
 آپاندیسیت چیست؟
که ابتدای   سانتیمتر است 7تا  3آپاندیس عضوی به طول 

روده بزرگ قررار ررتتره اسرتی  ری  کرس بره درسرت         

عملکرد دقیق آن را نم  داند ی اما آنچره بره رویرم  مر      

دانیم این است که بدون  ی  عوارض آیکاری م  تروان  

آپانردیس   .پس از بردایتن آپاندیس به زنردر  ادامره داد  

بطور مرتب با محتویات روده پر یده و سپس بره دالر    

روده تخلیه میشود ول  چون مجررای آن کوچرا اسرت    

ممکن است مسدود یود و باعث التهاب کیسه یود که به 

 این حالت آپاندیسیت رفته م  یودی

التهاب آپاندیس یا بیماری اورژانسر  اسرت کره بررای     

در  لارج کردن آن به عمر  رراحر  تروری نیراز اسرتی     

صورت عدم درمان، ممکرن اسرت آپانردیس ترکیرده یرا      

سوراخ یود و مواد عفون  آن به دال  حفره یرکم  راه  

پیدا کمد که در این صرورت باعرث پریتونیرت یرا  مران      

التهرراب یرردید حفررره یررکم  یصررفاو  مرر  یررود و در 

صورت  که با آنت  بیوتیا  ای قوی درمران نشرود، مر     

توانرررد کشرررمده  

 باید

 

 علت
آپاندیسیت علت  

بسررته یرردن راه  

 را، پری     لرور  آپاندیس بوسیله مواد دتعر ، انلر   

لوردر ، تومور یا رسم لارر  مر  بایرد  مچمران    

عررادات روده ای  ررم مرر  توانررد ن ررش دایررته بایرردی  

اترادیکه غذا ای با تیبر زیراد ی ملر  سربزیجات، میروه     

رات  مصرف م  کممد احتمال بروز آپاندیسیت درآنها 

 یکمتر است

 عالیم
   درد ای مبهم در قسمت باالی ناف یا قسمت

توقان  یکم که این درد بره سرمت راسرت و    

پایین یکم تیر م  کشردی معمروالا ایرن اولرین     

 .نشانه است

 از دست دادن ایتها 

 از درد یرکم رخ   که دقی اا پس تهوع یا استفراغ

 .م  د د

 ورم یکم 

 تب 

 ناتوان  در دتع راز روده  ا 

   درد مبهم یا یدید در  مه قسمت  ای براال و

 پایین یکم، پشت و م عد 

  ادرار دردناک 

  استفراغ  که قب  از درد یکم رخ د د 

  ررتتل  یدید عضالت 

 یبوست یا اسهال به  مراه راز 

د، بالتاصرله بره   ارر  ر کدام از عالئم ذکر یرده را داریر  

پزیا مرارعه کمید، زیرا تشخیص و درمان به موقع ایرن  

 ی  چیزی نخورید ، نمویید   .بیماری بسیار ا میت دارد

و از  ر رونه قرص ضد درد، آنت  اسید ا، مسره   را و   

پد ای ررم کممده یمل  کیسه آب ررم  دوری کمید، زیررا  

 .م  تواند باعث پاره یدن آپاندیس ملتهب یود

 

 تشخیص 
تشخیص براساس یا معایمره کامر ، آزمرایش لرون و      

سونوررات  صورت م  ریردی اغلب تشخیص آپاندیسیت 

سراعت بیمرار بایرد     12-14مشک  مر  بایرد وررا        

درصرد مروارد    15دراتفاقات تحت نظر ررتته یرود و در  

 رراح ، آپاندیس ملتهب نم  بایدی

ر قسمت بردایتن زائده با دادن برش د درمان جراحی:

پایین یکم که به آن آپاندکتوم  م  رویمد ارر آپانردیس  

پاره یود م  تواند باعث عفونت در حفره یکم یود کره  

به  مین دلی  برش بزررتری روی یکم زده مر  یرود و   

روزناحیه عم  بازرذایرته مر  یرود و     4-5بعد از عم  

 مرتب یستشو و پانسمان م  یود و بعد بخیه م  یودی

 عوارض بعد ازعمل   
عارضه اصل  عفونت یکم است کره معموالابعرد از پراره    

 یدن آپاندیس اتفاو م  اتتدی

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177347


 مراقبت های بعد از عمل 
تا زمانیکه پزیا یا پرستار به یما نلفته اند  ی  رونه  -

 مایعات یا غذا نخوریدی

روز بعرد   1-2ارر تب یا ناراحت  دیلری ندایته بایید  -

 یویدیاز عم  مرلص م  

بعد از عم  برای رلوریری از تجمع تریحات در ریره   -

قلب حتماا سرته کمید ی دست لود را روی ناحیره عمر    

 رذایته تا از درد رلوریری کمد ی

ارر آپاندیس پاره یده باید و احتمرال عفونرت بایرد     -

ممکن است لوله ای در مح  زلم بلذارند ترا تریرحات   

بیشتر بسرتری مر    لارج یودی در این صورت چمد روز 

یوید و تریحات ازنظرر رنرم ملر  زرد یرا سربز برودن       

 بررس  م  یودی

بعد از عم  درحالت نیمه نشسته قراربلیرید تا از تشار  -

 به مح  عم  رلوریری یودی

درممزل استراحت کات  دایته بایید ول  پیراده روی بره   -

 روند بهبودی یما سرعت م  بخشدی

بق نوبت  کره بره یرما داده    روز بعد از عم  یا ط 10-7 -

 اند برای بازکردن بخیه  ا مرارعه کمیدی

 فته بعد از عم  م  توانید تعالیت طبیع  لود را  6-4 -

 ازسربلیریدی

روز بعد از عم  م  توانید به حمرام برویرد ولر      3-2 -

 روی ناحیه عم  چیزی نکشیدی

درصورتیکه بعد از عم  دچار تب ،تهوع، اسرتفراغ و   -

 ناحیه یکم یدید به پزیا لود اطالع د یدیدرد در 

تا چمرد روز غرذا ای نررم و پرپرروتبین بخوریرد و       -

دیرر  ضرم ملر  نخرود و لوبیرا و      غذا ای نفر  آور و  

 ، تخمه و پسته را نخوریدی ویج

در مورد مراقبت از زلرم، پانسرمان و یستشروی آن     -

 آموزش  ای الزم را ببیمیدی

لری برای یرما تجرویر   اررآنت  بیوتیا یا داروی دی -

 ید طبق دستور استفاده کمیدی
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 مركزآموزشي درماني نمازي
 واحد آموزش ضمن خدمت
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 پرستاریارشد ناس کارش سمیه زهرایی فردگردآوری: 

 NICUبازبینی:اشرف معماریزاده کارشناس ارشد 

 استاد علمی:علی محمد بنان زاده 
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