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: آپاندیسیت   

گفته می شود به التهاب ناگهانی آپاندیس 
آپاندیس زایده ي کوچک و انگشتی شکل است 
که از روده بزرگ منشعب میشود هر سال از هر 

نفر یک نفر دچار آپاندیست می شود و این  500
این . عمل شایع ترین عمل اورژانسی شکم است 
بیماري پیشگیري ندارد و در صورت بروز 

آپاندیسیت و تاخیر در تشخیص و جراحی به 
می تواند مرگبار   مال پارگی آپاندیسدلیل احت

                               .باشد

 

 

                           :  ندیسیت  پاآعالیم 

درد شکمی از عالیم اولیه بیماري است که در 
ساعات اولیه پس از شروع بیماري آغاز می گردد 

ارتباط با فعالیت یا . درد اولیه مبهم است . 
اطراف ناف درد در  اغلب . وضعیت بیمار ندارد 

با . است که بدلیل گشاد شدن آپاندیس می باشد 
ساعت درد 12-24 پیشرفت روند التهاب در طی 

در ناحیه راست و پایین شکم متمرکز می شود  
سپس به مرور درد بسیار شدید و پایدار می شود 

.                         افزایش می یابدو با حرکت 
                                  

 

 

 



 

 

 

ولی ماندن آن در شکم بسیار خطرناك بوده و 
معموال توسط جراح برداشته میشود پس از عمل 
و به هوش آمدن به شما داروهاي مسکن و آنتی 
بیوتیک طبق دستور پزشک معالج داده خواهد شد 

یکی از عوامل موثر در تسریع بهبودي شما بعد . 
 .از عمل راه رفتن میباشد که باید مرتبا انجام دهید

 

: توصیه هاي الزم در زمان ترخیص   

تزخیص از  پانسمان ناحیه عمل قبل از-
بیمارستان تعویض شده و ناحیه عمل توسط 

                 . پزشک و پرستار کنترل می شود 

بیوتیک خوراکی براي پیشگیري از عفونت آنتی -
محل عمل طبق دستور پزشک به موقع مصرف 

.                                                   نمایید  

ساعت حمام نرفته سپس پانسمان  48در منزل تا -
.           ناحیه عمل را برداشته و به حمام بروید 

  

از این به پس ناحیه عمل نیاز به پانسمان ندارد -
-.     دستور داده باشد مگراینکه پزشک معالج شما 

در صورت خارج شدن ترشح از محل بخیه ها و 
تورم و قرمزي و دردناك شدن و تب محل عمل به 

.                         پزشک اطالع دهید   

هفته از انجام کارهاي سنگین خودداري  2به مدت 
 نمایید 

هفته پس از عمل سر 4تا2فعالیت طبیعی معموال - 
         .گرفته میشود 

ماه از انجام کارهایی که باعث افزایش  3حداقل تا  -
فشار داخل شکم و ناحیه عمل می شود خودداري 

 نمایید 

رژیم غذایی شما پس از ترخیص معمولی می باشد -
ولی باید تا حداالمکان از مواد پروتینی مانند شیر 
ماست گوشت و میوه جاتی که حاوي ویتامین  

بیشتري می باشند استفاده کرد و از خوردن غذاهاي 
.     نفاخ مثل حبوبات پرهیز کرد   

سودارث برونر پرستاري داخلی جراحی : منبع 
1386 -تهران سالمی . هاي روده بزرگ بیماري   

بیماران رخ می % 50تهوع و استفراغ در بیش از 
دهد و اغلب بدنبال  آن درد شکمی در عرض 

چند ساعت ایجاد می شود بی اشتهایی و اسهال و 
طپش قلب و تب نیز در آپاندیسیت دیده می شود 

بی اشتهایی تا درد شدید شکمی و تب و تهوع . 
-48بطور سریع در اغلب موارد در عرض 

          .   هد رخ می د ساعت24

:    روشهاي تشخیصی   

با معاینه جسمی کامل و   تشخیص آپاندیسیت   
و ) ادرار و خون (یافته هاي آزمایشگاهی 

 رادیولوژي و سونوگرافی شکم صورت می گیرد 

                                          :درمان

درمان بیماري غالبا جراحی است که آپاندیس 
برداشتن این . بوسیله ي جراح برداشته می شود 

زایده ملتهب هیچگونه مشکلی را براي شما ایجاد 
 نمی کند                                               

 


