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مراقبت در بیماران مبتال 

 به آپاندیسیت
 7931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 (.هفته  6هفته وکارهای سخت حداکثر 

توصیه می شود رژیم  ذمیای حماوی میادیرکا می        

، ...(گوشت ک  چرب ، تخ  مرغ،لبنیما  و    )پروتئین 

( مرکبا  وگوجه  رنگی  )  cهای حاوی ویتامین میوه 

 .وسبزیجا  میل کنید

توصیه می شود در روزهای اول بعد از عمل از مصرف 

ذر  ،کل  ،لوبیا ،نخود ،تربچمه ، ییمار و      )مواد نفاخ 

نما  تم ت ،نما       .  اجتناب کنیمد    (  نوشابه گاز دار  

 .سویاری و ماست جلوی نفخ را می گیرد 

الزم است نتیجه پماتولوژی پپانمدیخ یمود را در             

 .مراجعه بعدی به رویت پزشک یود برسانید

 :نکات قابل توجه 

بیمار عزیز در صور  مشاهده قرمزی ،تورم ، گرممی  

ویروج ترشحا  چرکی از محل بمر  جراحمی بمه      

 .پزشک یود مراجعه کنید

بی اشمتهایی، لرز،تمو و      :  با مشاهده عالئمی چو     

تعریق،اسهال ،استفراغ ،سفتی شک ،یبوست ونفمخ     

 .شک  سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنید
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 :مراقبت در منزل

معموالً قبل ازترییص، پان ما  ناحیه عممل تعویم       

گردد شما می توانید سه روز بعمد از عممل دو           می

. سرپایی بگیرید، از حمام کرد  در وا  اجتناب کنید   

حتما ناحیه عمل را با گر تن سمشوار از  اصمله دور          

 .یشک کنید( سانتی متر 02حدود )

در صورتیکه برای شما در  گیاشته شده یا زی  شما    

باز است از پزشک یمود در ممورد زمما  برداشمتن           

 .پان ما  واستحمام سوال کنید

پنتی بیوتیک های تجویز شده توسط پزشک را سمر        

 .وقت و به طور کامل مصرف کنید

بعمد از     72المی   1برای کشید  بخیه ها، بین روزهای  

با دستور کتبی پزشک      (  طبق نظر پزشک جراح)عمل 

 .به اورژانخ مراجعه کنید

از بلند کرد  اشمیا سمنگین، زور زد  بمی ممورد ،             

 6تمرینا  ورزشی یشن و کششی ویبوست در طمی    

مممد  زممما  کمممتر در     )هفتممه اول بعممد ازعمممل      

یودداری کنید و به هنگام حرکت داد   (الپاروسکوپی

وبلند کرد  اج ام ، بد  یود رادروضمعیت صمحی       

 4الی  0پخ از (.بنشینید واج ام را بردارید)قراردهید

توانید با نظر پزشکتا  به  عالیت همای  هفته هفته  می

 0برای کارهای اداری حداکثر)عادی یود باز گردید 
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قبل از ر تن به اتاق عمل برای جایگزینی مایمعما      -

برای شما سرم وصل شده و در صور   تجویزپزشمک  

 .برای شما پنتی بیوتیک تزریق می شود

 :آموزش بعد از عمل

شمود   زمانی که بیمار از اتاق عمل به بخش منتیل ممی 

نباید چیزی بخورد ، زما  شروع رژی  ذیایی را که با    

باشد از پرستار یود سوال توجه به نوع عمل متغیر می

رژیم   .  نمایید و به توصیه کادر درما  گمو  دهیمد       

گردد و در صمور     ذیایی با مصرف مایعا  شروع می

تحمل مایعا  ک  ک  سایر مواد ذیایی برای شما پذاز  

 .شودمی

تنفخ عمیق، سر ه و ورز  پاها را، بعمد از عممل            

انجام دهید تا از عفونت ریه ها و روی ه  یوابید  پ  

 .وایجاد لخته یو  در پاها جلوگیری شود

وقتی به شما اجازه داده شد ب تر را ترک کنید، ابتدا   

مدتی بر لبه تخت نش ته در صورتی کمه سمرگیجه        

نداشتید با کمک پرستار یا کمک بهیار، تخت یود را      

وسک که  محل عمل را حین سر ه،عط ه  .ترک کنید

کرد  با دست یا بالش ثابت نگه داریمد تما از ایجماد       

 . شار و درد در ناحیه عمل جلوگیری شود

پپاندیخ یارج شده را جهت بررسی بمه پزمایمشگاه    

 .پاتولوژی ارسال نمایید

 :درمان

اگر پپاندی یت برای شما تشخیص داده شده، تمحمت   

جراحی اورژان ی قراریواهید گر ت که به برداشمتمن   

این عمل .  پپاندیخ از طریق جراحی پپاندکتومی گویند

از طریق بیهوشی عمومی یا بی ح ی نخاعی بما یمک     

بر  کوچک شکمی و یا به کمک الپاروسکوپی انجمام  

 .می شود

 :آموزش قبل از عمل

به مح  احتمال پپاندی یت  از یورد  وپشامیمد     -

 .پرهیز کنید و سریع به پزشک مراجعه نمایید

قبل از عمل برای کاهش پلودگی و احتمال عفمونمت     -

 .الزم است استحمام کنید

است تراشیده الزمموهای ناحیه عمل، قبل از جراحی  - 

 (مراقو باشید پوست شما بریده نشود.) شود

 لزی ،گیره اتاق عمل زیورپال ، اج امقبل ازر تن به -

 .را یارج کنید... سر، لنز، دندا  مصنوعی و

کلیه لباس ها ، لباس زیر وجورابهای یود را درپورید   -

 .و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید

 . الک ناین و پرایش یود را پاک کنید -

قبل از یروج از بخش و ر تن به اتاق عمل ،ادرار یود  -

 .را تخلیه کنید

 

پپاندیخ یک زائده  کوچک انگشت  مانند با طولی 

سانتی متر است که به روده بزرگ متصل  72حدود 

محتویا  روده ای به طور مکرر وارد پپاندیخ . است

.   شده و دوباره به دایل روده  بزرگ تخلیه می گردد

از پ  جا که این زائده به طور کامل تخلیه نمی شود    

و قطر پ  کوچک است، پمادگی برای ب ته شد         

 .و عفونت را دارد

 :عالئم آپاندیس

شود  که دراثران داد و عفونت ایجادمیالتهاب پپاندیخ

ممکن است پپاندی یت با یک یا . را پپاندی یت گویند

 :چند عالئ  زیر همراه باشد 

درد مبه  شکمی دراطراف ناف و یا ق مت تحتانی          -

 شک 

 تو یفیف -

 تهوع وگاهی استفراغ  -

 یبوست وگاهی اسهال  -

 کاهش اشتها -

  :عوارض 

عارضه اصلی پپاندی یت سوراخ شد  پ  اسمت کمه      

معموالً در صور  تاییر در مراجعه به پزشمک اتفماق       

 .می ا تد


