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 قابل توجه خوانندگان:

کتاب حاضر ترجمه خودآموز فرآیند پرستاری کتاب 

برونر و ستتتودیر   جریح   –مرجع پرستتتتاری دیخ   

ستم  سی ستاری یختالالت  ست.  ویرشگبخش فرآیند پر ی

ج د کتاب تشتتلیش هتتدت یستتت   15یین مجموعه کتاب یز 

ستاری ترجمک آمادت و به  سط گروت ترجمه متون پر تو

صتتتورت ریی ان در یختیار پرستتتتارین و دینشتتتجویان 

ست. در ستاری قریر گرفته ی سخه عموم  پر یین کتاب  ن

دیرد. بریی نتصتتتاویر  نمودیر ا  جدیو  و کینک وجود 

ه مطاکعه کامش مط ب . بنابریین یگر مایش بدین ود نستتخه کامش بایستتت  عرتتو پرستتتار باهتتید

سایت  ستید  به وب  http://parastar.info  سایت مرتب به هدت در وب مریجعه نمایید. مط ب درج 

روز رستتان  هتتدت و کینک  ای زیادی به فر نر تعریژ ویات  ا  دیروهتتناستت   آناتوم  و 

 فیزیوکوای و ... وجود دیرد.

 

 کنید. کلیکجلدهای دیگر این مجموعه برای دانلود 

 

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

سایت سب مجوز یز مدیریت وب سایت  ای دی ر منوط به ک ستار کتاب یا درج کتاب در وب  پر

 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  غیرقابش تحمش مبتال م  هود م  دیند که باید به دنبا  

خدمات درمان  باهد  یما یریئه کنندگان خدمات 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  ای ت شانه  ای بیمار و نتایج ت سئویالت به عالئم و ن سخ یین  . پا

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

تست  ای تشخیص  تفسیر هود  مدیخالت پرستاری طریح  هدت و به رفع مشلش یا تسلین 

 درد و آالم بیمار کمک هود.

بخش یریئه م  هتتتود و  ر بخش یل  یز  15)فرآیند پرستتتتاریر در  قستتتمتیین  مطاکب

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

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

 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  هتترح مختصتتری یز طریقه یبتالی بدن به آن بیماری یا یختال  

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

  هود. باقیماندت بخش  ا نیز یطالعات  به صورت کیست عالئم سیستم مورد نظر بررس  م
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و نشانه  ا  تشخیص  ا و غیرت یریئه م  کنند. یین تقسیم بندی به هیوت یی ینجام هدت یست 

ستارین  سترس پر سریع در د هدت و  مچنین به عنوین یک منبع  سادت تر  که یادگیری آنها 

 باهد.

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

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

بررس  قریر گرفته و  ر مط ب  به رهد کامش رساندت م  هود. بنابریین الزم یست که بریی 

هد. روش دی ر عرویت  مطاکعه یک مط ب مرتب سایت ری چک نمود و یز تغییریت 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 صورت 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 SYSTEM مین که نام ق ب و عروق )

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

ستم ق ب و عروق  سی ست  زیری  ستم متنوس ی سی شانه  ای یین  هت  به عالئم و ن مریقبین بهدی

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

بدن ن ریستتته م  هتتود.  یکستتید کربن و فرآوردت  ای جنب  متابوکیک یز یرگان  ای مخت ژ

نارسای  سیستم ق 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. مریقبت د ندت بایست  

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

در یین فصتتتش یز فرآیند پرستتتتاری هتتتناستتتای  یختالالت ق ب و عروق و یجریی مدیخالت 

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

 هود.

 سیستم تنفسی – 2فصل 

س  ) ستم تنف سیژRESPIRATORY SYSTEMسی س و   ای بدن بریی تباد  یک ن و 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  هتتوند  مشتتلالت 

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

  بحث م  هوند.

 ستم ایمنیسی – 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 قرمز م  
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سم  ای  که یحتماال IMMUNE SYSTEMییمن  ) ر بریی بهبود زخم یز طریق حم ه به میلرویرگانی

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

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

  نشانه  ای آنها و یقدیمات پرستاری در کمک به بهبودی بیمار بحث م  هوند.

 سیستم خونی – 4فصل 

ستم  ماتوکوایک سر HEMATOLOGIC SYSTEM) سی 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 

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

  مشلالت  ماتوکوایک مورد بحث قریر م  گیرد.آن پردیخته  مریقبت یز بیمارین مبتال به 

 سیستم عصبی – 5فصل 

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

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

هدت و مدیخالت  هوند  بحث  ستم م   سی سلین و تخفیژ عم لرد یین  ستاری الزم بریی ت پر

  مشلالت عصب  بیمارین معرف  م  هوند.

 سیستم عضالنی اسکلتی – 6فصل 

ر یک فری ساختار در بدن یست که قدرت musculoskeletal systemسیستم عرالن  یسل ت  )

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

  و بازیافت عم لرد آنها ری بحث م  کنیم. درمان

 سیستم گوارشی - 7فصل 

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

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

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

 سیستم آندوکرین – 8فصل 

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

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

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

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

 سیستم ادراری تناسلی – 9فصل 

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

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

تناستت   منجر به یختالالت زیادی م  هتتود که بعرتت  در یک جنس دیدت م  هتتوند. در یین 

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

 سیستم پوششی – 10فصل 

هش  )ب ستم پو سی هود که INTEGUMENTARY SYSTEMیماری  ا و یختالالت  ر موجب م  

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

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

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

 مایعات و الکترولیت ها – 11فصل 

حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ها برای عملکرد صحیح بدن ضروری است. عدم تعادل آنها موجب می شود که بدن نیاز خود را از 

این فصل مایعات و الکترولیت ها، اختالل و  جاهای دیگر جبران کند، که اثر ریپلی در سایر ارگان ها و سیستم های بدن خواهد داشت. در

  عدم تعادل آنها، راه های بازیافت تعادل مایعات و الکترولیت های بدن بحث می شود.
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 بهداشت روانی – 12فصل 

ر این اختالالتی که روی ذهن و روان تاثیر دارند، بر فعالیت های روزمره تاثیر گذاشته و منجر به رفتارهای خود تخریبی می شوند. د

  فصل اختالالت بهداشت روان بحث، سازماندهی و راه های کمینه سازی تاثیر آنها بر بدن بیمار بحث می شوند.

 مراقبت حین عمل – 13فصل 

درمان جراحی معموال یک درمان رادیکال اما ضروری برای وضعیت ها و بیماری های خاص است. هرچند جراحی بیمار را در معرض 

الالت قرار می دهد که در صورت عدم جراحی رخ نمی دهند، اما ضرورت جراحی بیشتر است. در این بخش این مجموعه ای از اخت

  اختالالت و راه های مقابله با آنها را بحث می کنیم.

 بهداشت زنان – 14فصل 

یی، مداخالت پرستاری و راه در این فصل دامنه ای از بیماری ها را بحث می کنیم که زنان را مبتال می کند. تشخیص، درمان دارو

  های رفع و تسکین این مشکالت بحث خواهد شد.

 درمان درد – 15فصل 

درد در بسیاری از اختالالت دیده می شود و برای جلوگیری از اثرات سوء آن بر سالمت و به زیستی بیماران، بایستی درد کنترل شود. 

  در این فصل تکنیک های درمان درد بحث می شوند.
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How the Gastrointestمقدمه ای بر سیستم گوارشی ) inal System Works) 

سیستم گویرش هامش جهاز  اضمه )د ان  مری  معدت  رودت کوچک  رودت بزرگ  مقعدر 

صفریر و مجاری گویره  یست. کانا   اضمه و غدد کمل  )غدد بزیق   کبد  پانلریس  کیسه 

ه   ستم گویر سی ست. عم لرد  هدت ی هیدت  شای مخاط  پو ست که یز غ یک کوکه توخاک  ی

  رم غذی  جذب موید مغذی  بیرون ریندن محتویی رودت و دفع موید زیئد یست.

 رتتم غذی دیریی دو بخش ملانیل  و هتتیمیای  یستتت.  ر دو فرآیند یز د ان هتتروس م  

ش   هود. هدن در دیخش معدت  م   بخ ه  و مخ وط  جویدن  حرکت یز میان مجاری گویر

یز فرآیند ملانیل   ستند. بزیق  یسید  یدروک ریک  صفری و سایر آنزیم  ای گویره   م   

 با فرآیند هیمیای   رم  میاری دیرند.

ر UES) مری یستتتفنلتر فوقان  مروی ستتترمری یز ح ق و حنجرت تا معدت یمتدید دیرد. در 

در ینتهای . ج وگیری م  کنددر ط  تنفس  ورود  وی به مری و معدتقریر گرفته یستتتت که 

ر قریر دیرد که یز ریفالکس محتویات یستتتیدی معدت به LESمری نیز یستتتفنلتر تحتان  مری )

 دیخش مری ج وگیری م  کند.

تخ یه م  هود. ر به دیخش معدت cardiac sphincterمحتویات مری یز طریق دریچه کاردیاک )

ر و pepsinogenر ری ترهح م  کند که موجب پیشبرد ترهح پپسینوان )gastrinمعدت گاسترین )

سید  یدروک ریک ) سین )hydrochloric acidی هود  که  مه یین lipaseر و کیپاز )pepsinر  پپ ر م  

ش  معدت محاف ه رم غذی کمک م  کنند و یز مخاط محافظ پو هحات به   ظت آنزیم  ا و تر

 م  کنند.

کبد یک یرگان کامال عروق  یستتتت که در یک چهارم فوقان  هتتتلم در زیر دیافریگم قریر 

گرفته یست. کبد دیریی دو کوب یص   یست که یز کوبو   ای کوچلتر تشلیش هدت یست. کبد 

تابوکیزت کردن پروتئین  ا   ند. م عدن  ری ذخیرت م  ک تامین  ا و موید م ینویس مخت ف  یز وی

پروتئین  ای پالستتما  یستتید ای چرب و تری گ یستترید  ا  و ذخیرت و آزید ستتازی ستتنتز 

هیمیای   ست. کبد موید خارج  یز قبیش یکلش  دیرو ا و موید یا موید  گ یلوان یز وبایژ کبد ی
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هح م  کند.  رم چرب   ا تر ساخته و بریی کمک به   صفری ری  سم زدیی  م  کند. کبد  ری 

صفری ترهح و سه  صورت نیاز بریی  رم غذی به دیخش  صفری در کی هود یا در  ذخیرت م  

ر به ع ت ترهح آنزیم گویره  sphincter of Oddiدویزد ه ریخته م  هودش یگر دریچه یودی )

ستوکینین )رsecretin) سلرتین سی هcholecystokinin  کوکه  هدت با سترین باز  سه ر و گا د. کی

صفری تا زمان نیا ست که  صفری در بخش صفری یک مخزن کوچک ی سه  ز ذخیرت م  کند. کی

 زیرین کبد ویقع هدت یست.

پانلریس به صورت پشت صفاق  در قسمت باالی  هلم و نزدیک معدت ویقع هدت یست و 

یز خط میان  ستتتمت ریستتتت به ستتتمت چت و به ستتتمت طحا  گستتتترش دیرد. پانلریس یا 

ندوکرین )درون ریزر و یگزوکر عدت دیریی  ر دوی عم لرد آ ین )برون ریزر یستتتتت. کوزیکم

عم لرد یندوکرین آن هتتامش ترهتتح ینستتوکین که در پاستتخ به باال رفتن ستتطح گ وکز خون 

ر ترهتتح م  هتتود  و گ وکاگون در Langerhansتوستتط ستت و   ای بتای جزییر الن ر انس )

عم لرد برون ریز پاسخ به کا ش سطح گ وکز خون توسط س و   ای آکفا ترهح م  هود. 

پاز )trypsinترهتتتح تریپستتتین ) پانلریس هتتتامش ر و  مچنین amylaseر و آمیالز )lipaseر  کی

 ر بریی کمک به  رم غذی یست.chymotrypsinهیموتریپسین )

رودت کوچک یز دویزد ه  اانوم و یی ئوم تشلیش هدت یست. دئودنوم یا دویزد ه به معدت 

یست و به سمت چت دور پانلریس م   Cمتصش یست و حدود یک فوت طو  دیرد و به هلش 

چرخد. مجریی مشتتترک صتتفریوی و مجریی پانلریستت  یز یینجا ویرد دویزد ه م  هتتوند. 

اانوم بین دئودنوم و یی یوم قریر گرفته یستتتت و  شتتتت فیت طو  دیرد. بخش ینتهای  رودت 

  دیرد. فیت طو  دیرد و طو  یص   آن به سایز بیمار بست  12کوچک یی ئوم یست که حدود 

لا  ) ندیس در یین محش ileocecalدریچه یی ئوستتت پا ند. آ ر یی ئوم ری یز رودت بزرگ جدی م  ک

یتصا  یی ئوم و رودت بزرگ یافت م  هود. رودت بزرگ به کوکون باال روندت  کوکون عرض  

و کوکون پایین روندت و کوکون ستتتی موئید تقستتتیم م  هتتتود. کوکون ستتتی موئید به رکتوم 

 ایتا سیستم گویره  در کانا  آنا  )مقعدیر ختم م  هود.پیوسته و نه
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Appendicitآپاندیسیت ) is) 

 مشکل چیست؟

یکتهاب زیئدت کرم  هلش آپاندیس )یک کیسه کور نزدیک دریچه یی ئوسلا  در یک چهارم 

هود.  هناخته م   سیت  ست که تحت عنوین آپاندی هلمر ی ست  ست بخاطر تحتان  ری مملن ی

یین کیستتته کور رخ د د. الیه مخاط  پوهتتتش دیخ   آپاندیس هتتتروس به یحتباس مدفوس در 

ترهتتح مایع م  کند  که موجب یفزییش فشتتار دیخش کومن آپاندیس هتتدت و محدودیت جریان 

خون به یین زیئدت ری موجب م  هتتتود. یین فرآیند موجب قطع خونرستتتان  به آپاندیس و 

پروسه موجب پارگ  آپاندیس هود.  گان رن آن م  هود که مملن یست در صورت یدیمه یین

ر حس م  هود  نقطه یی که McBurney’s pointدرد آپاندیسیت موضع  و در نقطه مک برن  )

در وسط خط بین ناف و کرست قدیم  ریست یی یاک قریر دیرد. آپاندیسیت مملن یست در  ر 

 ساک   یست. 30سن  رخ د د  یما یوج وقوس آن در سنین نوجوین  تا 

 هیپیش آگ

ستتاعت یو  رخ م  د د.  48تا  36پارگ  آپاندیس بیشتتتر در آپاندیستتیت حاد و در ط  

صفاق یا پریتوئن  ست به  –عالئم پریتونیت )یکتهاب پردت  هلمر مملن ی هانندت حفرت  پردت پو

عنوین عارضه آپاندیسیت رخ د د. تشخیص سریع و جریح  بریی یجتناب یز پارگ  آپاندیس 

 ضروری یست.

