
 :آپانذیسیت در پرستاری مراقبت

 سىَم ثِ ايلـَُسىبل زريچِ سيز زر زرست وِ است هتز سبًتي10  حسٍز طَلي ثب اًگطت ضجيِ ٍ وَچهُ سائس آپبًسيس:  آپبًسيسيت

 است هوىي ٍ است وَچه آى  هدزاي چَى. ضَز هي ترليِ سىَم زاذل ثِ سپس ٍ ضسُ پز غذا ثب هزتت طَر ثِ آپبًسيس. است چسجيسُ

 تحتبًي هزثغ زر حبز التْبة ثزٍس ػلت تزيي ،ضبيغ آپبًسيسيت.  است ػفًَت سپس ٍ اًسساز ثزٍس هستؼس ثسيبر ، ًطَز ترليِ ذَثي ثِ

 ،ثيطتزثيي زّس رخ است هوىي سٌي ّز زر آپبًسيسيت. آيس هي ضوبر ثِ ضىن فَري خزاحي ػلل تزيي ضبيغ اس يىي ٍ است ضىن راست

. ضَز هي آپبًسيس زچبر يىي ًفز 500 ّز اس سبلِ ّز. افتس هي اتفبق سبلگي 30 تب 10 سٌيي

 اس ضسُ سفت تَزُ يه ٍخَز اس ًبضي اًسساز ذَرزگي پيچ است هوىي ىآػلت  ٍ ضَز هي هتَرم ٍ هلتْت آپبًسيس: فیسیولوشی پاتو

 ول زر پيطزًٍسُ ٍ ضسيس زرزي ًتيدِ زر ٍ هيطَز هدزا زاذل فطبر افشايص ثبػث التْبثي فزآيٌس.  ثبضس ذبرخي خسن يب تَهَر ، هسفَع

 آپبًسيس سپس ضىن راست هزثغ تحتبًي رثغ زر هَظؼي زرزي ثِ هيطَز تجسيل سبػت چٌس طي وِ ضَز هي ايدبز ًبف اطزاف يب ضىن

 .ضَز هي پز چزن ثب هلتْت

 ثب آلَزگي ، گَارضي لَلِ زر ر ػجَ حبل زر هحتَيبت تَسط گَارش ّبي لَلِ زر هَخَز ّبي ثبوتزي ، هطرص ًب زليل ثِ ػفًَت: علل

. گَارش زستگبُ ٍيزٍسي ّبي ػفًَت ، حلمَي ّبي وزم

 وبّص ، است ّوزاُ استفزاؽ گبّي ٍ  ،تَْع ذفيف تت ثب هؼوَالً وِ زارز ٍخَز ضىن راست تحتبًي رثغ زر زرز:  بالیني تظاهرات 

 ػعالًي اسپبسن ٍ لوس زر حسبسيت همسار((.  هستمين غيز ٍ هستمين))  Rebound Tenderness حسبسيت. است ضبيغ ًيش اضتْب

 ٍ زرز ثبضس ضسُ خوغ سىَم پطت زر آپبًسيس اگز ًسارز آپبًسيس ضسى ػفًَي ضست ثِ چٌساًي ثستگي اسْبل يب يجَست ثزٍس يب ٍ هَخَز

 هطرص روتَم هؼبيٌِ زر تٌْب است هوىي ػالئن ايي ثبضس لگي ًبحيِ زر آْى ًَن اگز. ضَز هي احسبس ووز ًبحيِ زر لوس زر حسبسيت

 .زارز لزار روتَم رٍي ثز آپبًسيس ًَن وِ زارز ايي ثز زاللت هشاج اخبثت ٌّگبم زر .ضَز

 ًيش راست روتَس ػعلِ تحتبًي لسوت سرتي .است ضسُ ٍالغ هثبًِ ًشزيىي زر آى ًَن وِ زارز ايي ثز زاللت ازرار زفغ ٌّگبم زر زرز

 ّن يجَست.  ضَز هي ٍذين ثيوبر ٍظؼيت آيس هي ٍخَز ثِ ضىن ًفد ضَز، هي هٌتطز زرز ضَز پبرُ آپبًسيس اگز. زّس رخ است هوىي

