به تومور ای  صورت تجمع  ی سد یثریت آن به  رطان  نظر م  ر

 ستند. تماس با مقادیر زیاد یشعه ییلس نیز موجب یفزییش شانس سرطان پوست م  شود. 

 مانطور که تماس با آرستتتنیک چنین یستتتت  مادت یی که در طبیعت و در غذیی ما یافت م  

سرطان  سک باالی  صرف م  کنند در ری سرکوب کنندت ییمن  م شود. بیمارین  که دیرو ای 
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ستند. یفرید دی ست   ست پو سرطان پو سان  که تاریخچه خانویدگ   شن و ک ست رو ریی پو

 دیرند نیز در ریسک باالی یبتال به سرطان پوست  ستند.

 پیش آگهی

یگر ضتتایعه زود شتتناستتای  و درمان شتتود  پیش آگه  عاک  یستتت. مریابت پی یری و 

سش به ندرت پیش آگه   سرطان  ای بازی   ست.  ست یکزیم  ی شناخت ملرر پو س  و  برر

ضعیف دیرند. تومور ای س و   ای سن فرش  مملن یست منتشر شدت و متاستاز د ند  یگر 

بدون درمان ر ا شوند. مالنوما با توجه به ضخامت ضایعه و گسترت ینتشار آن مرح ه بندی 

م  شود. در مرح ه صفر یک تومور درجا یست. مریحش بعدی سرطان مالنوما یعن  به بافت 

 منتشر شدت یست. ا و یرگان  ای دی ر 

 عالئم و نشانه ها

  پاپو  سفید مرویریدی با با ر چرب مانند یا کله تخت و اهوت یی –بازی  سش 

  ندو  ارمز سفت  ضایعه پوسته یندیز تخت  تغییر یسلار –یسلویموس سش 

  ر گونه خا  ستتتیات که به تازگ  ییجاد شتتتدت  تغییر م  کند  دیریی  –مالنوما 
 معیار ای یکف تا ت اید شدت در باال یست

 تفسیر نتایج تست ها

  تشخیص بریساس پاتوکوژی نمونه بیوپس 

 درمان

 درمان سرطان پوست به نوس  محش اریر گیری و سایز تومور بست   دیرد 

 سط جریح   تومور شته م   خارج کردن تومور تو ساکم یطریف آن بردی و بافت 
 شود تا یطمینان حاصش شود که کش بافت سرطان  خارج شدت یست

 ( کرییوستترجریCryosurgery ر که در آن ستت و   ای ستترطان  با نیتروژن مایع
 منجمد شدت و کشته م  شوند
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 ( جریح  مهygerrsu ’Mohs ر که در آن تومور الیه به الیه بردیشتتته م  شتتود.  ر
شود که الیه  صش  شود  تا یطمینان حا س  م   سلوپیک برر صورت میلرو به 

 س و  سرطان  در بافت باا  نماندت یست.

 درمان با کیزر که س و   ای سرطان  با یشعه کیز تبخیر م  شوند 

  کرم  ا و پماد ای موضع 

 یشعه درمان  بریی کشتن س و   ای سرطان  مالنوما 

 ان مالنوماشیم  درمان  بریی کشتن س و   ای سرط 

 تشخیص های پرستاری

  یختال  تمام  پوست 

 یختال  تصویر یز بدن 

 مداخالت پرستاری

 پر یز یز نور خورشید در ساعات  که یشعه خورشید اوی یست 

 یجتناب یز ساکن  ای تن کردن پوست 

 یستفادت یز ضد آفتاب 

 یستفادت یز کباس  ای محافظ خورشید 

   ای جدید  تغییریت خا   ا و کله  ا یا بررس  منظم و ملرر پوست یز نظر خا 
 عالئم توکد موجود

 دیرو ا مملن یست پوست ری به یشعه خورشید حساس کنند 
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 (Cellulitisسلولیت )

 مشکل چیست؟

س وکیت عفونت پوست یست که توسط باکتری  ای  ییجاد م  شود که یز طریق منفذ ای 

 ا یست  گرچه مملن یست در  ر پوست  ویرد م  شوند. شایعترین موضع واوس س وکیت پا

تافی وکوک  ا و  یت یستتت ندت ستتت وک باکتری ییجاد کن بدن رخ د د. شتتتایعترین  نقطه یی یز 