 نشانه هاعالئم و 

 درد هلم با هروس یز دور ناف و تیر کشیدن به یک چهارم تحتان  ریست 

  درد ریباند در یثر یکتهاب صتتفاق  )درد ریباند دردی یستتت که با فشتتار بر روی

 هلم و رفع ناگهان  فشار رخ م  د در

 گاردینر )جمع کردن هلم در حین معاینه بریی ج وگیری یز دردر 



 15صفحه   

 

 ت یسترسفت  هلم )هلم در کمس سف 

 تب در یثر عفونت 

 تهوس  یستفریغ  کا ش یهتها 

  درد یک چهارم ریستتت تحتان  هتتلم )یگر با جمع کردن رین بهبود یابد نشتتان ر

 پارگ  یستر

 تفسیر نتایج تست ها

 ( باال رفتن همارش س و   ای سفید خونWBCر 

  بزرگ  آپاندیس یا وجود فلاکیس درCT یسلن 

  بزرگ  آپاندیس در سونوگریف 

 درمان

  آپاندکتوم  )مملن یست به صورت الپاریسلوپ   –جریح  خارج سازی آپاندیس

 یا الپاریتوم  ینجام هودر

 NPO  هتن بیمار شتر رودت و آمادگ  بریی  –ن هدی ش یری یز تحریک بی بریی پی

 جریح  بیمار ناهتا ن هدیهته م  هود

 هروس مایعات وریدی تا بازگشت رایم غذیی  عادی 

 سلن پ هود  تجویز م س یز جریح   درمان درد پس یز عمش با یحتیاط ینجام م  

 وهتتیاری الزم بریی حس یفزییش یحتماک  درد ناهتت  یز پارگ  بیمار بایستتت  

 آپاندیس ری دیهته باهد.

 تجویز آنت  بیوتیک پس یز عمش در صورت نیاز 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 
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  یپرترم  

 تهوس 

 مداخالت پرستاری

  حیات  یز نظر بروز درد  یفزییش ضربان ق ب  یفزییش ریت تنفس  و پایش عالئم

 کا ش فشار خون

 بررس  سطح درد یز نظر  ر گونه تغییر 

 پایش موضع جریح  یز نظر زخم و ترهح 

 پایش هلم یز نظر یتساس  وجود صدی ای رودت 

 پایش ورودی و خروج  مایعات 

 پایش عم لرد رودت 
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 (Cholecystitisکله سیستیت )

 مشکل چیست؟

ک ه ستتیستتتیت یکتهاب کیستته صتتفری یستتت که یغ ب با تشتتلیش ستتنر کیستته صتتفری یا ک ه 

یکتهاب کیسه صفری مملن یست دیریی ما یت مزمن یا حاد ر  مریت یست. cholelithiasisکیتیازیس )

صفری به مخاطرت م  یفتد که به نوبه خود  سه  ستیت حاد  جریان خون کی سی هد. در ک ه  با

ی در پرهدگ  و تخ یه نرما  کیسه صفری م  هود. سنر مملن یست مجریی موجب مشلال

صش  هود و حا صفری م   سه  صفری در دیخش کی سدود کند که موجب یحتباس  صفریوی ری م

یکتهاب یطریف سنر در درون مجری یست. جریان خون موضع مبتال کا ش یافته  یدم موضع  

یی ویردت ری ن هدیرد  بنابریین تغییریت رخ م  د د  کیسته صتفری متستع هتدت تا بتویند صتفر

ییسلمیک در دیویرت کیسه صفری رخ م  د د. ک ه سیستیت مزمن یا یکتهاب مزمن کیسه صفری 

زمان  رخ م  د د که حمالت عود کنندت ینستتدید مجریی صتتفریوی وجود دیهتتته باهتتد که 

تهاب مزمن معموال حاصش حرور سنر در کیسه صفری یا مجریی صفریوی یست. معموال یک

ست. یغ ب کیسه صفری منقبض م  هود که موجب مشلالت  در ذخیرت و حرکت صفری م   ی

هود. بیمار مملن یست در یثر برگشت به عقب صفری دچار زردی برگشت  یا زردی ینسدیدی 

(obstructive jaundice .ر هود. زردی به صورت رنر زرد پوست و غشا ای مخاط  با ر م  هود

ر طبیع  دیریی پوستتت تیرت یستتت  کژ دستتت  ا و پا ا یز نظر زردی چک م  یگر بیمار بطو

 ر تغییر رنر زردی یست که در م تحمه یا سفیدی چشم دیدت م  هود.Icterusهود. ییلتروس )

با یفزییش سن ریسک یکتهاب کیسه صفری و تشلیش سنر  ای صفریوی یفزییش م  یابد  

انویدگ  بیماری کیستته صتتفری  رایم  ای کا ش در جنس مونث  چاق  و وزن باال  ستتابقه خ

 وزن خی   سریع  و در ط  حام    ریسک یکتهاب کیسه صفری یفزییش م  یابد.

 پیش آگهی

تغییریت ییستتلمیک دیویرت کیستته صتتفری موجب یفزییش ریستتک پارگ  یرگان و یا ییجاد 

ست یگر منطقه  سک باکقوت در بیمارین ی هود. پریتونیت یک ری سه گان رن م   سیع  یز کی و
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صد کم  یز بیمارین دچار  سترش یابد. در سه مرتبط با آن گ هدت یا عفونت و آب صفری پارت 

سرطان کیسه صفری م  هوند. یین ریسک در بیمارین ساکمند یا بیمارین مبتال به بیماری  ای 

  مزمان یفزییش م  یابد.

 عالئم و نشانه ها

 ارم فوقان  ریست هلم که به هانه درد باال هلم  ناحیه یپ  گاستریک یا یک چه

 ریست تیر م  کشد

 ( درد یک چهارم فوقان  ریستتتRUQ ر هتتلم که با کمس باالی هتتلم در حین دم

ر یطالق م  هود و موجب م  هود Murphy’s signتشدید م  هود و نشانه مورف  )

 بیمار نفس کشیدن خود ری متوقژ کند.

  چربتهوس و یستفریغ  بخصوص پس یز مصرف غذی ای 

 کا ش یهتها 

 تب 

 یفزییش  وی در مجاری گویره  )آروغ  نفخر 

 ( خارش یا پورپوریPruritisر پوست در یثر تجمع نمک  ای صفریوی 

    مدفوس رستتت  رنر در یثر فقدین یوروبی ینوان در رودت )معموالر در رودت بی

روبین به یوروبی ینوان تبدیش هتتتدت و رنر مدفوس ری زرد م  کند  یما در یین 

 بیماری ینسدید جریان صفری مانع یین فرآیند طبیع  م  هودر

  زردی پوست و تغییر رنر غشا ای مخاط  به رنر زرد –یرقان 

  تغییر رنر م تحمه )سفیدت چشمر به رنر زرد –ییلتر 

 یدریر تیرت و کژ آکود ناه  یز تالش ک یه  ا بریی تصفیه و دفع بی   روبین 
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 تفسیر نتایج تست ها

   کیسه صفری نشان ر سنر یا یکتهاب کیسه صفری یستسونوگریف 

  سلن سیدر) HIDAی ساس hepatic iminodiacetic acid) پاتیک ییمینودیاکتیک ی ست ح ر ت

 تری نسبت به سونوگریف  جهت تشخیص ینسدید مجاری صفریوی یست.

  درCT-scan .یکتهاب یا سنر کیسه صفری مشا دت م  هود 

 ید پانلریتوگریف  تشتتتتد که آنژیو یا  کو ناطیستتت    MRCP (magnetic resonanceمغ

cholangiopancreatographyر 

  کوکه آنژیوپانلریتوگریف  بازگشتتت  آندوستتلوپیک یاERCP ( eretrograd cendoscopi

cholangiopancreatographyر 

  سطح بی   روبین مستقیم )بی   روبین کونژوگهر و غیرمستقیم )بی   روبین غیر

 ینسدید باال م  رود. کونژوگهر در صورت وجود

 .همارش س و   ای سفید خون در یثر یکتهاب باال م  رود 

 ( سفاتاز سفریز )رAlkaline phosphataseسطح آکلاکین ف سپارتات آمینوترین  aspartate  آ

aminotransferase (AST)ناز ) ر یدروا تات د  خاطر lactate dehydrogenase (LDH)و الک ر ب

 م  رود.عم لرد غیرطبیع  کبد باال 

 درمان

  رایم کم چرب 

   در صورت یستفریغوریدی مایعات جای زین 

  تجویز دیرو ای ضد یستفریغ بریی کنتر  تهوس و یستفریغ 

o ( پروک روپریزینprochlorperazineر 

o ( تری متوبنزیمیدtrimethobenzamideر 
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 (  جای زین  ویتامین  ای مح و  در چربA, D, E, Kر در صورت نیاز 

 بریی کنتر  ملف  درد  تجویز مسلن 

o ( مپریدینmeperidineر 

 ( یز تجویز مورفینmorphine ر یجتناب هتتتود زیری مملن یستتتت موجب یستتتپاستتتم

 ر و یفزییش درد هودsphincter of Oddiیسفنلتر یودی )

 تجویز آنت  بیوتیک بریی عالئم حاد 

 جای ذیری یستنت در کیسه صفری یگر بیمار کاندید جریح  نباهد 

 ن کسیه صفری تحت سونوگریف آسپیریسیو 

   بردیهتن کیسه صفری یز طریق جریح 

 ک ه سیستلتوم  الپاریسلوپیک 

 ک ه سیستلتوم  باز 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 درد مزمن 

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 تهوس 

 مداخالت پرستاری

 فس یا فشتتتار پایش عالئم حیات  یز نظر  ر گونه تغییر درجه حریرت  نبض  تن

 خون

  بررست  و هتناخت هتلم یز نظر صتدی ای رودت  نفخ و یتستاس هتلم  ستفت  و

 تندرنس هلم
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 بررس  سطح درد بریی کنتر  موثر درد 

 بررس  زخم پس یز عمش یز نظر ترهحات  عالئم و نشانه  ای عفونت 

   بررستتT- تیوب پس یز ک ه ستتیستتتلتوم  باز یز نظر ترهتتحات  تخ یه و ثبت

 ساعت یلبار 8ترهحات  ر 

 تدوین رایم تغذیه یی پیشرفته کم چرب  پس یز عمش در حد تحمش بیمار 
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 (Cirrhosisسیروز کبد )

 مشکل چیست؟

صتتدمه با ستتاختمان ستت وک  کبد در یثر یکتهاب مزمن و تغییریت نلروتیک موجب فیبروز 

بافت کبدی م  هود که نتیجه آن سیروز کبد یا فیبروزی هدن بافت کبدی یست. در سیروز 

کبد تغییریت ندوالر کبد رخ م  د د. مملن یستتت مجاری صتتفریوی و عروق خون  دیخش کبد 

یبروزی و یا  ر دو دچار ینسدید هوند. یین تغییریت موجب بزرگ  در یثر تغییریت ندوالر یا ف

شار موجب  شار ورید پورت نیز یفزییش م  یابد. یفزییش ف هوند. ف کبد و تغییر قویم کبد م  

یفزییش مقاومت در مقابش جریان خون درون سیستم وریدی کبد و  مچنین عقب زدن جریان 

هود که خود با بزرگ   ست خون وریدی طحا  م   سیب کبدی مملن ی ست. آ طحا   مریت ی

قابش برگشتتت باهتتد یگر که ع ت آن ستتریع تشتتخیص و رفع هتتود. هتتایعترین ع ت ستتیروز 

یستتتفادت مزمن یکلش  آستتیب کبدی ثانویه به تماس با دیرو ای یا ستتم  ا   پاتیت ویروستت  

ر  کبد چرب آکودت  ستند Bدر کسان  که به  پاتیت  D   پاتیت C   پاتیت B)بخصوص  پاتیت 

(steatohepatitis ر   پاتیت یتوییمون  کیستتتیک فیبروزیس  یختالالت متابوکیک )ذخیرت مفرط آ ن یا

 رر یا ع ش انتیک  ستند.hemachromatosis ماکروماتوز )

 پیش آگهی

 مانطور که سیروز کبد پیشرفت م  کند  بیمار مملن یست دچار ینسفاکوپات  و کما هود. 

ی زودرس آنستتفاکوپات  هتتامش تغییر ستتطح  وهتتیاری  تغییریت عصتتب  عالئم و نشتتانه  ا

 عرالن  و باال رفتن سطح آمونیاک سرم یست.

