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 راهنماي بيمار  

 خود مراقبتي در جراحي آپانديس

 

 واحد آموزش به بيمار 

 بيمارستان قدس پاوه

كم مايعات شروع كنيد . به خاارار داشاتاه              

باشيد كه تحرك بعد از جاراحاا ايامايا              

زيادي در بهبودي شماا دارد و حاتاا در               

ساعات اوليه ما توانيد در بستر بغلتيد مارار          

 پزشك شما را منع كرده باشد . 

دراز كشيدن به مادت راويناا روناد               -3

بهبودي شما را كند ما كند . برخالف تصاور           

رايج از سر گيري فعالي  ياي عادي به وياهه          

راه رفتن آرام پس از عمل جاراحاا نا ا              

 چمريري در كاي  درد شما دارد .  

 داروهاي زمان ترخيص 

در صورت وجود درد ممانان اسا  باه              -1

مسنن نياز داشته باشيد يمچنيان پازشاك          

ممنن اس  پس از عمل براي شاماا آناتاا             

بيوتيك ) چرك خشك كن ( تجويز كاناد .              

داروياي خود را به رور كامل و ربق دستاور          

مصرف كنيد و در صورت بهاباودي نساباا            

 دارويا قطع نننيد .  

در صورتا كه دارويا قبال استفااده ماا            -2

 كرديد به پزشك خود ارالع دييد .    

 

 توصيه هاي الزم بعد از ترخيص

                 از زخم مراقب  كرده و براي شس  شو و تعويض پانسمان به ياك

 مركز درمانا مراجعه كنيد .  

   روز بعد از عمل جراحا حمم نرفته 5در منزل تا 

          يك يفته بعد از عمل جراحا براي كشيدن بخيه ياي ناحيه عمال

 به بيمارستان به پزشك معالج خود مراجعه نماييد . 

           به مدت دو يفته از انجام كارياي سنرين خودداري نماييد . پس از

اين مدت ما توانيد به فعالي  ياي ربيعا و روزمره خاود اداماه                

 دييد .  

                  در صورت مشايده ير گونه تغيير در محل عمل جراحاا مااناناد

قرمزي ، تورم و التهاب و تب و لرز  ، نفخ شديد شكم و عددم         

ج خود مراجعه نماييد .  دفع باد و مدفوع    فورا به پزشك معال

                رژيم غذايا شما پس از ترخيص معمولا ما باشد ولا بايد تا حاد

امنان از مايعات فراوان و سبزيجات و ميوه جاتا كه حاوي ويتامين            

 ث بيشتري ما باشد استفاده كنيد .  

از خوردن غذاهاي نفاخ مثل پياز ، لوبيا و كلم و ... 

 پرهيز نماييد .  
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 آپانديسيت چيست ؟ 

يك زائده كرما شنل متصل به روده بزرگ در قسما          

راس  و تحتانا شنم اس  . الاتاهااپ آپاانادياس را              

 آپانديسي  گويند . 

 علل آپانديسيت

انسداد حفره داخل آپانديس منجر به آپانديسي  ماا          

شود . ترشحات داخل آن ما ماند و افزاي  ما يابد .              

از ررفا باكتري ياي موجود  در حافاره آپاانادياس               

افزاي  ما يابد. در نتيجه آپانديس متورم و عفونا ما           

شود . اين بيماري يك اورژانس جراحا اس  و يايا               

درمان داروئا موثر ندارد و بايد حتما جراحا شود . در            

صورتينه بيمار سريعا جراحا شود ، بيشتر بايامااران            

سريعا بدون مشنل خاصا بهبود ما يابند . ولاا در            

صورت تاخير در درمان ، آپانديس پاره شده و بااعا              

پخ  شدن عفون  در محوره شنم و حتا مرگ ماا           

شود . اين بيماري در ير سنا ممنن اس  رخ دياد                

ساال ماا       34—14ولا شايعترين سنين بيماري بين      

 باشد.  

 عالئم آپانديسيت

شايع ترين عالم  درد شنما اس  قبل از ساير عالئم رخ ما دياد              

در ارراف ناف شروع و بعد به قسم  تحتانا و راس  شنم كشياده              

ما شود . بيمار حس ما كند چنين دردي را قبال تجارباه نانارده        

اس  و را چند ساع  بدتر ما شود . با سرفه ، عطسه و تانافاس                    

عميق و پهلو به پهلو شدن بدتر ما شود . تب خفيا  ، تاهاوع و                    

گايا استفراغ ، يبوس  و گايا اسهال ، كاي  اشتها از عالئم ديرر             

 آپانديسي  اس . 

 تشخيص

معاينه شنم مهمترين قسم  براي تشخيص بيماري ماا بااشاد .           

محل درد و حساسي  به درد ، مهمترين ننته در معاينه شنم اسا       

. تس  ياي آزمايشرايا شامل : آزماي  خاون ، ادرار ، تسا                      

 بارداري در زنان با سنين باروري انجام ما شود . 

سونوگرافا شنم  و سا تا      تست هاي تصوير برداري شامل :        

 اسنن ما باشد .  

 درمان 

درمان جراحا جه  خارج كردن آپانديس اس  كه تح  بيهاوشاا        

بااز     -1عموما يا با حسا نخاعا انجام ما شود به دو روش :                  

 بسته ) يپاراسنوپا (  -2كردن شنم ) يپاراتوما ( 

 عوارض

 وخيم ترين عارضه آپانديسي  ، پاره شدن آپانديسي  اس  .    -

اين عارضه در صورت تاخير در تشخيص آپانديسي  

ايجاد  شده و در نوزادان ، كودكان كوچنتر ، افراد 

 سالمند اين احتمال بايتر اس  . 

پاره شدن آپانديس ما تواند باع  التهاپ جدار  -

شنم و باف  پوشاننده احشاء و ايجاد آبسه گردد ندرتا 

بدن ما تواند عفون  پديد آمده توسط آپانديس پاره 

شده را محدود كرده و تشنيل آبسه ) دمل چركا ( 

ديد به جاي گسترده شدن عفون  در كل شنم ، در 

يك ن طه آبسه تشنيل ما ديد. جراح در اين موارد 

را ” درن ” آبسه را با استفاده از يك وسيله به نام 

براي چندين روز در محل باقا ما گذراند تا كامال 

آبسه خشك شود و پس از خشك شدن آبسه و رفع 

 التهاپ عمل جراحا برداش  آپانديس انجام ما شود 

 توصيه بعد از عمل جراحي

در چند ساع  پس از عمل ، تا يوشياري كامل و  -1

ربيعا شدن ضربان قلب و فشارخون ، بايد در بستر 

استراح  كنيد . بعد از انت ال از اتاق عمل به بخ  

پرستار وضعي  شما را كنترل ما كند و در صورت 

داشتن درد ربق توصيه پزشك به شما مسنن ما 

 ديند . 

ساع  بعد  20—12در صورت صالحديد پزشك از  -2

از جراحا ما توانيد به آراما راه برويد و در صورتا 

 كه تهوع و استفراغ نداشتيد ، رژيم غذايا را با حجم 