. ضَز پبرُ است هوىي هلتْت آپبًسيس هليي هصزف صَرت زر گززز ايدبز حبز آپبًسيس زر است هوىي

. گيزز هي صَرت رازيَلَصي ٍ آسهبيطگبّي ّبي يبفتِ ٍ وبهل خسوي هؼبيٌِ يه اسبس ثز تطريص :تشخیص های یافته و بررسي

 ٍ ثززاري ػىس زر. ثزسس ًيش% 75 تب است هوىي ّب ًَتزٍفيل افشايص. وٌس تدبٍس mm10000 تب است هوىي سفيس ّبي گلجَل افشايص

. ضَز هطبّسُ رٍزُ هَظؼي اتسبع يب راست تحتبًي رثغ زر است هوىي سًََگزافي التزا

 پَرت ٍريس التْبة زيگز ػبرظِ.ضَز هٌدز آثسِ يب ًيت پزيتَ ثِ تَاًس هي وِ است آپبًسيس ضسى سَراخ آپبًسيسيت هْن ػبرظِ:عوارض

 ضبهل آى ّبي ًطبًِ.  زّس هي رخ زرز ضزٍع اس سبػت 24 ػوَهبً ضسى سَراخ. ضَز هي ايدبز ػفًَي رٍزُ اس گزفتِ هٌطأ آهجَلي وِ است

 هي ظزٍرت فَري خزاحي آپبًسيسيت ضسى لطؼي ثب است لوس زر حسبسيت يب ضىن زرز ازاهِ ٍ حبل ثس ظبّزي ، ثيطتز يب  7/37 تت

 هي استفبزُ ّب ليت الىتزٍ ٍ آة اذتالل اس پيطگيزي يب اصالح ثزاي ٍريسي هبيؼبت ٍ ّب ثيَتيه آًتي اس خزاحي لجل تب يبثس

 ضسى پبرُ زرصَرت.  است سزيؼتز ثْجَزي الپبراسىَپي اس ثؼس اهب ، آپبًسيسيت زرهبى زر هَثز ٍ ايوي زٍ ّز الپبراسىَپي ٍ الپبراتَهي.ضَز

 آثسِ ترليِ خْت زرى يه خزاح ٍ گيزز هي صَرت ّب ثيَتيه آًتي ثب زرهبى صَرت ايي زر.  زارز ٍخَز آثسِ تطىيل اهىبى آپبًسيس،

. ضَز هي اًدبم وتَهيآپبًس ػفًَت رفغ ٍ آثسِ ترليِ اس ثؼس  زٌّس هي لزار



 يب هَخَز اذتالل اس ًبضي ػفًَت رفغ اظطزاة وبّص ثسى، هبيغ حدن وبّص زرز،پيطگيزي تسىيي: اّساف: پرستاری های مراقبت

 . هٌبست تغذيِ لزاري ثز پَست سالهت حفظ گَارش، زستگبُ زر احتوبلي

 آًتي زرهبى. است ظزٍري رفتِ زست اس هبيغ خبيگشيٌي وليَي وبفي ػولىزز حفظ ثزاي ٍريسي ّبي هحلَل ضزٍع :جراحي از قبل 

 هؼسُ _ ثيٌي سًَس اس ، ايلئَس فلح ٍخَز ثز هجتٌي ػالئوي هطبّسُ زرصَزت ضَز اًدبم ػفًَت اس پيطىيزي خْت است هوىي ثيَتيه

 .ضَز اختٌبة ثبيس رٍزُ پبرگي ثزٍس ذطز زليل ثِ تٌميِ زازى اس ضَز هي استفبزُ

 اس زرز تسىيي ثزاي يبثس وبّص ػول  زرز ٍ ضَز وبستِ خزاحي هحل ثِ فطبر اس تب زازُ لزار ًطستِ ٍظيؼت زر را ثيوبر: جراحي از بعذ

 زر ػول رٍس ّوبى زر ثيوبر است هوىي.ضَز هي زازُ ذَراوي هبيؼبت تحول صَرت زر.  ضَز هي استفبزُ هزفيي هثل هرسر زارٍي يه