 عالئم و نشانه ها

 در یبتدی ب  عالمت 

 ضعژ  خست   ناه  یز بیماری مزمن 

  کریمت عرالن 
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 کا ش وزن 

 (  ب  یهتهایAnorexiaر 

 تهوس و یحتما  یستفریغ 

 ( آسیتAscites تجمع مایع در حفرت هلم در یثر  یپرتانسیون ورید پورت –ر 

 درد هلم 

 یپرتانسیون پورت  

 پورپوری )خارشر 

 (  خونمردگsecchymosiکله یی ر یا کبودی (epetechia نقاط کوچک  ستتر ستتوزن    –ر

 گرد  قرمز تا یرغوین  رنر

  ه  یز مشلالت جذب ویتامین ساخت Kنقص  ای ینعقادی نا   که موجب یختال  

 فاکتور ای ینعقادی م  هود

 یا فقدین قاعدگ  ) آمنورتAmenorrheaر 

 (  ناتوین  جنسeImpotencر ناه  یز غیرفعا  بودن  ورمون  ا 

 ( بزرگ هدن پستان مردینGynecomastiaر 

 یرقان ناه  یز یختال  دفع بی   روبین 

 (  بزرگ  کبد یا  پاتوم اکHepatomegalyر در بیش یز نیم  یز بیمارین 

 (  وریتتد تتای عنلبوتSpider veins آنژیومتتای عنلبوت  ) –رspider angiomas ر یتتا

 ر بر روی گونه  بین   هانه یا باالی قفسه سینهtelangiectasiasتالنژکتازی )

  یریتمای کژ دست ) –قرمزی کژ دستerythema rpalmaر 

 ( یکتهاب زبانsGlossitiر در یثر کمبود ویتامین 

  یدم محیط 
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  در یثر فشار آسیت بر دیافریگمتن   نفس 

 (  ینستتفاکوپات  )حرکات کرزهتتasterixis ر  رعشتته   ذیان  خویب آکودگ   نارستتا

 ر  کمارdysarthriaگوی  یا دیزیرتری )

 تفسیر نتایج تست ها

 ( باال رفتن سطح آسپارتات آمینوترینسفریزASTر 

 ( باال رفتن سطح آالنین آمینوترینسفریزALTر 

  الکتات د یدرواناز )باال رفتن سطحLDHر 

 باال رفتن سطح بی   روبین مستقیم )کونژوگهر و غیر مستقیم )غیر کونژوگهر 

 باال رفتن سطح بی   روبین یدریری 

 کا ش یوروبی ینوان مدفوس در یثر ینسدید مجاری صفریوی 

 کا ش سطح پروتئین سرم 

 کا ش سطح آکبومین سرم 

  کم خون   مریت با باال رفتن سطحMCV, MCH 

 کا ش همارش س و   ای سفید خون 

 ( هدن زمان پروترومبین ر در یثر یختال  توکید فاکتور ای Prothrombin timeطوالن  

 ینعقادی توسط کبد

 (  کا ش همارش پالکت  یا ترومبوسیتوپنthrombocytopeniaر 

 یفزییش سطح آمونیاک با پیشرفت بیماری 

 پاتوم اک  در ریدیوگریف  هلم  

  پاتوم اک  و آسیت در CT- یسلن هلم 

  پاتوم اک   آسیت  یفزییش جریان خون ورید پورت در سونوگریف  
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 فیبروز و ندو   ای دانریتیو در بیوپس  کبد 

 (  یزوفاگوگاستتترودئودنوستتلوپ)(EGD yEsophagogastroduodenoscop ر بریی تشتتخیص

 ویریس مری

 درمان

 رایم غذیی  کم سدیم و سرهار یز کاکری 

  محدودیت دریافت مایعات در صتتتورت پایین بودن ستتتطح ستتتدیم ستتترم- 

 یا یفزییش بار مایعات -ر hyponatremic یپوناترم  )

 محدودیت مصرف یکلش بریی پیش یری یز صدمات بیشتر 

  فوالت  تیامین  موکت  ویتامین –تجویز ملمش  ای ویتامین 

   تجویز دیورتیک  ا بریی دفع مایعات یضاف 

o ( فورزمایدfurosemideر 

o ( یسپیرنوالکتونspironolactoneر 

 ( پاریسنتزParacentesisر بریی تخ یه مایع آسیت 

  پایش یکلتروکیت  ا یز نظر  ر گونه عدم تعاد 

 ( پایش هاخص ینعقادی بیمارPT, PTT, INRر 

 ( تجویز الکتوکوزlactuloseر بریی بهبود دفع آمونیاک یز رودت 

 ف ور طبیع  مجاری گویرهتتت  در جهت کا ش  تجویز آنت  بیوتیک بریی تخریب

 تجزیه پروتئین و نرخ توکید آمونیاک 

o ( نئومایسین سوکفاتsulfate nneomyciر 

o (  مترونیدیزوmetronidazoleر 

  هنت گذیری 
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o ( هنت صفاق  وریدیPeritoneovenous جابجای  مایع آسیت یز هلم به  –ر

 ورید یجوف فوقان 

o ( هتتنت پورت یجوفPortocaval ینحریف مستتیر جریان خون وریدی یز  –ر

 کبد بریی کا ش فشار ورید پورت و مروی

o ( ترینس اگوالرTransjugular  رویه غیر جریح  که  –ر دیخش کبدی پورتا

غالف  در دیخش ورید اگوالر  -در ریدیوکوای مدیخ ه یی ینجام م  هود

بد و  پاتیک گذیهته م  هود  نید  یز میان غالف رد هدت و یز طریق ک

به دیخش ورید پورت  دییت م  هود  سپس باکون نوک آن در مجری باد 

 هدت و یستنت جای ذیری م  هود.

 الویا معدت 

 تامپوناد مروی معدت یی با باکون بریی کنتر  خونریزی یز ویریس مری 

 تجویز فریوردت  ای خون  بریی بیمارین مبتال به خونریزی یز ویریس مری 

 (  یسل روتریپSclerotherapyر خونریزی ورید ای ویریس  مری 

 تشخیص های پرستاری

 یک وی تنفس  ناموثر 

 یفزییش حجم مایعات 

 ریسک عفونت 

 مداخالت پرستاری

   پایش ورودی و خروج(I&O) 

  پایش عالئم حیات 

 توزین روزینه بیمار 
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  یطمینان حاصتتش کنید که بریی یلنویخت  و ثبات یندیزت  –یندیزت گیری دور هتتلم

گیری  دور هتتتلم یز باالی ناف یندیزت گیری هتتتود. معموال در دو طرف هتتتلم 

 عالمت گذیری م  هود تا  ر روز یز یک نقطه دور هلم یندیزت گیری هود.

  بررس  و هناخت یدم محیط 

 بررس  صدی ای ق ب  و ریوی یز نظر یفزییش حجم مایعات 

 درجه بریی بهبود تنفس 30ال بردن سر تخت به یندیزت با 

  باال قریر دیدن پا ای بیمار بریی کا ش یدم محیط 

  کنتر  بیمار یز نظر نشانه  ای خونریزی یا خونمردگ 

   پایش ستتطح  وهتتیاری  آهتتنای  بیمار به زمان و ملان  حافظه دور و نزدیک

 تغییریت رفتاری  خ ق  و عاطفه
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 (Crohn’s Diseaseبیماری کرون )

 مشکل چیست؟

بیماری کرون یک بیماری یکتهاب  غیر مدیوم یستتتت که م  تویند  ر نقطه یی یز بدن یز 

د ان تا مقعد ری درگیر کند. بیشتتتتر مویقع رودت کوچک و بزرگ درگیر یستتتت  یغ ب در یک 

 م چهارم تحتان  ریستتتت هتتتلم رخ م  د د  جای  که یی ئوم نهای  و کوکون باال روندت به 

وصتتتش م  هتتتوند. بیمارین عمدتا دچار بروز عالئم تدریج  و غافش گیر کنندت و متناوب م  

ر هتتتدت و عمق  تر یز الیه  ای مخاط  transmuralهتتتوند. بیماری باعث یکتهاب ترینس موری  )

سطح  ری درگیر م  کند و تمام  الیه  ای بافت دچار یکتهاب م  هوند. با گذر زمان تغییریت 

مجاری گویرهتت  م  تویند موجب تن   مجاری یا هتتلش گیری فیستتتو  هتتود. بافت یکتهاب  

ر هتتتدت و با ری خاکدیر در دیخش بافت نرما  پیدی م  کند. granulomasمبتال دچار گرینوکوما )

 ساک   یست. 21تا  16یستعدید انتیل  درگیر بودت و یوج زیست آماری آن در 

 پیش آگهی

ست.  بیماری کرون یک یختال  مزمن شدید و عود ی ست و ت ش ست و دیریی دورت  ای ن ی

ستو  نیاز پیدی  سدید رود  تن   یا فی سیاری یز بیمارین نهایتا به مدیخ ه جریح  بریی رفع ین ب

 م  کنند.

 عالئم و نشانه ها

 تب 

 درد یک چهارم ریست تحتان  هلم 

 یسها  )غیر خون ر 

  تودت هلم 

 کا ش وزن )غیر برنامه ریزی هدتر 



 29صفحه   

 

   خست 

 ( نفخ بعد یز صرف غذیpostprandialر 

 کریمت هلم  ناه  یز یسپاسم 

 (  بوربوری مBorborygmi صدی ای ب ند و ملرر رودت –ر 

   ست ستو  )رودت به رودت  رودت به معدت  رودت به مثانه  رودت به پو شلیش فی ت

 رودت به ویانر

 (  زخم  ای آفتAphthous ulcers زخم هدن د ان –ر 

 ( سنر ک یهNephrolithiasisر 

 تفسیر نتایج تست ها

 (  باال رفتن ریت رسوب گ بوکESRر در زمان حم ه 

   12ناه  یز کمبود ویتامین  –کم خونB و یسید فوکیک 

 پایین بودن سطح آکبومین 

 یختال  یکلتروکیت در یثر یسها  و سوء جذب 

   شان ر نویح سیب »باریوم ینما ن سته   ( »apple core هدگ  کومن  ر در محش تنر

باریک هدن ناه  یز یکتهاب  تشلیش فیستو  یست. در صورت ن رین  یز پارگ  

 رودت نباید گریف  با ینمای باریوم ینجام هود.

  تشلیش آبسه و ضخیم هدن دیویرت رودت در یثر یکتهاب درCT   یسلن مشا دت م

 هود.

   بریی مشتتتتا تتدت مستتتتقیم مجتتاری گویرهتتت  تحتتتان  یتتا ینجتتام بیوپستتت

 ر ینجام م  هود.colonoscopyر یا کوکونوسلوپ  )Sigmoidoscopyوئیدسلوپ  )سی م
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 درمان

 محدودیت تغذیه یی 

 ملمش  ای تغذیه یی 

  12تجویز ویتامینB و یسید فوکیک 

  حفظ بهبودیتجویز آمینوساکیسیالت  ا بریی یکقا یا 

o ( مساالمینmesalamineر 

o ( سوکفاساالزینsulfasalazineر 

o ( یکساالزینolsalazineر 

o ( باکساالزیدbalsalazideر 

  تجویز گ وکوکورتیلوئید ا بریی کا ش یکتهاب 

o ( یدروکورتیزون hydrocortisoneر 

o ( بودسونیدbudesonideر 

  حفظ بهبودیتجویز آناکوگ  ای پورین بریی یکقا یا 

o ( آزیتیوپرینazathioprineر 

o 6- ( 6مرکاپتوپورین-mercaptopurineر 

  متوترکسات تجویز(methotrexateر بریی یکقا یا حفظ بهبودی 

  تجویز دیرو ای ضد یسها  بریی کا ش دفع مایعاتش با یحتیاط تجویز هود 

o ( دیفنوکسیالت  یدروک رییدdiphenoxylate hydrochloride ر و آتروپین سوکفات

(atropine sulfateر 

 مایعات وریدی بریی حفظ  یدریتاسیون بیمار 
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 دید یا فیستو  گویره تصحیح جریح  تن    ینس 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 یختال  دفع رودت یی 

 مداخالت پرستاری

 پایش عالئم حیات  یز نظر یفزییش درجه حریرت  نبض  تغییریت فشار خون 

 پایش جذب و دفع 

 بررس  هلم یز نظر صدی ای رودت  تندرنس  تودت 

  بعد یز عمش یز نظر نشانه  ای عفونت  ترهحبررس  زخم 

 مریقبت یز زخم بعد یز عمش 

 یستفادت یز پد ای جذیب بریی ریحت  بیمار 

 تمیز کردن فوری پوست در وجود ترهح و تماس با پوست 

  تجویز ملمش  ای تغذیه یی یز قبیشEnsure, Sustacal, Vivonex 

 آموزش مریقبت در منز  به بیمار 
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 (Diverticulitis Diseaseدیورتیکولیت )بیماری 

 مشکل چیست؟

ر نامیدت م  هتتوند در دیویرت diverticulaدر یین بیماری کیستته  ای کوچل  که دیورتیلو  )

رودت  ا تشلیش م  هود.  ر بخش  یز رودت کوچک یا بزرگ مملن یست به دیورتیلوکوزیس 

(Diverticulosisدیورتیلوکیت بخش ینتهای  رودت بزرگ  ر مبتال هتتود. هتتایعترین موضتتع یبتال به

هود.  سه  ا محبوس  ست در یین کی شدت مملن ی رم ن ص  یز موید غذیی    ست. ینویس خا ی

باکتری  ا در یین ناحیه تلثیر کردت و موجب تشتتدید یکتهاب م  هتتوند. دیورتیلوکیت یکتهاب 

یجاد دیورتیلوکیت حدیقش یک دیورتیلو  یستتتت. رایم غذیی  کم فیبر  دینه  ا یا مغز ا با ی

 مرتبط یست. زمان  که دیورتیلو   ا م تهب م  هوند  یحتما  پارگ  آنها وجود دیرد.

