
پانديسيتآ

حدود در طولي با مانند انگشت كوچك زائده يك درونميسانتيمتر10آپانديس در كه باشد
دارد. قرار انسان ميشكم تخليه و پر غذا از پيوسته بطور زائده زائدهشود.اين اين كه آنجا از
نمي تخليه كامل كوچكميبطور آن قطر و اشود انسداد و عفونت مستعد لذا ست.باشد

تحتاني قسمت در حاد التهاب علت شايعترين و بوده آپانديس التهاب معني به آپانديسيت
باشد. مي باشد.راستشكم مي شكم اورژانسي جراحي علت شايعترين عارضه اين

مي افزايش را زائده داخل فشار تورم، و التهاب وفرآيند عمومي درد يك نتيجه در دهد
شك باالي قسمت در ميپيشرونده ايجاد ساعت چند مدت به قسمتشود،م در بعدا درد اين
مي جمع راستشكم و ميشود.تحتاني چرك از پر ملتهب آپانديس اوقات شود.گاهي

باليني :تظاهرات
شكم. نفخ ، استفراغ ، تهوع ، اشتها كاهش

مهم: تب،نكته دچار بيمار ميوقتي شكم درد يا ملينتهوع نبايد يشود مسكن(كاركن) ا
بخورد.

:تشخيصبيماري
پزشك- توسط باليني معاينه انجام
ادرار- و آزمايشخون انجام
شكم- سونوگرافي و راديوگرافي انجام

:درمان
كه است جراحي غالبا بيماري درمان

مي برداشته جراح وسيله به شود.آپانديس
نمي ايجاد مشكلي هيچ ملتهب زائده ماندبرداشتن ولي وكند بوده خطرناك بسيار شكم در آن ن

مي برداشته جراح توسط شود.معموالً

عمل از بعد :مراقبتهاي
عمل- از بعد شما بهبودي تسريع در موثر عوامل از مرتباًيكي بايد كه باشد مي رفتن آنراراه

دهيد. انجام
نمائيد.- خوداري سنگين كارهاي انجام از هفته دو مدت مبه اين از ميپس بهدت توانيد

دهيد. ادامه خود روزمره و طبيعي فعاليتهاي
قرمزي،- مانند جراحي عمل محل در تغيير هرگونه مشاهده صورت ودر بهتورم فورا التهاب

نماييد. مراجعه خود معالج پزشك
دقيق- بطور شده داده دستور ساعتهاي طبق منزل در را پزشك توسط شده تجويز داروهاي

نما ئيد.مصرف
مي- معمولي ترخيص از پس شما غذايي رژيم

مانند پروتئيني مواد از امكان حد تا بايد ولي باشد
ماست، ميوهشير، و حاويياهگوشت كه ي

ميCويتامين ازبيشتري و كرده استفاده باشد
نمائيد. پرهيز نفاخ غذاهاي خوردن

جراحين عفونتمحل كاهشخطر براي الزم :كات
به• نبايد كي تا بپرسيد خود پزشك مياز كي يعني بخورد، آب جراحي قسمتتمحل آن وانيد

كنيد عمل دقت با گفت، تان پزشك آنچه هر به سپس بشوييد. .را
را• عفونت عالئم اگر باشد. نكرده (عفونت) چرك تا كنيد بررسي را شده جراحي محل روز هر

كنيد مراجعه پزشكخود به ديديد، آنجا .در
كنيد• عوض را جراحي محل پانسمان پزشك، دستور .طبق
نماليد• و نخارانيد را جراحي زخم .محل
برنداريد• نداده، اجازه شما به پزشك كه زماني تا را جراحي محل روي چسب .نوار
جراحي• محل آنكرمروي روي و .نريزيدپودرنماليد
ندهيد• قرار خورشيد مستقيم نور جلوي را جراحي زخم .محل
يكح• با توانيد مي مدت اين طي داريد. نگه خشك را جراحي زخم محل اينكه مگر نرويد، مام

خ بدن مرطوب، كنيليف پاك را جراحي) محل جز (به د.ود



با• را خود جراحي پانسمان محل روي استحمام، از قبل برويد، حمام كه داد اجازه پزشك اگر
قس اين به آب تا بپوشانيد نايلوني كيسه بمانديك خشك و نخورد .مت

برش• محل در حسي بي و درد خارش، سوزش، احساس كمي جراحي، از بعد است ممكن
اين در كوچكي برآمدگي و كبودي و ترشح كمي است ممكن همچنين باشيد. داشته جراحي

ندارد نگراني جاي و هستند طبيعي عالئم اين گفت بايد البته كنيد. مشاهده .قسمت
جرا• زخم محل باعثبه زيرا نزنيد، بتادين و هيدروژن) (پراكسيد اكسيژنه آب الكل، حي،

شود مي زخم بهبودي در تاخير و بافت .آسيب

جراحي عفونتمحل هاي :نشانه
را زير عالئم كراگر مشاهده خود برشجراحي محل كنيددر مراجعه پزشك به :ديد،

شوند- مي زياد كه رنگ سبز يا زرد ترشحات
بو- جراحيتغيير محل ترشحات ي
جراحي- برش اندازه تغيير
جراحي- برش اطراف شدن سفت يا قرمزي
آن- به زدن دست موقع برشجراحي محل بودن داغ احساس
تب-
عادي- غير درد يا و درد افزايش
كند- خيس را پانسمان كه زياد .خونريزي
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