
كوچك انگشت مانندد ادا لدو       یآپانديس يك زائده

متصد   ی ادرو   متر است كه اده ووده سانت  01حدود 

ای اه لدوو مردرو واود آپاندديس    محتويات ووده. است

 گدردد. ی ارو  تخلیه م شده و دوااوه اه داخ  ووده

 و  شدود از آنجا كه اين زائده اه لوو كامد  تخلیده ن د    

و  اسدته شددن  ادرای  آمدادگ    ،قطر آن كوچدك اسدت  

 .داودوا عفونت 

 

 
   دعفوندت ايجدا   ا تهاب آپانديس كده دو اردر انسدداد  و    

 گويند. آپانديسیت واشود م 

 

 :عالئم آپانديسیت
م رن است آپانديسیت اا يك يا چند عالمت زير ه دراه  

 :ااشد
 و يا قسد ت تحتدان     الراف نافشر   دو دود مبهم

 .شرم

  تب خفیف. 

  تهوع و گاه  استفراغ. 

   و گاهاً اسهاليبوست. 

 كاهش اشتها. 

 :عواوض

اسدت كده   آن  سوواخ شددن اصل  آپانديسیت  یعاوضه

 افتد.اتفاق م  ،دو صووت تاخیر دو مراجعه الًمع و

 :ندوما
 تحدت   ،هارای ش ا تشخیص داده شدد  اگر آپانديسیت

ارداشدتن   كه اده جراح  اووژانس  قراو خواهید گرفت 

ايدن   .گويندد  آپاندكتوم  آپانديس از لريق جراح 

حس  نخاع   اا يك از لريق ایهوش  ع وم  يا ا  ع  

سدروپ  انجدا    وارش كوچك شر   و يا اه ك ك الپاو

  .شودم 

 

 :ع  قب  از  هایآموزش
  آپانديسیت از خوودن و آشدامیدن    احت الاه محض

  و سريع اه پرشك مراجعه ن ايید. پرهیر كنید

 

 احت ال عفونتع   ارای كاهش آ ودگ  و  قب  از، 

 الز  است استح ا  كنید.

  

 

 

 

 الز  اسدت  جراحد  قبد  از  ع د ، ی  موهای ناحیه  

 .تراشیده شود
 

 اجسدا  فلدری   ،قب  از وفتن اه اتاق ع   زيوو آالت، 

 وا خاوج كنید.دندان مصنوع  و غیره  ،،  نری سرگیره

 

 باس زير و جووااهای خود وا دو آوويدد  كلیه  باسها  ،

 و  باس مخصوص اتاق ع   اپوشید.
 

 .الك ناخنها و آوايش خود وا پاك كنید 
 

  ادواو خود وا تخلیده   ،قب  از خروج از اخش جراح

 .كنید

 

     مايعدات   قب  از وفتن اه اتاق ع د  ادرای جدايگرين

ادرای پیشدگیری از    گاهداً ده و ارای ش ا سدر  وصد  شد   

ایوتیدك  آنتد   عفونت  اه دستوو پرشددددك ادرای شد ا   

 شود.م ترويق 

 

 :ع  پس از  هایآموزش
 وقت  ش ا از اتاق ع د  اده   ووز اول ، جوی عريرمدد

سدپس  . خوويدد ناز واه دهان چیری  ،اخش منتق  شديد

 .مصرف مايعات وا آغداز كنیدد  توانید م دستوو پرشك اا 

غذاي  ادرای  كم ساير موادكم ،دو صووت تح   مايعات

 .گرددش ا آغاز م 
 

   و  ، سدرفه ی تنفسدهای ع یدق  آموزشهاي  كده دواداوه

تدا   ، اعد از ع   انجا  دهیداه ش ا داده شده هاپا ووزش

ی  ختهو ايجاد آن و ووی هم خواایدن ها ويهعفونت از 

 جلوگیری شود.دو پاها  خون
 

 شد استر وا ترك كنید، ااتددا  وقت  اه ش ا اجازه داده

دو صدووت  كده سدرگیجه     ،ی تخدت نشسدته  مدت  ار  به

 نداشتید اا ك ك پرستاو تخت خود  وا ترك كنید.
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 ،عطسه و سرسدره كدردن ادا    مح  ع   وا حین سرفه 

 دو دود  و فشداو  داويد تا از ايجداد دست يا اا ش راات نگه

  ی ع   جلوگیری شود.ناحیه

خاوج شده وا جهت اروسد  اده آزمايشدگاه     آپانديس

 پاتو وژی اوسال ن ائید.
 

 :مراقبت دو منرل
 ًع   ارداشته یناحیه قب  از ترخیص پانس انِ مع وال 

از ح دا    اگیريدد، پداي   سدر یدد دوش  توانشود و م م 

  وان اجتناب كنید. كردن دو

 

 م ش ا ارای ش ا دون گذاشته شده يا زخیره دو صووت

مان ارداشتن پانس ان دو موود ز ست از پرشك خودااز ا

 سوال كنید.و استح ا  
 

  سدر  های تجوير شده توسد  پرشدك وا  ایوتیكآنت 

 اه لوو كام  مصرف كنید.  وقت  و  

 

 اعدد از   01ا د   7، این ووزهای هاارای كشیدن اخیه 

 جراح( مراجعه كنید.)لبق نظر پرشك ع  

 

   مددوودزدن ادد  زوو سددنگین،از النددد كددردن اشددیا ،

 دو لد   يبوسدت،  و   ت رينات ووزش  خشدن و كششد   

دو ) مدددت زمددان ك تددر  اعددد از ع دد  اول یهفتدده6 

دادن اه هنگا  حركت  و  خودداوی كنید (سروپ والپاو

و الند كردن اجسا ، اددن خدود وا دو وضدعیت صدحی      

 .انشینید و اجسا  وا ارداويد()دهیدقراو 

 

    اده   ا نظدر پرشدرتان  توانید اد هفته م  4ا   2پس از

كاوهدای اداوی  ادرای  )گرديدد فعا یتهای عادی خود ااز

 . هفته(6اكثر كاوهای سخت حد و هفته2اكثر حد

  شود وژيدم غدذاي  حداوی مقدادير كداف       توصیه م

و  (غیدره  ،  بنیدات و مرغچرب، تخم)گوشت كم پروتئین

و میدوه و سدبريجات   ( فرنگ گوجه و )مركباتCويتامین 

 كنید. می 

 

  شود دو ووزهای اول اعد از ع   از مصرف توصیه م

)ذوت، كلم،  وایا، نخود، تراچه، خیاو و  غذاي  نفاخمواد

اوی و خسوتست، ناند. نانكنیاجتناب  (گازداو ینوشااه

 گیرد.ماست جلوی نفخ وا م 

 

 دو خدود وا آپاندديس  ی پداتو وژی  الز  است نتیجه 

 .ارسانیدخود اعدی اه وويت پرشك  یمراجعه

 

 :ات قاا  توجهنر
 تدوو   ،قرمدری ی جوی عرير دو صووت مشاهدهمدد، 

مح  ادرش جراحد     از گرم  و خروج ترشحات چرك 

 مراجعه كنید.خود اه پرشك 
 

 تدب و   ، درز  اشدتهاي ، اد   :مانند  عالئ ی اا مشاهده

شدرم  يبوست و نفدخ  شرم،سفت  استفراغ، ،اسهال تعريق،

 اه مركر دومان  مراجعه كنید. سريعاً
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