 پیش آگهی

هود. پریتونیت در یثر آکودگ   سک پارگ  رودت م   یکتهاب دیورتیلو  موجب یفزییش ری

م   باکتریا  پس یز پارگ  دیورتیلو  رخ م  د د. خونریزی یز مخاط رودت در منطقه م تهب

تویند رخ د د. وجود دیورتیلو  و دورت  ای ملرر یکتهاب مملن یست با هلش گیری فیستو  

یز یک دیورتیلو  به نویح  دی ر هتتتلم یز قبیش رودت یا مثانه  مریت یستتتت. بیمارین نیازمند 

جریح  مملن یست بعد یز عمش کوکوستوم  دیهته باهند. با توجه به موضع دیورتیلوکیت و 

   کوکوستوم  مملن یست پس یز بهبودی برگشت پذیر باهد.دکیش جریح 

 عالئم و نشانه ها

 دیورتیلوکوزیس بدون عالمت یست 

 تغییر عادیت دفع  رودت 

 آروغ  دفع گاز 

 درد هلم که یغ ب در یک چهارم تحتان  چت رخ م  د د 
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 خونریزی مقعدی در یثر یکتهاب دیورتیلوکیت 

 تب در دیورتیلوکیت 

 تهوس  یستفریغ 

 یلاردی در یثر تبتاک 

  پریتونیت در صورت پارگ  دیورتیلو 

 تفسیر نتایج تست ها

 ( ینمای باریومBarium enema ست شان ر وجود دیورتیلو  ی در صورت وجود  –ر ن

 ریسک پارگ  ممنوس یست

 (  کوکونوستتتلوپColonoscopy در ط  یکتهاب  –ر وجود دیورتیلو  ری تایید م  کند

 حاد ممنوس یست

  درCT  یستتتلن ضتتتخیم هتتتدن دیویرت رودت در یثر یکتهاب یا آبستتته ناهتتت  یز

 دیورتیلو  دیدت م  هود

 در ط  یکتهاب دیورتیلو  همارش س و   ای سفید خون باال م  رود 

 درمان

  تجویز آنت  بیوتیک 

o ( سیپروف وکساسینciprofloxacinر 

o (  مترونیدیزوmetronidazoleر 

o  سوکفامتوکسازو  ) –تریمتوپریمtrimethoprim-sulfamethoxazoleر 

 تجویز مایعات وریدی کاف  بریی  یدریته ن هدیهتن بیمار 

 درمان درد در صورت نیاز 
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  ناهتا ن هدیهتن یا تجویز مایعات صاف در ط  یکتهاب حاد بریی یستریحت دیدن

 به مجاری رودت یی

 تو مدیخ ه جریح  بریی تصحیح پارگ  دیورتیلو   آبسه  ینسدید رودت  فیس 

  کوکه معدت پس یز جریح 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 تغییر دفع رودت یی 

 یختال  تصویر یز بدن 

 مداخالت پرستاری

 پایش عالئم حیات  یز نظر تب  یفزییش ضربان ق ب  کا ش فشار خون 

 بررس  و هناخت هلم یز نظر یتساس  نفخ  وجود صدی ای رودت 

 پایش جذب و دفع روزینه 

 ( بررس  یستوماStoma(  ر در محش کوکوستومcolostomyر 

 بررس  زخم موضع جریح  یز نظر ترهحات یا نشانه  ای عفونت 

 بررس  گردش خون محیط   تورم ناه  یز ریسک تشلیش کخته 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o مصرف غذی ای کم باقیماندت در ط  دورت تشدید بیماری 

o  تازت  ستتتبزیجات  مصتتترف رایم غذیی  ستتترهتتتار یز فیبر  میوت  ای

حبوبات و غالت کامش و ستتبوس دیر  مغز  ا  ستتبوس حبوبات در ط  

 دورت بدون عالمت بیماری
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o  یجتناب یز مصرف مسهش و م ین بخاطر یفزییش تحریک رودت و یفزییش

 فشار دیخش هلم 

o یجتناب یز ب ند کردن وزن در ط  دورت بدتر هدن عالئم 

o یجتناب یز خوردن آجیش و تخمه 
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 (Gastroenteritisتریت )گاستروآن

 مشکل چیست؟

گاستتتروآنتریت یکتهاب حاد مخاط معدت و رودت یستتت که عمومار در یثر عفونت باکتریا   

ست در  هود.  مچنین مملن ی ویری  یا ین    رخ م  د د و یکتهاب یا ورم معدت نیز یطالق م  

هیمیای  یا سموم یا پاسخ به  آکران  ا و ویکنش آکرایک یثر تحریک ناه  یز تماس با موید 

رخ د د. گاستروآنتریت ویروس  بیشتر در زمستان  باکتریا  در تابستان هایع یست زمان  

 ی  ای حاصش یز غذی زیاد یست.که تماس با بیمار

 پیش آگهی

ست به دیرو درمان  نیاز  هند یا مملن ی هوندت با ست خود محدود  عالئم بیماری مملن ی

ناتوین عالئم هدیدتری دیهته و مملن یست بخاطر د یدریتاسیون به هود. بیمارین ساکمند یا 

 بستری هدن نیاز پیدی کنند.

 عالئم و نشانه ها

 تهوس و یستفریغ ناه  یز تحریک معدت 

   آبل   نرم  مملن یست با مخاط یا خون  مریت باهد –یسها 

  هلم درد ناه  یز تحریک رودت 

 نفخ هلم 

 تب ناه  یز عفونت 

   ناه  یز تحریک گویره ب  یهتهای 

 یحساس ناخوه  ناه  یز عفونت 

  سردرد ناه  یز بیماری ویروس 
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  سیون شانه  ای د یدریتا شا ای مخاط    –ن ست و غ شل   بریفروخت   پو خ

کا ش خروج  یدریر  تاکیلاردی  ینعطاف پوستتت  ضتتعیژ  تغییریت وضتتعیت  

 رorthostatic blood pressureفشار خون )

 هاتفسیر نتایج تست 

  مایش یا یئوزینوفی   leukocytosisمملن یستتتتت نشتتتتان ر کلوستتتیتوز ) CBCآز ر 

(eosinophilia.ر )در عفونت ین   ر باهد 

  عدم تعاد  یکلتروکیت  ا در یثر دفع گویره 

 باال رفتن سطح یزت یورت و کریتینین سرم در یثر د یدریتاسیون 

 آزمایش مدفوس یز نظر عفونت ین    مثبت م  هود 

 درمان

  پایش مایعات مصرف  و دفع 

 جای زین  مایعات یز دست رفته 

  تجویز دیرو ای ضد تهوس بریی تسلین عالمت 

o ( پروک روپریزینprochlorperazineر 

o ( تریمتوبنزیمیدtrimethobenzamideر 

  تجویز دیرو ای ضد یسها  بریی تسلین عالمت 

o ( کوپریمیدloperamideر 

o ( دیفنوکسیالتdiphenoxylateر 

o  پلتین ) –کائوکینkaolin-pectinر 

o ( بیسموت ساب ساکیسیالتbismuth subsalicylateر 
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  الزم یست که یرگانیسم یز سیستم گویره  خارج هود )یا یز دیروی ضد تهوس

 یا ضد یسها  یستفادت هود  نه  ر دور

  تجویز آنت  بیوتیک بریی درمان عفونت 

o ( سیپروف وکساسینciprofloxacinر 

o مترونیدیزو(  metronidazoleر 

 مایعات وریدی بریی تصحیح د یدریسیون 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 نارسای  حجم مایعات 

 یختال  دفع رودت یی 

  یسها 

   خست 

 مداخالت پرستاری

 پایش عالئم حیات  یز نظر  ر گونه تغییر 

  پایش جذب و دفع(I&O) 

  دفع هدتجای زین کردن مایعات 

 بررس  پوست و غشا ای مخاط  یز نظر نشانه  ای د یدریسیون 

 بررس  هلم یز نظر صدی ای رودت  تندرنس 
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 (Gastroesophageal Reflux Diseaseبیماری ریفالکس گاستروازوفاگال )

 مشکل چیست؟

ر برگشتتت یستتید و محتویات معدت به دیخش مری GERDمروی ) –بیماری ریفالکس معدت یی 

ن عمومار بخاطر پوهتتش مری که در مقابش یستتید معدت مقاوم نیستتت  موجب بروز یییستتت. 

سرد  ) سوزش  هود. درد ریفالکس معموالر  هود و یا heartburnعالئم ریفالکس م   ر گفته م  

مملن یست با درد ق ب  یهتبات گرفته هود.  مچنین درد مملن یست به کمر کشیدت هود و با 

هود. یین در هتبات  سان  که یکلش و کمر درد ی سی اری  ا و ک شتر در مردین  یفرید چاق   د بی

موید موجب کا ش قدرت ینقباضتتت  دریچه مروی هتتتدت یستتتت  رخ م  د د. درد ناهتتت  یز 

ریفالکس یستتید معدت به عقب و به دیخش مری پس یز غذی خوردن یا دریز کشتتیدن تشتتدید م  

یز مملن یستتت بخاطر یفزییش فشتتار دیخش ر نhiatal herniaهتتود. بیمارین مبتال به فتق  یاتوس )

بخشتتت  یز معدت که یز دیخش دیافریگم به باال بیرون زدت یستتتت  دچار ریفالکس و عالئم آن 

 هوند.

 پیش آگهی

با تعدیش هتتتیوت زندگ  و یستتتتفادت یز دیرو ای کا ندت توکید یستتتید معدت م  توین عالئم 

آستتیب بافت  مری  مبستتت   وجود  بیماری ری کنتر  کرد. بین هتتدت عالئم بیماری و درجه

ضع تحت  سلوپ  ینجام د ند تا مو ست  یندو دیرد. بیمارین مبتال به عالئم مدیوم ریفالکس بای

دید مستتتقیم و بیوپستت  قریر گیرد و یحتما  وجود کانستتر مری در یثر ریفالکس ب ند مدت 

یستتت که در یثر  ر یک یختال  پیش ستترطان  مریBarrett’s esophagusبررستت  هتتود. مری بارت )

ریفالکس رخ م  د د  و در آن تغییریت س وک  در ناحیه رخ م  د د که الزم یست بیمار ری یز 

سلار  ر  یز بیمارین در یثر ی سرطان تحت نظر گرفت. بع سمت بدخیم  و  شرفت به  نظر پی

حاصش یز تماس ب ند مدت با یسید معدت دچار مشلالت ب ع م  هوند. یین بیمارین مملن یست 

شیدگ  کومن  هند. رویه  ای جریح  بریی کمک به ک هدت با در طو  زمان دچار تن   مری 

 مری و تسهیش ب ع ینجام م  هود.
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 عالئم و نشانه ها

 سوزش یپ  گاستریک  تشدید بعد یز خوردن غذی 

  سوزش سرد 

 آروغ زدن یا نفخ 

 طعم ترش د ان  یغ ب صبح  ا بدتر یست 

 تهوس 

  پژ کردگ 

  ریفالکس باالی مریسرفه در یثر 

 خشن یا زمخت هدن صدی 

 تفسیر نتایج تست ها

  ساعته  24پایشpH .ناحیه تحتان  مری نشان ر باال رفتن یسیدیته خوی د بود 

 ( ب ع باریومwswallo mBariu ه  فوقان  ریفالکس ری تایید س  مجاری گویر ر یا برر

 م  کند

 (  آندوسلوپ  یا یزوفاگوگاسترودئودنوسلوپesophagogastroduodenoscopy ر تحریلات

ناهتت  یز تغییریت ستت وک  حاصتتش یز ریفالکس مزمن ری نشتتان م  د د که بریی 

 پایش بیمارین مبتال به مری بارت ینجام م  هود.

   مانومتری مری بریی یندیزت گیری قدرت ینقباضتتت  یستتتفنلتری مروی ینجام م

 هود.

 درمان

 یسید  یین دیرو ا سریع عمش م  کنند  تجویز آنت  یسید ا بریی خنث  کردن 
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o ( مئاکوکسMaaloxر 

o ( میالنتاMylantaر 

o ( تومزumsTر 

o ( گاویسلونGavisconر 

  تجویز دیرو ای ب وک کنندتH2  ب وکر ار بریی کا ش توکید  2) یستتتتامین نوس

 یسید معدت 

o ( رینیتیدینranitidineر 

o ( فاموتیدینfamotidineر 

o ( نیزیتیدینnizatidineر 

o ( سایمتیدینcimetidineر 

  تجویز مهار کنندت  ای پمت پروتون بریی کا ش توکید یسید معدت 

o (  یمپریزوomeprazoleر 

o (  یسومپریزوesomeprazoleر 

o (  پانتوپریزوpantoprazoleر 

o (  ریبپریزوrabeprazoleر 

o (  النسوپریزوlansoprazoleر 

 وچک بجای ستته بریی کا ش فشتتار دیخش هتتلم   بیمار بایستتت  هتتش وعدت ک

 وعدت بزرگ بخورد

 جریح  یا رویه  ای آندوسلوپ  بریی پیش یری یز وقوس ریفالکس 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 
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 ریسک عدم تعاد  تغذیه  بیشتر یز نیاز بدن 

 درد حاد 

 درد مزمن 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

   صدی ای رودتبررس  هلم یز نظر نفخ 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o مدیریت و طریقه مصرف دیرو ا 

o دریز نلشیدن پس یز صرف غذی 

o باال بردن سر تخت 

o یجتناب یز پوهیدن کباس  ای دیریی کمر تنر 

o یجتناب یز غذی ای یسیدی )کیمو  سرکه  گوجهر  ف فش  قهوت  یکلش 

o ترک سی ار 

o کا ش وزن در صورت چاق  و یضافه وزن 
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 (Gastrointestinal Bleedخونریزی گوارشی )

 مشکل چیست؟

خونریزی گویرهتت  م  تویند موجب دفع مقادیر چشتتم یر خون هتتود. خونریزی مملن 

یستتتت در مجاری گویرهتتت  فوقان  یا تحتان  رخ د د. خونریزی مجاری گویرهتتت  فوقان  

ترک  ای ماکوری  معموال در زخم  ا  ویریس مری  نئوپالسم  ا  نقص  ای هریان  وریدی 

ر ثانویه به یستتتفریغ یا مصتترف دیرو ای ضتتد ینعقاد رخ م  د د. Mallory-Weiss tearsویس ) –

یت   یت  پوک عد  کوک خونریزی مجاری گویرهتتت  تحتان  معموال در یثر فیشتتتر  ترومای مق

 سرطان کوکون  ویسلوکیت یا زخم  ای رودت یی رخ م  د د.