ش  یز عفونت اارچ   ست یز طریق ترک  ای نا شند. باکتری مملن ی سترپتوکوک  ا م  با ی

شیو کردن  ست یز ریت ترک  ای خشک  گزش حشریت یا برش ناش  یز  شوند. مملن ی ویرد 

و مو ویرد شوند. بیمارین ساکمند  دیریی نقص یا سرکوب سیستم ییمن  و بیمارین مبتال  ریش

 به یدم کنفاوی  دیابت یا گردش خون ضعیف بیشتر در خطر س وکیت  ستند.

 پیش آگهی

یگر درمان زودرس باشتتد  پیش آگه  خوب یستتت. یگر عالئم بریی شتتروس درمان با ر 

ت باشد  بستری کردن و آنت  بیوتیک وریدی الزم یست. نشوند یا عفونت در صورت یا منتشر

ر توستتط necrotizing fasciitisستت وکیت شتتدید بافت  ای عمق   یکتهاب نلروز د ندت فشتتیا )

 یسترپتوکوک  ا ییجاد شدت و یک یورژینس پزشل  محسوب م  شود.

 عالئم و نشانه ها

 ارمزی و گرم  پوست روی ناحیه عفونت •

 ست و بافت در یثر عفونتتورم و درناک شدن پو •

 تفسیر نتایج تست ها

 CBCباال رفتن تعدید س و   ای سفید خون در  •

 کشت زخم بریی شناسای  عامش ییجاد کنندت س وکیت •

 رDVTسونوگریف  پا بریی تعیین وجود ترومبوز ورید ای عمق  ) •
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 درمان

عفونت درمان در شروس عفونت آنت  بیوتیک خوریک  یست. یگر تب و درد بدن با  •
 مریت شتتود یا یگر صتتورت درگیر باشتتد  یا ناحیه ستت وکیت وستتیع باشتتد  بیمار 
بایست  بریی درمان تزریق  بستری شود. درمان تجرب  بالفاص ه شروس شدت و 

 در بیشتر مویرد موثر یست.

 تجویز آنت  بیوتیک  •

o ( سفاکلسینCephalexinر 

o ( دیل وکساسی ینDicloxacillinر 

o ( کوف وکساسینLevofloxacinر 

o در صورت نیاز بوستر کزیز 

 تخ یه آبسه توسط جریح  در صورت نیاز •

 مسلن در صورت درد •

 تشخیص های پرستاری

 درد  ناریحت  •

 ریسک عفونت •

 یختال  تمامیت پوست  •

 مداخالت پرستاری

 آموزش بیمار در مورد ی میت بهدیشت فردی خوب •

 شستشوی روزینه منطقه مبتال •

 بیوتیک موضع  یا تعویض پانسمان دو بار در روزیستفادت یز پماد آنت   •

 باال ن هدیشتن منطقه مبتال •

 پایش درجه حریرت  بزرگ  و ارمزی و یفزییش ترشح موضع درگیر •

آموزش بیمار در مورد چ ون   پیشتتت یری یز آکودگ  منافذ پوستتتت  یز طریق  •
 مریابت  ای مناسب
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 پایش روزینه پا ا یز نظر ترک و فیشور •

 رpodiatristانیلور و پدیلور ناخن  ا  ویزیت متخصص ناخن )یستفادت یز م •

 یستفادت روزینه یز کوسیون  ای مرطوب کنندت •
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 (Pressure Ulcersزخم فشاری )

 مشکل چیست؟

شرفت م  کند   شدت و یغ ب به بافت  ای عمق  پی شروس  ست  شاری معموال یز پو زخم ف

مدت بر یک نقطه رخ م  د د. بدون در یثر یختال  گردش خون بافت  در یثر فشتتتار طوالن  

سان  مبتال م   شتر ک صش یز گردش خون  بافت خوی د مرد. بی جریان خون کاف  و تغذیه حا

ستند  بنابریین  شان نی ستند و اادر به حرکت دیدن خود سته به وی چر یا تخت   شوند که ویب

دین ستاعت دفعات رفع فشتار بر نقاط وزن  کم یستت. واوس زخم فشتاری مرح ه یک فقط چن

شاری ) ضع معمو  واوس زخم ف شد. موی ستر )pressure ulcersطو  م  ک ر bedsoresر یا زخم ب