 ثيي فبصلِ زر ن ضَز هي زازُ آهَسش ثيوبر ثِ. ضَز هي هزذص ثيوبرستبى اس ػول ًبحيِ زر هؼوَل غيز ًبراحتي يب ٍ تت ًساضتي صَرت

 سز اس ػول اس ثؼس ّفتِ 4 تب 2 هؼوَالًثيي طجيؼي فؼبليت. وٌس هزاخؼِ ذَز خزاح ثِ  ّب ثريِ ثززاضتي ثزاي ػول اس ثؼس 7 تب 5 ّبي رٍس

 ثِ اثتال ذطز  هؼزض زر وِ ثيوبراًي. ضَز هي زازُ لزار خزاحي هحل زر زرى يه ، ثبضس زاضتِ ٍخَز پزيتًَت احتوبل اگز. ضَز گزفتِ

 تحت ثبًَيِ ذًَزيشي يب رٍزُ اًسساز هبًٌس ػالئوي ًظز اس ٍ ضًَس هي زاضتِ ًگِ ثيوبرستبى زر رٍس چٌسيي ثزاي. ّستٌس اي ػبرظِ  چٌيي

. گيزًس هي لزار ًظز

 افشايص ثب ًجط ٍ حزارت زرخِ افشايص ايٌصَرت زر وِ ضًَس تطىيل وجس زر يب زيبفزان سيز ، لگي ًبحيِ زر است هوىي ثبًَيِ ّبي آثسِ

 ضستطَي يب پبًسوبى تؼَيط ٍ سذن اس هزالجت هَرز زر ثبيس ضَز هي آهبزُ تزذيص ثزاي ثيوبر وِ سهبًي. ثَز ذَاّس ّوزاُ ّب لىَسيت

. ضَز زازُ آهَسش ذبًَازُ ٍ ثيوبر ثِ سذن

 ترخیص زمان در الزم های توصیه

. ضَز وٌتزل پزستبر ٍ پشضه تَسط ػول ًبحيِ ٍ ضسُ تؼَيط ثيوبرستبى اس تزذيص اس لجل ػول ًبحيِ پبًسوبى

 هگز ًسارز پبًسوبى ثِ ًيبس ػول ًبحيِ پس ايي اس.ثزٍيس حوبم ثِ ٍ ثززاضتِ را ػول ًبحيِ پبًسوبى سپس ًزفتِ حوبم سبػت 48 تب زرهٌشل

 هؼبلح پشضه يب ثيوبرستبى ثِ ػول ًبحيِ ّبي ثريِ وطيسى ثزاي خزاحي ػول اس ثؼس ّفتِ يه.ثبضس زازُ زستَر ضوب هؼبلح پشضه ايٌىِ

 رٍسهزُ ٍ طجيؼي فؼبليتْبي ثِ هيتَاًيس هست ايي اس پس. ًوبئيس ذَزاري سٌگيي وبرّبي اًدبم اس ّفتِ زٍ هست ثِ .ًوبئيس هزاخؼِ ذَز

 هزاخؼِ ذَز هؼبلح پشضه ثِ فَرا ٍالتْبة لزهشي،تَرم هبًٌس خزاحي ػول هحل زر تغييز ّزگًَِ هطبّسُ صَرت زر .زّيس ازاهِ ذَز

 اس پس ضوب غذايي رصين. ًوبئيس هصزف زليك ثطَر ضسُ زازُ زستَر سبػتْبي طجك هٌشل زر را پشضه تَسط ضسُ تدَيش زارٍّبي .ًوبييس

 ثيطتزي C ٍيتبهيي حبٍي وِ خبتي هيَُ ٍ هبست،گَضت ضيز، هبًٌس پزٍتئيٌي هَاز اس اهىبى حس تب ثبيس ٍلي ثبضس هي هؼوَلي تزذيص

 .ًوبئيس پزّيش ًفبخ غذاّبي ذَرزى اس ٍ وززُ استفبزُ ثبضس هي

 

 