 پیش آگهی

 مریت با ستتن و بیماری  ای  مزمان تعیین کنندت پیش آگه  مقدیر و ستترعت خونریزی 

سخت تر م   ستم  سی هد   شتر با ست رفته بی ستند.  ر چه خون یز د ه    خونریزی گویر

تویند بر یسترس حاص ه فائق آید. ینتقا  خون ملرر بریی جای زین کردن خون یز دست رفته 

یمار م  هود. بیمارین مبتال مملن یست ضروری باهد که موجب یفزییش ریسک ویکنش در ب

ست در یثر دفع  ستند. بیمار مملن ی ه    به یختالالت ینعقادی در خطر باالتر خونریزی گویر

 مقادیر باالی خون ویرد هوک هود   مانطور که یز نظر  مودینامیک ناپایدیر م  هود.

 عالئم و نشانه ها

 ( ماتمز Hematemesis رت و با زمینه قهوت مانندریستفریغ خون  )یستفریغ قرمز  تی –ر 

 ( م ناMelena مدفوس سیات قیری هلش –ر 

 ( ماتوهزی Hematochezia خون قرمز یا سرخ یز مقعد –ر 

 (  تغییر وضعیتOrthostatic changes می   متر  10یفت فشار خون به میزین حدیقش  –ر

 جیوت با تغییر وضعیت بیمار
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 خون در گردش تاکیلاردی در تالش بدن بریی جبرین کا ش حجم 

 رنر پریدگ  در یثر کا ش حجم خون در گردش 

 ( سبل  سرLightheadednessر 

 ( دیافروزDiaphoresisتعریق -ر 

 تهوس 

 تفسیر نتایج تست ها

 مثبت بودن تست خون مخف  مدفوس 

 یفت  موگ وبین 

 یفت  ماتوکریت 

 آنم  )کمبود آ نر در خونریزی کند و مزمن 

 مجاری فوقان  گویره  مثبت یست آسپیرت نازوگاستریک در خونریزی 

  ست موضع خونریزی ری سلوپ   کوکونوسلوپ  مملن ی سی موئید آنوسلوپ   

 نشان د د

 آرتریوگریف  مملن یست موضع خونریزی ری تایید کند 

  ستفادت یز گ بو  قرمز ست که با ی ضع خونریزی ی شان ر مو سلن خونریزی ن ی

 م  هود.ر ینجام radioisotope-tagged RBCsنشان دیر )

 درمان

 برقریری و حفظ خط دسترس  وریدی 

 تجویز مایعات ییزوتونیک مثش نرما  ساکین 

 پایش سریاک  سطح  موگ وبین و  ماتوکریت 
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  ویحد خون با توجه به سطح خونریزی 6تا  3تعیین گروت خون  و آمادت سازی 

 ( ینتقا  گ بو  قرمز هتتتستتتتهpacked RBCsر ر  در صتتتورت یملان  م گروت با بیما

 منف  یستفادت م  هودر O)معموال در صورت فقدین گروت بیمار یز گروت 

  هد  با توجه به مقدیر مملن یست تجویز آکبومین یا پالسمای تازت منجمد الزم با

 خون تزریق هدت و بیماری  ای  مزمان یز قبیش سیروز کبد یا یختالالت ینعقادی

  موید ینعقادی یا درمان با رویه  ای آندوستتتلوپیک بریی درمان زخم  با تزریق

 کیزر

 سن ستیلن )-ویریس مری مملن یست یز طریق تامپوناد با کوکه ب لمور-Blakemore

tube Sengstaken.ر درمان هود 

  جریح  در خونریزی غیر قابش کنتر 

 تشخیص های پرستاری

 نارسای  حجم مایعات 

  کا ش بروندت ق ب 

 یضطریب 

 مداخالت پرستاری

  یا  –پایش عالئم حیات  یز نظر  ر گونه تغییر یفت فشتتتار خون  یفزییش نبض 

 تنفس

 پایش جذب و دفع 

 جای زین کردن مایعات یز دست رفته 

 پایش هلم یز نظر صد ای رودت  تندرنس  یتساس و نفخ 

 ( ر18تا  14حفظ یک خط وریدی با قطر بزرگ 
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 بررس  موضع وریدی یز نظر قرمزی یا تورم 

  کا ش مقادیر آزمایشات مملن یست نشان ر یفت خون  –آزمایشات پایش نتایج

 باهد

   س  ویحد خون    ویت بیمار سه  برر س ست مو سیا پایش ینتقا  خون مطابق 

 دفعات بررس  و ثبت عالئم حیات 
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 (Gastritisگاستریت )

 مشکل چیست؟

سایش یا آتروف  رخ م  د د. ست که در یثر  ش  معدت ی ه ستریت یکتهاب الیه پو ع ش  گا

سایش  هامش یسترس یز قبیش بیماری جسم  یا دیرو ای  یز قبیش دیرو ای ضد یکتهاب غیر 

ستروئیدی ) سترکتوم ر  NSAIDsی سابقه جریح  قب   )یز قبیش گا هامش  ست. ع ش آتروفیک  ر ی

 ر یست.Helicobacter pyloriآنم  پرنشیوز  مصرف یکلش یا عفونت  ی لوباکتر پی وری )

 پیش آگهی

ستر هود که گا س و   ای الیه پوهش  معدت  ست موجب تغییریت  در درون  یت مملن ی

منجر به سوء تغذیه  کمفوما  سرطان معدت م  هود. بیمارین بستری و بخصوص بخش  ای 

 مریقبت ویژت بایست  دیرو ای پیش یری کنندت یز گاستریت تجویز نمایند.

 عالئم و نشانه ها

 تهوس و یستفریغ 

  ب  یهتهای 

 ت  ناحیه یپ  گاستریکناریح 

 تندرنس یپ  گاستریک در کمس بخاطر تحریک معدت 

 خونریزی ناه  یز تحریک مخاط معدت 

  یستفریغ با زمینه قهوت مانند بخاطر  رم نسب  خون – ماتمز 

  مدفوس سیات قیری هلش –م نا 

 تفسیر نتایج تست ها

 کا ش سطح  موگ وبین و  ماتوکریت 
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  خونریزی کند و مزمنآنم  )نقص آ نر بخاطر 

 مثبت هدن خون مخف  در مدفوس 

 مملن یست تست   یلوباکتر پی وری مثبت هود 

   آندوستتلوپ  مجاری فوقان  نشتتان ر یکتهاب یستتت  بریی بیوپستت  نیز ینجام م

 هود.

 درمان

  تجویز آنت  یسید ا بریی خنث  کردن یسید  یین دیرو ا سریع عمش م  کنند 

o ( مئاکوکسMaaloxر 

o میالنتا (Mylantaر 

o ( تومزumsTر 

o ( گاویسلونGavisconر 

 ( تجویز سوکری  فیتsucralfateر بریی محافظت یز پوهش معدت 

  تجویز دیرو ای ب وک کنندتH2  ب وکر ار بریی کا ش توکید  2) یستتتتامین نوس

 یسید معدت 

o ( رینیتیدینranitidineر 

o ( فاموتیدینfamotidineر 

o ( نیزیتیدینnizatidineر 

o سایمتیدین (cimetidineر 

  تجویز مهار کنندت  ای پمت پروتون بریی کا ش توکید یسید معدت 

o (  یمپریزوomeprazoleر 

o (  یسومپریزوesomeprazoleر 
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o (  پانتوپریزوpantoprazoleر 

o (  ریبپریزوrabeprazoleر 

o (  النسوپریزوlansoprazoleر 

 ریشه کن    یلوباکتر پی وری در صورت وجود عفونت 

  غذیی تعدیش رایم 

 پایش  موگ وبین و  ماتوکریت 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 ریسک عدم تعاد  حجم مایعات 

 تهوس 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

 پایش جذب و دفع 

  پایش مدفوس یز نظر خون مخف 

 بررس  هلم یز نظر صدی ای رودت  سفت  و تندرنس 

  به بیمار آموزش مویرد زیر 

o محدودیت  ای رایم غذیی   یجتناب یز یکلش  قهوت  غذی ای یسیدی 

o طریقه مصرف دیرو ا 

o نیاز به ترک سی ار 

o  نیاز به یجتناب یز دیرو ایNSAIDs 
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 (Hepatitisهپاتیت )

 مشکل چیست؟

شتر در یثر عفونت ویروس  رخ م  د د  ست.  پاتیت بی س و   ای کبدی ی  پاتیت یکتهاب 

یک بیماری حاد یا مزمن باهتتتد.  پاتیت مملن یستتتت در یثر تماس با دیرو ا یا که م  تویند 

 توکسین  ا نیز رخ د د.

ضعیژ و  A پاتیت  هت  هود  یغ ب بخاطر آکودگ  آب یا بهدی یز طریق د ان  منتقش م  

هایع  ساکمندین نیز  در زمان مسافرت رخ م  د د  در ملان  ای مریقبت روزینه و خانه  ای 

 وین یز یین  پاتیت با یستفادت یز ویکسن پیش یری کرد.یست. م  ت

صرف تزریق   B پاتیت  س   م صش تماس جن هود و یغ ب حا یز طریق ج دی منتقش م  

با ویکستتتن  یا یحتما  ینتقا  خون یستتتت. م  توین یز یین  پاتیت نیز  به نوزید  موید  مادر 

 پیش یری کرد.

صرف موید و کمتر بخاطر تماس  C پاتیت  هود  یغ ب بخاطر م یز طریق ج دی منتقش م  

 جنس  سرییت م  کند. در حا  حاضر ویکسن  ندیرد.

نیاز  Bنیز یز ریت پوست منتقش م  هود و بریی ینتقا  س و  به س و  به  پاتیت  D پاتیت 

 در حا  حاضر ویکسن وجود ندیرد. Dیست. بریی  پاتیت 

ریق د ان منتقش هدت و حاصش آب آکودت یست. یختال  مزمن  به نام  پاتیت یز ط E پاتیت 

E  و  مچنین ویکسن  پاتیتE .وجود ندیرد 

یز طریق پوست منتقش م  هود و با عفونت مزمن مرتبط یست یما بیماری کبدی  G پاتیت 

 مهم  نیست.

 پاتیت هتتتود. تماس با دیرو ا )حت  دوز ای درمان ر  موید یا ستتتموم م  تویند موجب 

معموال بروز بیماری در ط  چند روز مصرف رخ م  د د و مملن یست در ط  چند دوز یو  
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ر  کربن acetaminophenر هتتامش یستتتامینوفن )Hepatotoxicنیز رخ د د. موید دیریی ستتمیت کبدی )

 ر یست.valproic acidر  ویکپوریک یسید )benzenesر  بنزن  ا )carbon tetrachlorideتتریک ریید )

 پیش آگهی

ر یا مزمن رخ د د. Eو  A پاتیت مملن یست به صورت بیماری عفون  حاد )ویروس  نوس 

بیمار مبتال به بیماری مزمن یز ناخوهتت  خود ب  خبر یستتت و تستتت عم لرد کبدی نشتتان ر 

نا نجاری بودت و آزمایشتتتات بعدی وجود  پاتیت ری تایید م  کند. بیماری مزمن ) پاتیت 

ر  یز بیمارین مبتال به Cو  Bس  نوس ویرو هوند. بع شروندت م   ر موجب بیماری کبدی پی

بیماری مزمن به پیوند کبد یحتیاج دیرند. نرخ عود پس یز پیوند نیز باال یستتتت. ستتترطان کبد 

 مملن یست در بیمارین مبتال به  پاتیت مزمن رخ د د.

 عالئم و نشانه ها

 :هپاتیت حاد 

  ناخوه 

 تهوس و یستفریغ 

 یسها  یا یبوست 

 تب خفیژ 

 یدریر تیرت بخاطر تغییریت عم لرد کبدی 

 یرقان در یثر مخاطرت کبدی 

 تندرنس در یک چهارم فوقان  ریست هلم 

  پاتوم اک  

 ( آرتریتArthritis( ر  گ ومروکونفریتglomerulonephritis( ر  پ   آرتریت نودزیpolyarteritis 

nodosa ر در  پاتیتB 
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 :هپاتیت مزمن 

 ن عالمت  مریت با باال رفتن آنزیم  ای کبدیبدو 

 عالئم مشابه  پاتیت حاد 

 سیروز در یثر یختال  عم لرد کبدی 

 آسیت در یثر کا ش عم لرد کبدی  یفزییش  یپرتانسیون پورت 

 خونریزی یز ویریس مری 

 ینسفاکوپات  ناه  یز یختال  عم لرد کبدی 

 خونریزی ناه  یز یختالالت ینعقادی 

  بزرگ  طحا 

 تفسیر نتایج تست ها

  باال رفتن سطحAST 

  باال رفتن سطحTLA 

  وجودIgM anti-HAV  یوکیه  پاتیت  بهبوددر مرح ه حاد یاA 

 IgG anti-HAV  تاخیری  پاتیت  بهبوددر مریحشA 

 gHBeA  نشان ر تلثیر و آکودگ  یخیر ویروس  پاتیتB .یست 

 HBsAg  وجود آنت  ان ستتطح   پاتیت نشااانگرB  یستتت که نشتتان ر عود یا عفونت

 یست. Bقدیم   پاتیت 

 IgM anti-HBc  نشان ر عفونت حاد یا یخیر با  پاتیتB .یست 

 IgG anti-HBc  نشان ر آکودگ   پاتیتB .در حا  بهبود یا قدیم  یست 

 ADN VHB  نشان ر وجودDNA  پاتیت B .یست و تست حساس تری یست 
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 Anti-HCV  در عفونت  پاتیتC .دیدت م  هود 