شامش زویئد یستخوین  یز ابیش باسن  سارکوم  پاشنه  زینو ا و رین یست. یصطلاک ناش  یز 

م حفه  ا م  تویند تمامیت پوستتت  ری بمخاطرت بیاندیزد  مانطور که فشتتار برشتت  بر ناحیه 

م  شتتودش زمان  که پوستتت به یک طرف کشتتیدت م  شتتود یما ستتاختار ای عمق  تر  ویرد

حرکت نم  کنند. یبزیر ای بررستتت  و شتتتناخت بریی پیش بین  ریستتتک زخم فشتتتاری در 

 Bradenدستتترس یستتت. یل  یز یبزیر ای  که بطور رییج یستتتفادت م  شتتود  مقیاس بریدن )

scaleاک و ماکش  سایش  وضعیت تغذیه یی بیمار  ر یست که شامش معیار ای  یز ابیش یصطل

 میزین تحرک و فعاکیت  میزین رطوبت پوست و محدودیت  ای درک حس  یست.

 پیش آگهی

متاستتفانه زخم بستتتر پیش آگه  خوب  ندیرد. عام   که موجب زخم فشتتاری م  شتتود  

ی بردت و  مان عام   یستتت که با بهبودی آن تدیخش دیرد. رفع زخم فشتتاری معموال کار زیاد

سیس  که موجب مرگ بیمار  سپ س وکیت   ست یز ابیش عفونت   شایع ی ست. عویرض نیز  کند ی

 م  شوند.
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 عالئم و نشانه ها

 :Iمرحله 

 نویح  سفت و دیغ پوست  در یثر ضعف گردش خون 

 باف یسفنج  ارمز در ناحیه یفزییش فشار 

 :IIمرحله 

  یطریف آنوجود ترک یا روزنه پوست   مریت با ارمزی بافت 

 :IIIمرحله 

 زخم عمیق بودت  به درم رسیدت  دیریی ااعدت ارمز  مریت با ترشح یست 

 :IVمرحله 

   زخم عمیق تر که عض ه و یستخوین ری درگیر کردت یست  نشانه  ای مرگ بافت
 مرئ  یست

 تفسیر نتایج تست ها

 کشت نمونه زخم بریی تعیین باکتری  ای موجود 

 ی یرزیاب   موگ وبین و  ماتوکریت یز نظر میزین شمارش س و   ای خون  بری
 توینای  یکسیژن رسان  خون

 تعیین سطح آکبومین و پرت آکبومین بریی تعیین وضعیت تغذیه یی 

 شیم  خون بریی یرزیاب  سطح تعاد  مایعات و یکلتروکیت  ا 

 درمان

ستویر یست. درمان زخم با  دف پیش یری  درمان برپایه رفع فشار و تامین تغذیه کاف  ی

یز عفونت و پیشتتبرد ترمیم زخم ینجام م  شتتود. در مریحش یک و دو زخم با درمان محافظه 

کارینه بهبود م  یابد.  رچند مریحش ستته و چهار زخم فشتتاری مستتت زم دبریدمان جریح  و 

 ینتخاب  به مرح ه زخم بست   دیرد. گرفت پوست  یست. درمان
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 تمیز کردن زخم با آب و صابون یا ساکین و صابون 

  دبرید کردن زخم و بردیشتتتتن بافت  ای مردت  در حا  مردن و عفون . روش
 دبریدمان شامش جریح   دبریدمان  آنزیم  موضع   دبریدمان ملانیل  یست.

