دانشگاه علوم پمشکی و خدمات بهداشتی دهمانی تهرا
معاونت دهما – مدیریت اموه پرستاهی
بیمارستان امام خمینی (ره)

آپاندیسیت چیست؟

آپاندیس یک زائده کوچک انگشت مانند ،با طولی حدود  5-02سانتی متر استت کتب بتب هوده بتمهص متست .استت
محتویات هوده ای ممکن است واهد آپاندیس شده و دوباهه بب داخ .هوده بمهص تخلیتب متی دتردد از آنکتا کتب ایتن
زائتتتتتتتتده بتتتتتتتتب طتتتتتتتتوه کامتتتتتتتت .تخلیتتتتتتتتب نمتتتتتتتتی شتتتتتتتتود و تتتتتتتتر آ کوچتتتتتتتتک استتتتتتتتت،
آماددی برای بستب شد و عفونت ها داهد

1

التهاب آپاندیس کب ده اثر انسداد و عفونت ایکاد می شود ها آپاندیسیت می نامند

عالئم آپاندیسیت:
ممکن است آپاندیسیت با یک یا چند عالمت زیر همراه باشد:
 دهد مبهم شکمی ده اطراف ناف ویا سمت تحتانی شکم
 تب خفیف
 تهوع و داهی استفراغ
 یبوست و داهی اسهال
 کاهش اشتها

عوارض آپاندیسیت:
عاهضب اصلی آپاندیسیت پاهدی آ است کب معموال ده صوهت تاخیر ده مراجعب اتفاق می افتد

درمان:
دهما آپاندیسیت ،با خاهج کرد آپاندیس عفونی یا ملتهب ،بب دو شیوه الپاهاسکوپی یا جراحی باز انکام میشود.

آموزش های قبل از عمل:
 بب محض تشخیص احتمال وجود آپاندیسیت ،از خوهد و آشامید پرهیم کنید و سریع بب پمشک مراجعب کنید
 ب .از عم .برای کاهش آلوددی و احتمال عفونت بهتراست دوش بگیرید
 موهای ناحیب عم ،.ب .از جراحی الزم است کوتاه دردد
 ب .از هفتن بب اتاق عم .زیوهآالت ،اجسام فلمی ،دیره سر ،لنم ،دندا مسنوعی و ها خاهج کنید
 کلیب لباس های خود ها باید ده آوهید و لباس مخسوص اتاق عم .بپوشید
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 الک ناخن ها و آهایش خود ها پاک کنید
 ب .از هفتن بب اتاق عم .ادهاه خود ها تخلیب کنید
 ب .از هفتن بب اتاق عم .برای جایگمینی مایعات برای شما سرم وص .شده و برای پیشگیری از عفونتت بتب دستتوه
پمشک برای شما آنتی بیوتیک تمهیق می شود

آموزش های پس از عمل:
 مددجوی عمیم ،و تی شما از اتاق عم .بب بخش منتق .شدید ،هوز اول از هاه دها چیمی نخوهید هوزهای بعد با
دستوه پمشک می توانید مسرف مایعات ها آغاز کنید ده صوهت تحم .مایعات ،کم کم سایر مواد غذایی برای
شما آغاز می شود
 آموزش هایی کب دهباهه تنفس های عمیق و وهزش اندام تحتانی بب شما داده شده است ها بعد از عم .انکام دهید
تا از ایکاد عفونت هیب ها و لختب ده پا جلودیری شود
 و تی بب شما اجازه خروج از تخت داده شد ،ابتدا مدتی بر لبب تخت نشستب و ده صوهتی کب سردیکب نداشتتید ،بتا
کمک پرستاه از تخت خاهج شوید
 مح .عم .ها حین سرفب ،ع سب و سکسکب کرد با دست ثابت نگب داهید تا از ایکاد فشاه و دهد ده ناحیتب عمت.
جلودیری شود

مراقبت در منزل:
 معموال ب .از ترخیص پانسما ناحیب عم .برداشتب می شود و می توانید دوش سرپایی بگیرید ،از حمام کرد ده
وا اجتناب کنید
 ده صوهتی کب برای شما ده مح .عم .ده دذاشتب شده استت و یتا زختم شتما بتاز استت ،از پمشتک ختود ده
موهدزما برداشتن پانسما و استحمام سوال کنید
 داهوهای تکویم شده توسط پمشک ها سر مو ع و بب طوه کام .مسرف نمایید
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 برای کشید بخیب ها ،بین هوزهای  5-7بعد از عم (.طبق نظر پمشک جراح) مراجعب کنید
 از بلند کرد اشیاء سنگین ،زوه زد بی موهد ،تمرینات وهزشی خشن و کششی ده طی  6هفتب اول بعد از عم( .
مدت زما کمتر ده الپاهاسکوپی) خودداهی کنید بب هنگام حرکت داد و بلند کرد اجسام ،بتد ختود ها ده
وضعیت صحیح راه دهید( بنشینید و اجسام ها برداهید)
 پس از  0-4هفتب می توانید با نظر پمشک بب فعالیت های عادی بازدردید( برای کاههای اداهی حداکثر  0هفتب و
برای کاههای سخت حداکثر  6هفتب)
 هژیم غذایی حاوی مقادیر کافی پروتئین ( دوشت کم چترب ،تختم مرغ،لبنیتات و )  ،ویتتامین ( Cمرکبتات و
دوجب فرنگی) و میوه و سبمیکات می .کنید
 هوزهای اول بعد از عم .از مسرف مواد عذایی نفاخ( ذهت ،کلم ،لوبیتا ،نختود ،خیتاه و نوشتابب هتای دتاز داه)
اجتناب کنید
 الزم است نتیکب پاتولوژی آپاندیس خود ها ده مراجعب بعدی بب هویت پمشک خود برسانید
 ده صوهت مشاهده رممی ،توهم ،درمی و خروج ترشحات چرکی از مح .برش جراحی بب پمشک خود مراجعب
کنید
 با مشاهده عالئمی مانند :بی اشتهایی ،لرز ،تب و تعریق ،اسهال ،استفراغ ،سفتی شکم و نفخ شکم سریعا" بب مرکم
دهمانی مراجعب نمایید
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