  HCV RNA  در عفونت  پاتیتC .دیدت م  هود 

  Anti-HDV ر عفونت  پاتیت دD .دیدت م  هود 

  سطحWBC .طبیع  یا کم یست 

 ( بیوپس  کبد نشان ر نلروز س و   ای کبدیhepatocellular necrosis.ر یست 

 .تجزیه یدریر نشان ر وجود پروتئین و بی   روبین در یدریر یست 

 درمان

 پر یز یز دیرو ای  که در کبد متابوکیزت م  هوند 

 یجتناب یز مصرف یکلش 

 قطع یا حذف عامش ییجاد کنندت یگر  پاتیت ناه  یز موید و توکسین یست 

 یدریسیون وریدی در صورت یستفریغ در ط   پاتیت حاد  

 تشویق به فعاکیت در حد تحمش 

  ای دی ر تحمش م  هودرایم غذیی  پر کاکری  معموال صبحانه بهتر یز وعدت  

 ( تجویز یینترفرونinterferon( ر یا المیوودینlamivudine ر در  پاتیتB مزمن 

 ( تجویز یینترفرونinterferon( ر یا ریباویرینribavirin ر در  پاتیتC 

 ( تجویز پردنیزونeprednisonر در  پاتیت یتوییمون 

 ( پیوند کبدLiver transplantationر 

 پرستاریتشخیص های 

   خست 

 ریسک صدمه 
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  یختال  تمامیت پوست 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

 بررس  هلم یز نظر صدی ای رودت  تندرنس  آسیت 

 برنامه ریزی دورت  ای یستریحت مناسب در ط  فاز حاد بیماری 

 پایش جذب و دفع 

  بررس  وضعیت مغزی بیمار یز نظر عالئم آنسفاکوپات 

 ناستتب به بیمار. بخاطر دیهتتته باهتتید که بیمارین  پاتیت  آموزش طرح تغذیه م

 صبحانه ری بهتر تحمش م  کنند

  شیدن سی ار ک سی ار و ملان  ای  شیدن  سی ار تحمش نم   –یجتناب یز ک دود 

 هود
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 (Hiatal Herniaفتق هیاتال )

 مشکل چیست؟

م  هود. در یین معدت ر نیز هناخته diaphragmatic herniaفتق  یاتا  به عنوین فتق دیافریگم  )

سینه م  هود.  بخش  یز معدت به سمت باال و یز میان دیافریگم بیرون م  زند و ویرد قفسه 

بیمار مملن یستتتت بدون عالمت بودت یا دیریی عالئم روزینه بیماری ریفالکس معدت یی مری 

(GERDهد که در آن یملان حرک ه  با صورت فتق  یاتا  کغز ست به  هد. فتق مملن ی ت ر با

بخش باالی  معدت که هتتامش یستتفنلتر تحتان  مری نیز  ستتت وجود دیرد. یین بیمارین عمدتا 

ر یستتت که در آن rolling hernia ستتتند. نوس دی ر فتق  یاتا  فتق غ طشتت  ) GERDدیریی عالئم 

بخشتتت  یز معدت یز میان دیافریگم بیرون زدت  یما یستتتفنلتر تحتان  مری پایین تر یز ستتتطح 

 اق  م  ماند. یین بیمارین معموال دچار ریفالکس نم  هوند.دیافریگم ب

 پیش آگهی

تعدیش هیوت زندگ  مملن یست به کنتر  عالئم فتق  یاتا  کمک کند. بعر  یز بیمارین به 

ست و نیازمند ست نم  یابند یا بیماری آنها عود کنندت ی صحیح جریح   کنتر  کاف  عالئم د ت

 فتق  ستند.

 عالئم و نشانه ها

 ( فتق لغزشیSliding hernia:) 

  سوزش سرد 

 ( مشلش ب عdysphagiaر 

 ( آروغ زدنeructationر 

 درد قفسه سینه 

 (  فتق غ طشhernia gRollin ر 
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 درد قفسه سینه 

 تن   نفس پس یز صرف غذی 

 یحساس پری پس یز خوردن غذی 

 تفسیر نتایج تست ها

 فتق  یاتا  یست. ب ع باریوم یا بررس  مجاری گویره  فوقان  نشان ر وجود 

 درمان

  تجویز آنت  یسید ا بریی خنث  کردن یسید  یین دیرو ا سریع عمش م  کنند 

o ( مئاکوکسMaaloxر 

o ( میالنتاMylantaر 

o ( تومزumsTر 

o ( گاویسلونGavisconر 

  تجویز دیرو ای ب وک کنندتH2  ب وکر ار بریی کا ش توکید  2) یستتتتامین نوس

 یسید معدت 

o ( رینیتیدینranitidineر 

o ( فاموتیدینfamotidineر 

o ( نیزیتیدینnizatidineر 

o ( سایمتیدینcimetidineر 

  تجویز مهار کنندت  ای پمت پروتون بریی کا ش توکید یسید معدت 

o (  یمپریزوomeprazoleر 

o (  یسومپریزوesomeprazoleر 
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o (  پانتوپریزوpantoprazoleر 

o (  ریبپریزوrabeprazoleر 

o (  النسوپریزوlansoprazoleر 

 یجتناب یز دریز کشیدن پس یز صرف غذی 

 تعدیش برنامه تغذیه  وعدت  ای کوچک و ملرر 

 باال بردن سر تخت 

 یجتناب یز کباس  ای تنر و کمر باریک 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 درد مزمن 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

  بررس  صدی ای رودت و تندرنس هلم 

 ر به بیمار آموزش مویرد زی 

  تعدیش هیوت زندگ 

 مدیریت دیرو ا 

 دریز نلشیدن پس یز صرف غذی 

 باال بردن سر تخت 

 یجتناب یز پوهیدن کباس تنر و کمر باریک 

 یجتناب یز غذی ای یسیدی )کیمو  سرکه  گوجهر  ف فش و چاهن   قهوت  یکلش 
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 ترک سی ار 

 کا ش وزن در صورت چاق  و وزن باال 
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 (Intestinal Obstruction and Paralytic Ileusایلئوس )انسداد روده و فلج 

 مشکل چیست؟

ینستتتدید رودت زمان  رخ م  د د که حرکات دودی رودت ب وکه هتتتود. یین بیماری مملن 

یستتت در یثر ینستتدید ملانیل  حاصتتش یز وجود تومور  چستتبندگ  جریح  قب    عفونت یا 

ف ج  زمان  رخ م  د د که رودت بدون  ر ر رخ د د. یی ئوس fecal impactionخشتتتل  مدفوس )

هلم   در  ست پس یز جریح  دیخش  هود. مملن ی سدید  سدود کنندت یی دچار ین گونه تودت م

ط  بیماری ستتیستتتمیک هتتدید )ستتپستتیسر  عدم تعاد  آب و یکلتروکیت  یا بخاطر یختالالت 

 متابوکیک )کتویسیدوز دیابت ر رخ د د.

 پیش آگهی

الزم یستتت که بریی برگشتتت  موستتتاز بدون رفع هتتود. در  وقفه عم لرد رودت کوچک

بیشتتتر مویرد عامش زمینه یی بایستتت  تصتتحیح هتتود تا عم لرد رودت یی برگردیندت هتتود. 

 نیاز ای تغذیه یی بایست  در ط  دورت درمان کحاظ هوند.

 عالئم و نشانه ها

  ینسدید 

 درد هلم )کریمت  درد متناوب یا پیوستهر 

 یتساس هلم 

 غ محتویی گویره  )مملن یست نهایتا حاوی مدفوس باهد یگر ینسدید یدیمه یستفری

 یابدر

 تشدید صدی ای رودت 

 یبوست 

 تندرنس هلم در کمس 
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 :فلج ایلئوس 

 درد هلم )پیوستهر 

  یتساس هلم 

 یستفریغ محتویی معدت و رودت 

 کا ش یا فقدین صد ای رودت 

 تفسیر نتایج تست ها

  رودت کوچک یست که در سطح ینسدید پر یز  وی ریدیوگریف  هلم نشان ر یتساس

 یستش در یی ئوس یتساس منتشرت دیدت م  هود.

 درمان

  ناهتا ن هدیهتن بیمار بریی یستریحت مجاری گویره 

 کوکه بین  معدت متصش به ساکشن بریی تخ یه محتویات معدت 

 جای زین  مایعات یز طریق مح و   ای ییزوتونیک وریدی 

 لتروکیت  اتصحیح عدم تعاد  یک 

  جای زین  تزریق  موید مغذی و ملمش  ای ویتامین 

 تجویز دیرو ای ضد تهوس در صورت یدیمه تهوس پس یز قریر دیدن کوکه معدت 

 پایش سطح یکلتروکیت  ا 

 تشخیص های پرستاری

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 ریسک عدم تعاد  حجم مایعات 

 یختال  دفع رودت یی 
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 پرستاریمداخالت 

  پایش عالئم حیات 

 بررس  صدی ای رودت و قویم هلم 

 پایش موضع مسیر دسترس  وریدی یز نظر تحریک  قرمزی یا تورم 

 NPO ن هدیهتن بیمار 

 پایش جذب و دفع 

 جای زین کردن مایعات یز دست رفته یز تمام  منابع 
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 (Pancreatitisپانکراتیت )

 مشکل چیست؟

که موجب تغییریت مخرب ستت وک  در پانلریس م  هتتود. پانلریتیت یکتهاب پانلریس یس 

پانلریتیت مملن یست یک فرآیند حاد یا مزمن باهد. پانلریتیت حاد هامش خود  رم  س و  

 ای پانلریس توستتط آنزیم  ای پانلریس و تشتتلیش فیبروز یستتت. کنتر  گ وکز خون مملن 

ست تحت تاثیر تغییریت پانلریس قریر گیرد. پانلریتیت مزم ن حاصش حمالت عود کنندت بدتر ی

هتتتدن بیماری یستتتت که موجب فیبروز و کا ش عم لرد پانلریس م  گردد. وجود ستتتنر 

هلم  یا باال  ستفادت مزمن یز یکلش  پس یز تروما یا جریح   س   ی مسدود کنندت مجریی پانلری

 رفتن سطح ک سترو  خون  م   با یفزییش ریسک وقوس پانلریتیت مرتبط  ستند.

 گهیپیش آ

پانلریتیت حاد مملن یستتت تهدید کنندت حیات باهتتد. یفوان پ وری  مملن یستتت به عنوین 

عارضه پانلریتیت حاد رخ د د  بیمارین ساکمند در خطر باالتر یبتال به پنومون   ستند. ینعقاد 

که روی منتشتتترت درون رگ  یل  دی ر یز عویرض بیماری یستتتت که مملن یستتتت رخ د د  

بریی کخته کردن خون بخاطر تخ یه فاکتور ای ینعقادی در ط  تشلیش کخته  ای توینای  بدن 

 ریز  تاثیر دیرد.

 عالئم و نشانه ها

 درد یپ  گاستریک در یثر یکتهاب و کشیدگ  مجریی پانلریتیک 

 ( درد هتتلم  تیر کشتتندتBoring pain ر که مملن یستتت در پانلریتیت حاد به کمر و

 هانه چت تیر بلشد

 ش  )در پانلری سته ماک هلم  پیو هدن بمیاری درد   Gnawingتیت مزمن با بدتر 

pain.ر رخ م  د د 
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  سینه قریر سه  سبیدت به قف ضعیت زینو چ بیمار بریی کا ش درد و ریحت  در و

 بریی کا ش یتساس هلم  –م  گیرد 

 تهوس و یستفریغ 

  نشتتتانه کوکن  یا تغییر رنر دور ناف و هتتتلم به رنر خاکستتتتری مایش به آب

(Cullen’s signر 

 ( تغییر رنر په و به خاکستری مایش به آب  یا نشانه ترنرTurner’s signر 

 تجمع مایع در هلم )آسیتر 

 کا ش وزن 

 باال رفتن گ وکز خون 

   خست 

 تفسیر نتایج تست ها

 باال رفتن سطح آمیالز سرم 

 باال رفتن سطح کیپاز سرم 

  یکتهابباال رفتن همارش س و   ای سفید خون در یثر 

  باال رفتن سطح ک سترو 

 باال رفتن سطح گ وکز در یثر یثریت ناپایدیر کنندت بر کنتر  گ وکز 

 باال رفتن سطح بی   روبین 

  وجود یکتهاب درCT یسلن پانلریس 

 وجود یفوان پ وری  در ریدیوگریف  قفسه سینه 
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 درمان

  ناهتتتتا در ط  فاز حاد و بریی کا ش آزید هتتتدن آنزیم  ای پانلریس بیمار

 ن هدیهته م  هود

 مایعات وریدی بریی تصحیح د یدریسیون 

 تغذیه وریدی کامش 

 تجویز ملمش  ای ویتامین 

 درمان درد با دیرو ای نارکوتیک در ط  مرح ه حاد 

  یجتناب یز مورفین که مملن یستتت بخاطر یستتپاستتم یستتفنلتر یودی در ورودی

 دمجریی مشترک صفریوی به رودت کوچک موجب تشدید درد هو

 مسلن وریدی تحت کنتر  بیمار یا ج دی به مسلن عرالن  یرجحیت دیرد 

 ( گذیهتن کوکه معدتNG tubeر در فاز حاد بریی ساکشن در صورت یستفریغ 

 مدیخ ه جریح  بریی آبسه یا هبه کیست در پانلریتیت حاد 

 کنتر  گ وکز با ینسوکین در پانلریتیت مزمن 

  غذی در بیماری مزمنتجویز آنزیم  ای پانلریس به  مریت 

 مدیخ ه جریح  بریی کنتر  درد و درمان آبسه 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 مداخالت پرستاری

 بررس  عالئم حیات  یز نظر یفزییش دما  نبض  تغییر فشار خون 
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 بررس  سطح درد 

 پایش جذب و دفع 

 آسیت هلم بررس  صدی ای رودت  تندرنس  تودت یا 

 پایش گ وکز با یستفادت یز یستیک نوک ین شت 

 بررس  صدی ای ریه یز نظر تقارن و تساوی صدی ای دو طرف 

  مریقبت ملرر د ان در بیمارینNPO 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

 یجتناب یز مصرف یکلش و کافئین 

 رایم غذیی  ب  نمک  کم چرب   پر پروتئین  پر کاکری  کوچک و ملرر 

 یستفادت یز گ وکز سنج 

 مدیریت دیرو ا  زمان مصرف  عویرض جانب  دیرو ا 

 برنامه ریزی دورت  ای یستریحت بریی بازیافت توین بیمار 
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 (Peritonitisپریتونیت )

 مشکل چیست؟

پریتونیت یکتهاب حاد صتتتفاق یا پریتوئن یستتتت  الیه یی که حفرت هتتتلم ری م  پوهتتتاند. 