 ن که موجب پیشتتتبرد پانستتتمان زخم بریی محافظت زخم و ن هدیری رطوبت آ
 ترمیم زخم م  شود

 ( یستفادت یز  یدروک وئیدhydrocolloidsر که رطوبت ری در زخم حفظ م  کند 

 ( پانسمان غیر چسبندت یز ابیش آکویفورaquaphorر 

 پانسمان حجیم جهت جذب ترشحات فریوین زخم 

 نم   پانستتتمان نیمه تریوی که یملان عبور گاز ا ری م  د د یما مایعات یز آن رد
 شوند

  پماد آنت  بیوتیک بریی زخم عفون 

 یستفادت یز تشک مویج مخصوص 

 (  درمان ویرپوlWhirlpooر 

 تشخیص های پرستاری

  یختال  تمامیت پوست 

  یختال  تحرک جسم 

 یختال  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 مداخالت پرستاری

 پیش یری ک ید مبارزت با زخم بستر یست 

  ساعت یلبار 2یا  1بیمار ب  حرکت  ر تحریک یا تغییر وضعیت 

 تغذیه کاف  بریی پیشبرد ترمیم زخم 

  مصرف مایعات کاف 

 رفع فشار یز نویح  تحت فشار مرح ه یک 

 یستفادت یز باکش بریی کا ش فشار 
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 نظارت بر خشک بودن پوست مناطق تحت فشار 

  ترک سی ار بریی یفزییش یکسیژن رسان  بافت 

  بریی بررستت  وضتتعیت بهبودی شتتامش طو   عرض و یندیزت گیری روزینه زخم
 عمق زخم
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 (Wounds and Healingزخم ها و بهبودی آنها )

صورت عمدی مثش  ست به  ست. زخم مملن ی ست  ی زخم  ر گونه یز بین رفتن تمامیت پو

برش جریح  یا غیر عمدی مثش زخم تروما ییجاد شتود. ینویس زخم شتامش زخم جریح   زخم 

اور  که شتتتدگ   ستتتوخت    پارگ   نیش  ا  زخم  ای فشتتتاری یستتتت. نفوذی )مثش زخم چا

سپس کلوسیت  ا به  شود.  شروس م   بالفاص ه پس یز واوس زخم  یکتهاب با تجمع پالکت  ا 

شود که  شروس م   ستند. فاز پرکیفریتیو زمان   ضع حرکت کردت و مویبب عفونت زخم   مو

 ای زخم و مجاور آن ری م  پوشانند  س و   ای یپیدرم به سمت زخم حرکت م  کنند و کبه

که معموال در روز سوم شروس م  شود. فاز فیبروبالستیک با تشلیش کالژن و فیبروبالست 

 رخ دیدت که یسلار زخم ییجاد م  شود.

بهبود زخم به شیوت  ای متفاوت  رخ م  د د. بسته شدن یوکیه زمان  رخ م  د د که کبه 

ت جدید یا گرینوکه آنها ری به  م نزدیک و متصتتش م  کند.  ای زخم به  م نزدیک شتتدت و باف

ترمیم زخم توستتتط عزم ثانویه در زخم  ای بزرگتر رخ م  د د که کبه  ای زخم یز  م دور 

یستتت. یین یغ ب عمدی بودت و زمان  یستتت که زخم عفون   آکودت یا ناشتت  یز گزش و نیش 

شلش گرفته و کخته ب سطح زخم  ست. بافت گرینوکه در  زرگ  بر روی زخم ییجاد م  کند که ی

 معموال یسلار بزرگتری  م بجای م  گذیرد.

 پیش آگهی

پیش آگه  درمان زخم به ستتایز  موضتتع و ع ت زخم بستتت   دیرد. مویردی که باید در 

بیمار زخم خوردت بررستت  کرد شتتامش وجود بیماری مزمن یز ابیش دیابت یا یختال  گردش 

دریستتیون  ستترکوب و مخاطرت ییمن  یز ابیش مصتترف خون  وضتتعیت تغذیه  وضتتعیت  ی

 48کورتیلویستتتروئید یا شتتیم  درمان  یستتت. شتتروس یپیت یاک  شتتدن زخم معموال در ط  

 ادرت اب   آن م  رسد. %60مات به  4ساعت یست  ادرت زخم در ط  
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 عالئم و نشانه ها

 درد ناش  یز صدمه به یعصاب 

 ک  به موضع زخمترشح ناش  یز صدمه بافت  و مهاجرت س و 

  خونریزی ناش  یز صدمه عروق خون 

   مویبب یشیای نفوذی باشید –وجود ش  خارج 

  زخم یز نظر آستتتیب تاندون  کی امنت یا اطعات  –ترومای بافت  ای عمق  تر
 یستخوین  بررس  شود

