
 

 آپاندیسیت 

 بخش  جراحی  عمومی

 0011تاریخ بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

 توصیه های الزم در زمان ترخیص  

حتما بر طبق تاريخ كارت مراجعه خود به مطب بهه   -

 پزشك مراجعه نماييد.  

از روز بعد از عمل می توانيد حمام كنيد.از اين په   -

ناحيه عمل نياز به پانسمان ندارد مگر اينکهه پهزشهك 

 معالج شما دستور داده باشد. 

به مدت دو هفته از انجام كارهای سنگين خهوداری  -

نمائيد پ  از اين مدت ميتوانيد به فعاليتهای طبيعهی 

 و روزمره خود ادامه دهيد. 

البته در مواردی كه شکم نوع ديگری باز شده باشهد   -

و يا مواردی كه زخم باز باشد زمان شروع فعاليت كمی 

به تعويق خواهد افتاد ولی كال محدوديت حركت بيمار 

تواند با شکم بند  در اين جراحی زياد نيست و بيمار می

كشی به كار روزانه خود باز گردد و پ  از مدتی نيز به 

 شکم بند احتياج نخواهد بود. 

در صورت مشاهده هرگونه تغيير در مهحهل عهمهل  -

جراحی مانند قرمزی،تورم والتهاب فهورا بهه پهزشهك 

 معالج خود مراجعه نماييد.

داروهای تجويز شده توسط پزشك را در منزل طهبهق -

 ساعتهای دستور داده شده بطور دقيق مصرف نمائيد.

رژيم غذايی شما پ  از ترخيص معمولی می باشد ولهی 

بايد تا حد امکان از مواد پروتئهيهنهی مهانهنهد شهيهر، 

ماست،گوشت و ميوه جاتی كه حهاوی ويهتهامهيهن   

بيشتری می باشد استفاده كرده و از خوردن غهذاههای 

 نفاخ پرهيز نمائيد.

بعد از جراحی آپانديسيت، فرد مهمهکهن اسهت د هار 

احتباس ادراری شود كه با كيسه آب گرم و يا سهونهداژ 

 موقت بيمار مشکل حل می شود.

آپانديسيت زمانی كه جراحی می شود عهود نهخهواههد 

داشت و فرد بايد بداند كه در صورت بهروز درد ههای 

همراه و يا جديد بعد از جراحی آپانديه ، تشهخهيهص 

 .ديگری را برای بيمار مطرح می سازد

 . در صورت مشاهده عالئم زیر به پزشک مراجعه نمایید

  در صورت بروز عالئم عفونت )تب، درد شديد محل

عمل، تورم و قرمزی محل زخم(  بالفاصله به 

 .بيمارستان مراجعه كنيد

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

 0033بخش  جراحی 



 آپاندیسیت

آپاندي  يك زائده كو ك انگشت مانند با طهولهی در حهدود 

 سانتی متر می باشد كه در درون شکم انسان قرار دارد.01

 اين زائده بطور پيوسته از غذا پر و تخليه می شود.

از آنجا كه اين زائده بطور كامل تخليه نميهشهود و قهطهر آن 

 كو ك ميباشد لذا مستعد عفونت و انسداد است.

آپانديسيت به معنی التهاب آپاندي  بوده و شايعتهريهن عهلهت 

باشد. اين عارضهه  التهاب حاد در قسمت تحتانی راست شکم می

 شايعترين علت جراحی اورژانسی شکم می باشد.

فرآيند التهاب و تورم ، فشار داخل زائده را افزايش ميهدههد در 

نتيجه يك درد عمومی و پيشرونده در قسمت باالی شکهم بهه 

مدت  ند ساعت ايجاد ميشود،اين درد بعدا در قسمت تحتانهی 

 و راست شکم جمع ميشود. 

 گاهی اوقات آپاندي  ملتهب پر از  رک ميشود.

 عالیم آپاندیسیت:

 درد :   -

درد آپانديسيت از نواحی اطراف ناف شروع شده و بهه 

سمت ناحيه راست و پايين شکم شما حركت می كهنهد 

 وبا حركت كردن تشديد می شود . 

ساعت زياد شهده و  01تا  01درد آپانديسيت در طول 

 كم كم شديد می شود و معموال اولين نشانه است.

 کاهش اشتها ، استفراغ ، اسهال ، نفخ شکم.-

وقتی بيمار د ار تب،تهوع يها درد شهکهم نکته مهم: 

 شود نبايد ملين)كاركن( يا مسکن بخورد. می

 تشخیص بیماری چگونه است ؟

انهجهام آزمهايهش  -با انجام معاينه بالينی توسط پزشك

 انجام راديوگرافی و سونوگرافی شکم -خون و ادرار

 درمان:

درمان بيماری غالبا جراحی است كه آپاندي  به وسيله 

 شود. جراح برداشته می

برداشتن اين زائده ملتهب هيچگونه مشکلی را برای شما 

كند، ولی ماندن آن در شکم بسيار خطرنهاک  ايجاد نمی

 شود. بوده و معموالً توسط جراح برداشته می

 

پ  از عمل و به هوش آمدن به شما داروهای مسکن 

و آنتی بيوتيك طبق دستور پزشك معالج داده خواهد 

شد.يکی از عوامل موثر در تسريع بهبودی شما بعد از 

عمل راه رفتن می باشد كه بايد مرتبها  آنهرا انهجهام 

 دهيد. 

 مراقبت های قبل از عمل  :

. نانچه مبتال به بيماری خاصی هستيد يا داروی خهاصهی 0

 مصرف می كنيد پزشك و پرستار را مطلع كنيد.

شب(از عمل از خوردن و آشامهيهدن  01.از شب قبل )ساعت 1

 خودداری كنيد.

.برای كاهش آلودگی و احتمال عفونت الزم است استحهمهام 3

 كنيد.

.قبل از رفتن به اتاق عمل اجسهام فهلهزی،زيهورآالت،دنهدان 4

 مصنوعی و ... را خارج كنيد.

 .قبل از رفتن به اتاق عمل ادرار خود را تخليه كنيد.5

. گان يا لباس مخصوص اتاق عمل در بخش به شهمها داده 6

 شود.  می

 

1 2 3 