انویه به فرآیند ای بیماری دی ر باهتتتد. عمدتار در حرتتتور پریتونیت مملن یستتتت یوکیه یا ث

باکتری در فرتتتای پریتوئن رخ م  د د. باکتری مملن یستتتت یز طریق مجاری گویرهتتت  یا 

پارگ  یل  یز یحشتتای دیخش هتتلم یا ک ن ویرد هتتود. پس یز ورود باکتری به حفرت هتتلم  

 ویکنش یکتهاب  رخ م  د د.

 پیش آگهی

سپت  سم  پریتونیت یک فرآیند  بیماری تهدید کنندت حیات یست. بیمار مملن یست دچار 

 باکتری موجود در دیخش حفرت هلم هود که ویرد جریان خون هدت یست.

 عالئم و نشانه ها

 تب 

 تاکیلاردی 

  یتساس هلم 

  مملن یست موضع  یا منتشرت باهد –درد هلم 

 (  درد برگشتnpai dReboun فشار کمس بر روی درد در زمان بردیهتن ناگهان   –ر

 هلم

 سفت  هلم 

 تهوس  یستفریغ  کا ش یهتها 

 کا ش صدی ای رودت 
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 کا ش بروندت یدریری 

 تفسیر نتایج تست ها

 باال رفتن سطح همارش س و   ای سفید خون 

 کشت خون بریی تشخیص باکتری 

  ریدیوگریف  هلم یز نظر وجود  ویی آزید ناه  یز پارگ 

 کنندت )آپاندیسیت و غیرتر سونوگریف  بریی تعیین مشلش ییجاد 

 (  صفاق همارش elavag lPeritoneaالویا  هلم  یز نظر  ر بریی تجزیه و تح یش مایع 

WBCباکتری  صفری   

  هناسای  عامش ییجاد کنندت یز طریقCT یسلن )آپاندیسیت  ساکپنژیت  غیرتر 

 درمان

 تجویز مایعات وریدی 

 تجویز آنت  بیوتیک  ای وسیع یکطیژ 

  جریح  در صورت نیاز بریی تصحیح ع ت پریتونیتمدیخ ه 

 درمان درد پس یز عمش 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

  یختال  تمامیت بافت 

  یختال  تمامیت پوست 
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 مداخالت پرستاری

 توزین روزینه 

  پایش عالئم حیات 

 پایش جذب و دفع 

 NPO  بریی یجتناب یز تحریک مجاری رودت یی  یستتتترس بیشتتتتر بر یرگان  ای

 لم ه

 وضعیت د   بیمار بریی ریحت  بیشتر  سر تخت باال باهد 

 بررس  برگشت صدی ای رودت پس یز عمش 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o  مریقبت در منز 

o مریقبت یز زخم و درن 

o پایش عالئم و نشانه  ای عفونت 
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 (Peptic Ulcer Disease) پپتیک اولسربیماری 

 مشکل چیست؟

ر یا زخم معدت زمان  رخ م  د د که در یثر ستتتایش بخشتتت  یز الیه PUDپپتیک یوکستتتر )

ر یا دویزد ه gastric ulcerزخم مملن یستت در دیخش معدت )مخاط  معدت یا دویزد ه زخم هتود. 

(duodenal ulcer ر رخ د د. گسیخت   الیه پوهش  محافظ مخاط  موجب م  هود که یسید معدت

م  ای معدت در بخش  ای کمتر منحن  معدت رخ م  د ند. با بافت یپیت یا  در تماس باهد. زخ

ند. عفونت  یه عرتتتالن  پیش م  رو تا ال خاط  ند  یز م زخم  ای دویزد ه عمق  تر  ستتتت

س  Helicobacter pylori  یلوباکتر پی وری ) ستر ست. زخم  ای ی ر با زخم  ای دویزد ه مرتبط ی

جریحات تروماتیک ییجاد م  هتتود. نوس دی ری یز زخم  ا یستتت که در یثر مشتتلالت طب  یا 

 مانطور که بدن تالش م  کند یز مشتتتلش جستتتم  دی ری خالصتتت  یابد )بریی مثا  یز یک 

جریح  بزرگر  نویح  کوچک ییستتتلم  در درون معدت یا دویزد ه ییجاد م  هتتتود. نویح  

 ییسلمیک سپس به زخم تبدیش م  هوند.

 پیش آگهی

خونریزی یا پارگ  هتتتوند. با توجه به محش زخم  نویح  زخم هتتتدت مملن یستتتت دچار 

سیب عروق  مملن  سید معدت قریر گرفته و خونریزی بد ند. آ ست در معرض ی عروق مملن ی

یستتتت با خونریزی چشتتتم یری  مریت باهتتتد. پارگ  زخم م  تویند در یثر تدیوم ستتتایش و 

 د که محتویات خریهتتتیدگ  رخ د د که به بافت  ای عمق  تر م  رستتتد. پارگ  یجازت م  د

صفاق یا پریتونیت  ف ج یی ئوس   صفاق بریزد که نتیجه یش یکتهاب  معدت یا دویزد ه به دیخش 

صحیح یختال  تهدید کنندت  س  ت ست. یین بیمارین به جریح  یوراین هوک ی سم  و  سپت  

 حیات آنها نیاز دیرند.

 عالئم و نشانه ها

  درد ناحیه یپ  گاستریک 
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o د م  هود  زیری ترهح یسید یفزییش م  یابدبعد یز خوردن غذی تشدی 

o  زمان  که معدت خاک  یست )زخم دویزد هر درد تشدید م  هود و بیمار

 ری یز خویب بیدیر م  کند

  تغییر وزن 

o کا ش وزن در زخم معدت 

o یفزییش وزن در زخم دویزد ه 

  خونریزی یز زخم 

o ( ماتمز Hematemesis یستفریغ خون  به رنر قرمز و مایع خون آبه یی   –ر

 بیشتر در زخم معدت

o یستفریغ قهوت مانند )خون نیمه  رم هدتر 

o ( م ناMelena مدفوس سیات قیری هلش که بیشتر در زخم دویزد ه دیدت  –ر

 م  هود

 پارگ  زخم  ئمعال 

o درد ناگهان  تیز و هدید 

o سفت   سخت  و تخت هدن هلم 

o ت زینو بغش کردت بریی کا ش دیدقریر گرفتن در وضعی 

o ( هوک  یپووکومیکshock cHypovolemiر 

 تفسیر نتایج تست ها

 آنم  در یثر خونریزی 

 مثبت هدن خون مخف  در مدفوس در یثر خونریزی 

 مثبت هدن تست   یلوباکتر پی وری 
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  ست شان ر نویح  زخم ی ه  فوقان  ن س  مجاری گویر در  –ب ع باریوم یا برر

 صورت هک به پارگ  زخم ینجام نم  هود

 آندوسلوپ  نشان ر زخم یست 

  شان ر شان م  د د که ن هلم ری ن سینه  ویی آزید در حفرت  سه  ریدیوگریف  قف

 پارگ  یست.

 درمان

 تجویز آنت  یسید ا 

  2 –تجویز ب وکر ای  یستامین  

o ( فاموتیدینfamotidineر 

o ( رینیتیدینranitidineر 

o ( نیزیتیدینnizatidineر 

  تجویز مهار کنندت  ای پمت پروتون 

o (  یمپریزوomeprazoleر 

o (  النزوپریزوlansoprazoleر 

o (  ریبپریزوrabeprazoleر 

o (  یسومپریزوesomeprazoleر 

o (  پانتوپریزوpantoprazoleر 

 تجویز دیرو ای محافظ پوهش معدت 

o ( سوکری  فیتsucralfateر 

  تجویز آناکوگ  ای پروستاگالندین 

o (  میزوپروستوmisoprostolر 
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   تعدیش رایم غذیی 

   درمان عفونت یچ. پی وری در صورت وجود با درمان ترکیب 

o ( مهار کنندت  ای پمت پروتون به  مریت کالریترومایستتتینclarithromycin ر

 ر یاamoxicillinو آموکس  سی ین )

o (  یدیزو به  مریت مترون مت پروتون  ندت  ای پ هار کن ر و metronidazoleم

 ر یاclarithromycinکالریترومایسین )

o ( بیستتتموت ستتتاکیستتتالتBismuth subsalicylate  یدیزو به عالوت مترون ر 

(metronidazole( ر و تتریسیل ینtetracyclineر 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  کمتر یز نیاز بدن 

 ریسک عدم تعاد  تغذیه  بیشتر یز نیاز بدن 

 مداخالت پرستاری

  پایش عالئم حیات 

 پایش جذب و دفع 

 بررس  صدی ای رودت  تندرنس  سفت  و سخت  هلم  درد ریباند  گاردینر 

 پایش مدفوس یز نظر تغییر نر  وجود خون  قویم 

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

  سیدی  کافئین  ف فش  چاهن  و تعدیش رایم غذیی  بریی یجتناب یز غذیی ترش و ی

 یدویه  یکلش

 خوردن وعدت  ای غذیی  کوچک و ملرر 
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 یجتناب یز دیرو ای ضد یکتهاب غیر یستروئیدی 

 ترک سی ار 
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 (Ulcerative Colitisکولیت اولسراتیو )

 مشکل چیست؟

کوکیت یوکسریتیو یک بیماری یکتهاب  رودت بزرگ یست که الیه مخاط  پوهش  یز رکتوم 

بافت  ای مجاور مبتال م  ماری زخم الیه مخاط  دیویرت رودت  تا کوکون و  کند. در یین بی

وجود دیرد که با یکتهاب  مریت بودت و مملن یستتت آبستته هتتلش گیرد. یستتها  خون   مریت با 

مخاط عالمت یص   یین بیماری یست. دورت  ای تشدید و بهتر هدن دیرد. هدت عالئم مملن 

ی ناهناخته یست  یما هانس وقوس یست یز خفیژ تا هدید متغیر باهد. ع ت یص   یین بیمار

ر بیشتر Ashkenazi Jewishآن در ساکنان هما  یروپا  آمریلای هماک  و طایفه یهودی یهلنازی )

سط  سپس یوی ست عمر و  سط د ه بی سط نوجوین  تا یوی ست. یوج وقوس یین بیماری در یوی ی

 د ه چهش تا یویسط د ه هصت عمر یست.

 پیش آگهی

هود. بیمار مبتال به کوکیت  ست دچار یفزییش عالئم با  ر حم ه بیماری  سریتیو مملن ی یک

ستتوء جذب موید مغذی م  تویند موجب کا ش وزن و مشتتلالت ستتالمت  هتتود. بعرتت  یز 

بیمارین بریی تصتتتحیح نویح  مبتالی رودت بزرگ به جریح  نیاز دیرند که نتیجه یش ییجاد 

ر یا مخزن ileoanal anastomosisیی ئوآنا  آناستتتتوموز )ر  ileal reservoirکوکوستتتتوم   مخزن یی ئا  )

ر یست. ریسک سرطان کوکون در یین بیمارین باالتر یست.  مچنین یین ileoanal reservoirیی ئوآنا  )

 ر یا پارگ  ناحیه زخم  ستند.toxic megacolonبیمارین در خطر م اکوکون سم  )

 عالئم و نشانه ها

 کا ش وزن 

 درد هلم 

 ن  مزمن به  مریت چرک و مخاطیسها  خو 
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  عدم تعاد  یکلتروکیت  ا در یثر یسها 

 ( تنسموسTenesmus یسپاسم یسفنلتر مقعد  میش مدیوم به دفع –ر 

 تفسیر نتایج تست ها

   پایین بودن ستتتطح  موگ وبین و  ماتوکریت در یثر دفع خون و بیماری  –آنم

 مزمن

 باال رفتن ریت رسوب گ بوک  در یثر یکتهاب 

 عدم تعاد  یکلتروکیت  ا در یثر یسها  و تغذیه بد 

 ینمای باریوم دو کنتریست نشان ر نویح  زخم و یکتهاب یست 

 سی وئیدسلوپ  یا کوکونوسلوپ  نشان ر زخم و خونریزی یست 

 درمان

 بررس  و ثبت مدفوس بریی هناسای  غذی ای محرک 

 رایم غذیی  کم فیبر  پر پروتیئن  پر کاکری 

 ی ضد یسها  تجویز دیرو ا 

o ( کوپریمیدloperamideر 

o ( ید و آتروپین یدروک ری dan ehydrochlorid ediphenoxylat دیفنوکستتتیالت  

atropineر 

  تجویز دیرو ای ساکسیالت  بریی کا ش یکتهاب مخاط رودت 

o ( سوکفاساالزینsulfasalazineر 

o ( مساالمینmesalamineر 

o ( یکساالزینolsalazineر 
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o ( باکساالزیدbalsalazideر 

  تجویز کورتیلویستروئید ا در ط  حمالت تشدید بیماری بریی کا ش یکتهاب 

o ( پردنیزونprednisoneر 

o ( یدروکورتیزون hydrocortisoneر 

  در ط  حمالت بیماری بریی یستریحت رودت بیمارNPO باهد 

  دیرو ای آنت  کوکینرایک بریی کا ش کریمت هلم و ناریحت  تجویز م  هود 

o یل ومین )دی سdicyclomineر 

  درآوردن موضع مبتال یز طریق جریح 

 تشخیص های پرستاری

 درد حاد 

  یسها 

  یختال  تمامیت پوست 

 یختال  تصویر یز بدن 

 مداخالت پرستاری

 پایش جذب و دفع 

 پایش خروج  و دفعات دفع مدفوس 

 توزین منظم بیمار 

 ( حمام نشیمنbath zSitر 

  تجویز پماد ویتامینA&D یا کرم محافظت بر روی پوست 

 (   نارون کوWitch hazelر بریی محافظت پوست حساس 
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  هلم  تب  باال رفتن سفت   ساس و  سم  )یت   WBCپایش بیمار یز نظر م اکوکون 