  ذریت آشغا  و تله  ای خاک و خاشاک برطرف شود –دبریس 

 یش ارمزی  ترشح چرک  بوی بد ترشحات  عالئم و نشانه  ای عفونت شامش یفزی
 تب

  زخم مملن یست دردناک بودت  دیریی ترشح  خونریزی  عفونت  ش  خارج   یا
ساختار ای عمق  تر  شامش  شناخت زخم  شد. بررس  و  ترومای بافت عمق  با

 نیز یست

 تفسیر نتایج تست ها

  ینجامCBC بریی چک کلوسیتوز ناش  یز عفونت 

 وضعیت  یدریسیون بیمار شیم  خون بریی تعیین 

 درمان

 بررس  گردش خون در زخم یندیم  ا. نبض دیستا  زخم چک شود 

   ستر کزیر در زخم  ای کثیف و بیمارین صورت نیاز. بو ش یری یز کزیز در  پی
 که باالتر یز دت سا  سن دیرند  یندیلاسیون دیرد

  شتتستتتشتتوی زخم با مقادیر زیادی ستتاکین جهت شتتستتته شتتدن کثافت  دبریس 
 یشیای خارج 

 بستن زخم یا توسط بخیه  نویر ای یستری یا پانسمان 

 معموال زخم  ای کثیف باز ن هدیشته م  شوند تا با روند ثانویه بهبود یابند 
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  روز 10تا  7در صورت نیاز آنت  بیوتیک تجویز م  شود  معموال بریی 

 تشخیص های پرستاری

  یختال  تمامیت پوست 

 ریسک عفونت 

   تمامیت بافت یختال 

 مداخالت پرستاری

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

 فرآیند بیماری 

   تب  کرز  ترشتتتح نت  یز جم ه تورم  ارمزی  یفزییش درد   نه  ای عفو نشتتتتا
 خونریزی  بوی بد  باز شدن مجدد زخم

 دیرو ای  دوز  دفعات مصرف و عویرض جانب  دیرو ا 

 ی مناسب دست  ا  تمیز روش صحیح ینجام پانسمان  دفعات تعویض  شستشو
 کردن زخم  یستفادت یز پماد ای موضع  در صورت تجویز

 تغذیه و مایعات کاف  مصرف کند 

 باال ن هدیشتن یندیم مبتال  در صورت یملان 

 یستریحت  کا ش فعاکیت 

 برنامه مصون سازی مناسب 
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 (Crucial Diagnostic Testsتست های تشخیصی حیاتی )

 (Allergy Skin Testingتست آلرژی پوستی )

تستتت حستتاستتیت پوستتت  بریی تایید ع ت عالئم  یز ابیش ستترفه و عطستته یا ریش  ای 

پوستتت  ینجام م  شتتود که م  توینند در یثر آکرژی ییجاد شتتوند. در یین آزمایش بخشتت  یز 

شود.  سپس ویکنش پوست بررس  م   شود و  پوست در معرض مادت آکرژن اریر دیدت م  

تایید کنندت واوس آکرژی یستتت. مملن یستتت تستتت دیخش ج دی نیز ینجام واوس کهیر یا یریتما 

شود که در آن آکرژن به صورت تزریق  در زیر پوست ینجام م  شود یا یک برچسب آکرژن 

 بر روی پوست چسباندت م  شود.

ستروئید ا  دیرو ای  ستامین  ی ست که بیمار تمام  دیرو ای آنت   ی ست الزم ی ابش یز ت

ر ری اطع کند که با نتیجه تست تدیخش دیرند. بایست  به بیمار leukotrieneکلوترین )تعدیش کنندت 

 روند ینجام تست و آنچه که ینتظار م  رود ری شرح دید.

 (Skin Biopsyبیوپسی پوست )

معموال بیوپستت  پوستتت بریی تشتتخیص بخش غیر طبیع  یز پوستتت یز ابیش رشتتد غیر 

ینجام م  شتتود.  مچنین مملن یستتت بریی تشتتخیص طبیع  یا خا  و کله یز نظر ستترطان 

عفونت پوستتت  باکتریا  یا اارچ  یا ستتایر یختالالت پوستتت  بیوپستت  ینجام شتتود. در یین 

روش نمونه یی یز بافت بریی تجزیه و تح یش توسط پاتوکوژیست بردیشته م  شود که تعیین 

 ف  دیرد یز جم ه م  کند که چه تغییریت س وک  رخ دیدت یست. بیوپس  ینویس مخت 

 ( س  من نه یی ستوینه یی کوچک یز بافت ناحیه  –ر Punch biopsyبیوپ یک اطعه ی
 مبتال توسط یک یبزیر برندت و تیز شبیه کاتتر )من نهر بریدت و بردیشته م  شود.

