
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آپاندیس

 

:توصیه های الزم در زمان ترخیص                             

پاًسواى ًاحیِ ػول قثل اس تزخیص اس تیوارستاى تؼَیض  -

 ضذُ ٍ ًاحیِ ػول تَسط پشضک ٍ پزستار کٌتزل ضَد.
حتوا تز طثق تاریخ کارت هزاجؼِ خَد تِ هطة تِ پشضک  

 هزاجؼِ ًواییذ.  
ساػت حوام ًزفتِ سپس پاًسواى ًاحیِ ػول  48درهٌشل تا 

تزداضتِ ٍ تِ حوام تزٍیذ.اس ایي طثق ًظز پشضک هؼالج را 
پس ًاحیِ ػول ًیاس تِ پاًسواى ًذارد هگز ایٌکِ پشضک 

 . هؼالج ضوا دستَر دادُ تاضذ
ت دٍ ّفتِ اس اًجام کارّای سٌگیي خَداری ًوائیذ تِ هذ -

.پس اس ایي هذت هیتَاًیذ تِ فؼالیتْای طثیؼی ٍ رٍسهزُ خَد 
اداهِ دّیذ. الثتِ در هَاردی کِ ضکن ًَع دیگزی تاس ضذُ 

تاضذ  ٍ یا هَاردی کِ سخن تاس تاضذ سهاى ضزٍع فؼالیت کوی 
در ایي  تِ تؼَیق خَّذ افتاد ٍلی کال هحذٍدیت حزکت تیوار

جزاحی سیاد ًیست ٍ تیوار هی تَاًذ تا ضکن تٌذ کطی تِ کار 
رٍساًِ خَد تاس گزدد ٍ پس اس هذتی ًیش تِ ضکن تٌذ احتیاج 

 ًخَاّذ تَد
در صَرت هطاّذُ ّزگًَِ تغییز در هحل ػول جزاحی  -

هاًٌذ قزهشی،تَرم ٍالتْاب فَرا تِ پشضک هؼالج خَد هزاجؼِ 
 ًواییذ.

ضذُ تَسط پشضک را در هٌشل طثق دارٍّای تجَیش -
 ضذُ تطَر دقیق هصزف ًوائیذ ساػتْای دستَر دادُ

 

رصین غذایی ضوا پس اس تزخیص هؼوَلی هی تاضدذ ٍلدی   
تایددذ تددا حددذ اهکدداى اس هددَاد پزٍت یٌددی هاًٌددذ ضددیز،     

تیطتزی  ثهاست،گَضت ٍ هیَُ جاتی کِ حاٍی ٍیتاهیي 
هی تاضذ استفادُ کزدُ ٍ اس خَردى غدذاّای ًفداپ پزّیدش    

 ًوائیذ.

فزد هوکي است دچار احتثدا    ،تؼذ اس جزاحی آپاًذیسیت
ادراری ضَد کِ تا کیسِ آب گزم ٍ یا سًَذاص هَقت تیودار  
هطکل حل هی ضَد.آپاًذیسیت سهداًی کدِ جزاحدی هدی     
ت ضَد ػَد ًخَاّذ داضت ٍ فزد تایذ تذاًدذ کدِ در صدَر   

تزٍس درد ّای ّوزاُ ٍ یا جذیذ تؼدذ اس جزاحدی آپاًدذیس،    
 تطخیص دیگزی را تزای تیوار هطزح هی ساسد.

 WWW.GMU.AC.IRسایت بیمارستان از طریق لینک :

و ورود به پورتال بیمارستان عالمه بهلول گنابادی قابل 

 دسترسی می باشد. 
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 آپاندیسیت

 :آشنایی با بیماری آپانذیسیت

آپاًذیس یک سائذُ کَچک اًگطت هاًٌدذ تدا طدَلی در    
هی تاضذ کِ در درٍى ضکن اًسداى   ساًتی هتز10حذٍد 

قزار دارد.ایي سائذُ تطَر پیَستِ اس غذا پز ٍ تخلیِ هدی  
ضَد.اس آًجا کِ ایي سائذُ تطَر کاهل تخلیدِ ًویطدَد ٍ   
قطز آى کَچک هیثاضذ لدذا هسدتؼذ ػفًَدت ٍ اًسدذاد     

 است.

تِ هؼٌی التْاب آپاًذیس تدَدُ ٍ ضدایؼتزیي   آپاًذیسیت 
ػلت التْاب حاد در قسوت تحتاًی راسدت ضدکن هدی    
تاضذ.ایي ػارضدِ ضدایؼتزیي ػلدت جزاحدی اٍرصاًسدی      

 ضکن هی تاضذ.

فزآیٌذ التْاب ٍ تدَرم ، فطدار داخدل سائدذُ را افدشایص      
هیذّددذ در ًتیجددِ یددک درد ػوددَهی ٍ پیطددزًٍذُ در  

ػت ایجدداد قسددوت تدداکی ضددکن تددِ هددذت چٌددذ سددا
هیطَد،ایي درد تؼذا در قسوت تحتاًی ٍ راسدت ضدکن   
جوغ هیطَد. گاّی اٍقات آپاًذیس هلتْة پز اس چدز   

 هیطَد.

 

 :تظاهرات بالینی

رد آپاًذیسیت اس ًَاحی اطزاف ًاف ضزٍع ضذُ ٍ تِ سوت د
ٍتا حزکت  ًاحیِ راست ٍ پاییي ضکن ضوا حزکت هی کٌذ

 . کزدى تطذیذ هی ضَد 
ساػت سیاد ضذُ ٍ کن کن  18تا  12درد آپاًذیسیت در طَل 

 .هؼوَک اٍلیي ًطاًِ استٍ  ضذیذ هی ضَد
 ، ًفخ ضکن.، اسْال کاّص اضتْا ، استفزاؽ -

ًکتِ هْن: ٍقتی تیوار دچار تة،تَْع یا درد ضکن هیطَد ًثایذ 
 هلیي)کارکي( یا هسکي تخَرد.

 چگونه است ؟ تشخیص بیماری-
اًجام آسهایص خَى ٍ  -اًجام هؼایٌِ تالیٌی تَسط پشضک تا

 اًجام رادیَگزافی ٍ سًََگزافی ضکن -ادرار
 

 

 :درمان

درهاى تیواری غالثا جزاحی است کِ آپاًذیس تِ ٍسیلِ 
 جزاح تزداضتِ هیطَد.

تزداضتي ایي سائذُ هلتْة ّیچگًَدِ هطدکلی را تدزای    
ضددکن تسددیار ضددوا ایجدداد ًویکٌددذ ٍلددی هاًددذى آى در 

 خطزًا  تَدُ ٍهؼوَکً تَسط جزاح تزداضتِ هیطَد.

پس اس ػول ٍ تِ َّش آهذى تِ ضوا دارٍّای هسکي 

ٍ آًتی تیَتیک طثق دستَر پشضک هؼالج دادُ خَاّذ 

ضذ.یکی اس ػَاهل هَثز در تسزیغ تْثَدی ضوا تؼذ اس 

 ػول راُ رفتي هی تاضذ کِ تایذ هزتثاٌ آًزا اًجام دّیذ

 