 یفزییش نبض  یتساس کوکونر

  آموزش مویرد زیر به بیمار 

o   مریقبت در منز  بریی مریقبت یز یستوم 

o وما  بریی آموزش بیمار در مورد یستوم یرجاس به درمان ر ینتروست 

o  مریقبت صتتتحیح پوستتتت ناحیه پرینه و یستتتتوم  بریی ج وگیری یز

 گسیخت   پوست

o یجتناب یز فریوردت  ای معطر که م  توینند تحریک کنندت باهند 

o تعدیش رایم غذیی  و غذی ای  که باید یجتناب هود 

o طریقه مصرف  دوز  زمان بندی و عویرض جانب  دیرو ا 

o ی میت پی یری و مریقبت بعدی 

o مریقبت یز زخم در بیمارین  که تحت جریح  بودت یند 
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Crucتست های تشخیصی حیاتی ) ial D iagnost ic Tests) 

 (Gastroscopyگاسترسکوپی )

یین تستتت بریی تشتتخیص زخم  ای پپتیک  معدت یا دویزد ه و گرفتن بیوپستت  یا نمونه 

بریی آزمایش   یلوباکتر پی وری ینجام م  هود. رضایت نامه آگا انه الزم یست. یندوسلوپ 

یز طریق د ان ویرد هتتتدت و یز ح ق  مری  یستتتفنلتر تحتان  مری  معدت  یستتتفنلتر پی ور و 

ر و نمونه گیری م  هود. خونریزی  یوکسر  ضایعات و پوکیت  ا دویزد ه مشا دت و تصوی

ری م  توین با دید مستقیم بررس  کرد. ته ح ق ب  حس م  هود تا عبور ریحت آندوسلوپ 

ست عالئم حیات  بیمار  هد. پس یز ت هتا با ست که بیمار نا ست الزم ی هد. قبش یز ت فری م با

ا برگشتتت رف لس یوغ زدن )گاگر بیمار پایش هتتدت و رف لس یوغ زدن بررستت  م  هتتود. ت

 ناهتا م  ماند.

 (Colonoscopyکولونوسکوپی )

سایر  سرطان رودت و  سدید  خونریزی  تغییر عادیت رودت   یین آزمایش بریی تشخیص ین

یختالالت رودت بزرگ ینجام م  هتتتود. رضتتتایت نامه آگا انه یز بیمار گرفته م  هتتتود. 

ت و مقعد  ستتی موئید  کوکون پایین روندت  خم طحاک  کوکونوستتلوپ یز طریق مقعد ویرد هتتد

(splenic flexure( ض   خم کبدی سلا  hepatic flexureر  کوکون عر ر  کوکون باال روندت  دریچه یی ئو

کوکون مملن یست بریی سهوکت بررس  و مشا دت ساختار ا و مشا دت و بررس  م  هود. 

میدین دید بهتر باد هود. بیوپس  در یین زمان گرفته م  هود. بیمار مملن یست یتساس و نفخ 

ست عمدتا به  ست. یین ت هامش پارگ  رودت بزرگ ی سک یین آزمایش  هلم ری تجربه کند. ری

بایست  به مدت چندین ساعت ناهتا باهد.  صورت سرپای  ینجام م  هود. قبش یز رویه بیمار

عالئم حیات  پایش م  پس یز تست هلم یز نظر صدی ای رودت و تندرنس بررس  م  هود. 

 هود. بیمار یز نظر عویرض جانب  بیهوه  بررس  م  هود.



 79صفحه   

 

 (Abdominal Ultrasoundسونوگرافی شکم )

ست. پروب  ست و معموال بدون درد ی هلم یین یک تست غیر تهاجم  ی سونوگریف  روی 

کشیدت هدت  یمویج صوت  به دیخش یرسا  و برگشت آن تصویر ساختمان  ای دیخ   هلم 

 ری نشان م  د د. الزم یست که بیمار ناهتا باهد و بعد یز تست توجهات خاص  ندیرد.

 (Abdominal X-raysرادیوگرافی شکم )

ست صورت رخ و یی ست. معموال به  سادت ی هود. بریی یین یک ریدیوگریف   ادت ینجام م  

هود.  سایر نا نجاری  ا ینجام م   سام خارج   یک وی گاز  تومور یا  سدید  یج شخیص ین ت

 مریقبت خاص  نیاز ندیرد.

 (Liver Biopsyبیوپسی کبد )

شا دت م   سلوپ م هدت و زیر میلرو هته  در یین آزمایش تله کوچل  یز بافت کبد بردی

شخیص قطع  ری فری م هلم  هود و یملان ت ست  م  کند. یک نید  نازک برندت یز طریق پو

ویرد هدت و بریی نمونه گیری یستفادت م  هود. بیوپس  با نید  یک رویه نسبتا سادت یست 

هامش خونمردگ   خونریزی و عفونت  سک  ای آن  ست. ری ضع  ی س  مو ست زم ب  ح و م

ست عالئ هود. بعد یز ت ست  گرفته  ضایت نامه بای ست ر ست. قبش یز ت م حیات  یز نظر یفت ی

فشار خون و  مچنین یفزییش نبض یا تنفس پایش م  هود. موضع بیوپس  یز نظر خونریزی 

 و خونمردگ  بررس  م  هود. رنر پریدگ  یا تعریق بررس  م  هود.

 (Computerized Tomography Scan)اسکن توموگرافی کامپیوتری 

سلن توموگریف  کامپیوتری یا  صاویر مقطع  -CTدر ی هعه ییلس بریی توکید ت سلن یز ی ی

یز بدن به صتتورت برش  ای دو بعدی یستتتفادت م  هتتود. پردیزش کامپیوتر کستتر ثانیه یی 

توستتط یرستتا  پرتو ای خی   نازک یهتتعه ییلس به بدن خ ق م  کند که تصتتاویری یز بدن 

هود. بریی  ستفادت  ست مادت حاجب وریدی نیز ی ست. مملن ی هدت ی یفتریق ریحت تر گرفته 

تومور یز بافت نرما  مادت حاجب یستتتتفادت م  هتتتود. در یین روش بیشتتتتر یز ریدیوگریف  
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معموک  یهتتعه ییلس به بدن تاباندت م  هتتود  یما ستتود یین تستتت به ضتترر آن م  چربد. 

بایستتتت  قبش یز تزریق مادت حاجب یطمینان حاصتتتش کرد که بیمار به مادت حاجب یا غذی ای 

باهتتد که به محش  NPOستتیت ندیهتتته باهتتد. مملن یستتت الزم باهتتد که بیمار دریای  حستتا

 تصویربردیری بست   دیرد. 

 (Magnetic Resonance Imagingتصویر برداری تشدید مغناطیسی )

س   شدید مغناطی صویربردیری ت س  و  (MRI)برخالف ریدیوگریف   در ت یز میدین مغناطی

ستف صویربردیری ی ستفادت یمویج ریدیوی  بریی ت ست ی هود. مادت حاجب نیز مملن ی ادت م  

سی ندری  15هود. یین تست حدود  دقیقه تا یلساعت طو  م  کشد. بیمار در دیخش یک کوکه 

هلش گذیهته م  هود. هنیدن صدی ای ب ند طبیع  یست. یز بیمار در مورد ییمپ نت  ای  یز 

ر سئوی  هود. مریقبت پس یز رویه claustrophobiaقبیش پیس میلر یا سابقه ترس یز فرای بسته )

 خاص  ندیرد.

گراد ) ترو یر ر پ کو ندوسکک فی آ گرا یو نز  Endoscopic Retrogradeکوال

Cholangiopancreatiography) 

)آندوسلوپر  ینعطاف پذیر یک کوکه نازک رERCPکوالنژیوگریف  آندوسلوپیک رتروگرید )در 

ست یز تزریق  وی  هود. مملن ی یز ح ق به دیخش معدت و بخش باالی  رودت کوچک  دییت م  

بریی باز کردن رودت کوچک و باز کردن مجاری پانلریستت  و صتتفریوی یستتتفادت هتتود. یز 

طریق کاتتر آندوستتلوپ مملن یستتت مادت حاج در مجاری گویرهتت  تزریق هتتود. ستتپس یز 

هعه ییلس بریی تصوی ستفادت م  هود. بیمار مملن یست نفخ هلم و درد قفسه ی ربردیری ی

ست  حتما  هود  NPOسینه ری تجربه کند. بیمار بای هد. بعد یز رویه عالئم حیات  پایش م   با

 تا زمانیله رف لس یوغ زدن بیمار برگردد. 
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 (Liver Function Testsآزمایشات عملکرد کبدی )

ستفادت یز یک نمونه  هامش (LFT)آزمایشات عم لرد کبدی  یک سری آزمایش یست که با ی

ر  alanine aminotransferaseخون وریدی ینجام م  هتتتود. عمومار هتتتامش آالنین آمینوترینستتتفریز )

ر  بی   aspartate aminotransferaseر  آستپارتات آمینوترینستفریز )alkaline phosphataseآکلاکین فستفاتاز )

 lactateر  الکتات د یدرواناز )gamma-glutamyl transpeptidaseپپتیدیز ) گ وتامیش ترینس-روبین  گاما

dehydrogenase( ر  پروترومبین تتتایمprothrombin time( ر و زمتتان نستتتب  ترومبوپالستتتتینpartial 

thromboplastin time.ر یست 

 (ALTآالنین ترانس آمیناز )

آنزیم  یستتتت که عمدتا در ستتت و   ای کبدی یافت م  هتتتود و به بدن در متابوکیستتتم 

 در جریان خون آزید م  هود. ALTپروتئین کمک م  کند. زمان  که کبد آسیب دیدت باهد  

 (ASTآسپارتات ترانس آمیناز )

سطح  ست. یفزییش  سید آمینه ی سم آالنین نقش دیرد. آالنین یک ی  ASTیین آنزیم در متابوکی

 نشان ر آسیب یا بیماری کبدی یست.

 (ALPآلکالین فسفاتاز )

سایر  صفریوی و  ست که با غ ظت  ای زیاد در کبد و مجاری  سفاتاز آنزیم  ی آکلاکین ف

 نشان ر آسیب یا صدمه کبدی یست. ALPبافت  ا یافت م  هود. باالتر یز نرما  بودن سطح 

 آلبومین و پروتئین تام

هود  –سطح آکبومین  سط کبد توکید م   سطح  –پروتئین  که تو شان ر  و پروتئین تام ن

ستتتالمت  کبد یستتتت که پروتئین  ای مورد نیاز بدن بریی نبرد با عفونت  ا و ینجام ستتتایر 

وبایژ ری توکید م  کند. پایین تر یز نرما  بودن ستتتطح یین پروتئین  ا نشتتتان ر آستتتیب یا 

 بیماری کبد یست.



 82صفحه   

 

 بیلی روبین 

زرد یست که در یثر تجزیه س و   ای قرمز خون ییجاد م  -بین یک رن دینه قرمزبی   رو

هود. بطور معمو  بی یروبین توسط کبد به مدفوس تخ یه م  هود. باال رفتن سطح بی یروبین 

 سرم )یرقانر نشان ر آسیب یا بیماری کبدی یست.

 (GGTگلوتامیل ترانسفراز )-گاما

خون ری یندیزت م  گیرد. باالتر یز نرما  بودن ستتتطح یین  GGTیین آزمایش ستتتطح آنزیم 

 آنزیم نشان ر صدمه کبد یا مجاری صفریوی یست.

 (LDHالکتات دهیدروژناز )

LDH  آنزیم  یست که در بافت  ای زیادی یافت م  هود یز جم ه کبد. باال بودن سطح یین

 آنزیم م  تویند نشان ر آسیب یا بیماری کبد باهد.

 (PTتایم ) پروترومبین

نشان ر آسیب کبدی  PTیین تست زمان کخته هدن پالسما یندیزت گیری م  هود. یفزییش 

 یست.

 پانل هپاتیت

 آزمایشات  پاتیت ویروس  حاد عبارتند یز 

  آنت  ان سطح   پاتیتB (HBsAgر 

  آنت  بادی ویروس  پاتیتA (anti-HAVر 

  ییمونوگ وبینM  آنت  بادی  سته  پاتیتB (IgM anti-HBcر 

  آنت  بادی ویروس  پاتیتC (anti-HCVر 

 آزمایشات  پاتیت مزمن عبارتند یز 
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  آنت  ان سطح   پاتیتB (HBsAgر 

  آنت  بادی ویروس  پاتیتC (anti-HCVر 

  آنت  بادی ویروس  پاتیتD (anti-HDVر 

 HAV  یز طریق هناسای  آنت  بادیIgM  درHAV (IgM anti-HAV.ر تایید م  هود 

 HBV   سای هنا هود )زمانیله آنت  ان  anti-HBC IgMو  HBsAgیز طریق  تایید م  

 ر هناسای  هود  بیمار فوق یکعادت هدید آکودت یستر.B (HBeAgزودرس  پاتیت 

 HCV   توسط هناسایELISA-2  وRIBA-2 .تایید م  هود 

 HDV   توسط هناسایanti-HDV  و نشان ر ای سروکوایکHBV .تایید م  هود 

 HEV ک آزمایش تحقیقات  یست و  مه جا در دسترس نیست.ی 

 (Helicobacter Pyloriهلیکوباکتر پیلوری )

س  معدت و  سرم  بیوپ ست  ست که یز طریق ت   یلوباکتر پی وری یک باکتری گرم منف  ی

یچ. پی وری قابش هتتناستتای  یستتت. تستتت تنفس یورت ییزوتوپ کربن  Gیالیزی ییمونوگ وبوکین 

(carbon isotope urea breath test ر نیز م  تویند وجود   یلوباکتر پی وری ری تایید کند )که دیریی نرخ

 درصد یستر. 15تا  5منف  کاذب حدود 

 