 (  بیوپس  تریشShave biopsy ستریش تیز  –ر تله سطح  یز پوست توسط تیغ ی
 بردیشته م  شود
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  بیوپستت  برشتت (Excisional biopsy بخش بزرگتری یز پوستتت بردیشتتته م   –ر
شتتود و یملان بررستت  ستتاختار ای عمق  تر یا بردیشتتتن کش ضتتایعه به عنوین 

 نمونه بیوپس  وجود دیرد. معموال یز ب  حس  موضع  یستفادت م  شود.

 پس یز رویه بایست  بهبودی و موضع یز نظر عفونت پایش شود. 

 (Gram Stainرنگ آمیزی گرم )

یا روش گرم ) نگ آمیزی گرم  نه  ای Gram’s methodر مایز گو ر یل  یز شتتتیوت  ای ت

باکتریا  به دو گروت یص   گرم مثبت و گرم منف  بریساس خویص دیویرت س وک  آنها یست. 

یک رنگ به کشتتت باکتری بر روی یک الم یضتتافه م  شتتود که در ستت و   ای گرم مثبت به 

به رنگ ارمز یرغوین  در م  آید. یین یوکین گام در رنگ آب  و در ستتت و   ا ی گرم منف  

تعیین  ویت نمونه باکتری یست و م  توین بریی شروس آنت  بیوتیک درمان  تجرب  و ابش یز 

 آمادت شدن نتیجه کشت یص   یز یین روش یستفادت کرد.

 (Herpes Simplex Virus (HSV) Cultureکشت ویروس تب خال )

ست با ب ضایعات در ط  یین ت شتن یک نمونه مایع یز  ضایعه  3ردی روز یو  پس یز بروز 

سای   شنا شد در ط  چند روز  شته با ضایعه وجود دی شود. یگر ویروس در مایع  ینجام م  

م  شتتود. م  توین بریی تعیین آنت  بادی ینویس خاص ویروس تب خا  یز آزمایش خون نیز 

 یستفادت کرد.

 Potassium Hydroxide Preparationروکستتاید )تستتت آمادک کردن پتاستتیم هید

(KOH)) 

سریع عفونت  ای اارچ  مو  پوست یا ناخن ینجام م   شخیص یفتریا   ست بریی ت یین ت

ساید با رنگ آب   سیم  یدروک س و   –شود. مح و  پتا شدت و به الم حاوی  سیات مخ وط 

 بافت آکودت یضافه م  شود و سپس الم در زیر میلروسلوپ بررس  م  شود. 
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 (Radioallergosorbent Testتست جذب رادیو آلرژن )

ر  یز آزمایش خون بریی غرباک ری آکرژی به مادت یا RASTدر تستتتت جذب ریدیو آکرژن )

که به آکرژن مورد شتتک  IgEموید خاص یستتتفادت م  شتتود. در یین تستتت مقدیر آنت  بادی 

 خاص ویکنش نشان دیدت یست  یندیزت گیری م  شود.

 (Additional Blood Testسایر آزمایشات خون )

 ای سیستم پوشش  عبارتند  سایر تست  ای خون مورد یستفادت در تشخیص بیماری

ر  البریتویر تحقیقات بیماری Rapid plasma regain (RPR)یز  تستتت بردیشتتت ستتریع پالستتما )

س  ) سنت Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)منتق ه جن ست آنت  بادی ف ور ر  ت

آگ وتیناستتیون رستتوب ترپونما ر  fluorescent treponema antibody test (FTA-ABS)تروپونما )

ستند treponema pallidum partiate agglutinate (TP-PA)پاالدیوم ) شات خون   ر یز جم ه آزمای

 که بریی تشخیص سیف یس یستفادت م  شوند.
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 دانلود نسخه های دیگر این مجموعه از وبسایت پرستار

http://www.parastar.info 
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