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ؽ یجَست ٍ ًبتَاًی زر فزاتَْع ٍ گبّی استة ( 

 گبسزفغ 

تت ون ضست وِ پس اس سبیز ػالئن ضزٍع هی ج( 

 ضَز

تَرم ضىن وِ زر هزاحل اًتْبیی ایجبز هی ز( 

 ضَز.

زر ٌّگبم هؼبیٌِ اگز سوت راست ٍ پبییي ضىن را 

ثب زست فطبر زازُ ٍ هست وَتبّی ًگِ زارین ٍ 

ثؼس زستوبى را ثززارین ثِ طَر لحظِ ای زرز ثیوبر 

 ثستز هی ضَز.

فیس افشایص هی گبّی ، تؼساز گلجَل سزر ػالئن آسهبیط

هیتَاى جْت  اسىي ضىوی  CTسًََگزافی ٍ یبثس اس 

استفبزُ وزز ٍ هوىي  یاحتوبلتطریص ّبی افتزالی 

ّزچٌس تطریص ًْبیی ثب آپبًسیس را ًطبى زّس. است 

 هؼبیٌبت ثبلیٌی هی ثبضس.

 

 

 هجتوغ ترصصی ٍ فَق ترصصی فبراثی

 

 آپاندیسیت چیست؟

 ٍاحس آهَسش سالهت

 

 F-TEP89-1وسضٌبسِ:

 8/95/ 1تبرید اثالؽ:

 1/8/96 تبرید ثبسًگزی:

 

 

 تعریف:

 هی گَیٌس. آپبًسیستالتْبة سائسُ آپبًسیس را 

وِ یه ثیوبری ػفًَی ثب ػلل هرتلف هی 

ثبضس.راّْبی هرتلف ایجبز آپبًسیست ، تجوغ هَاز 

زفؼی، اًسساز زاذل لَلِ ٍ تْبجن ثبوتزی ثِ زیَارُ 

 اپبًسیس هی ثبضس.

ثِ ًسرت هوىي است آپبًسیست حبز ثسٍى زرهبى ٍ 

 2فزٍوص وٌس. آپبًسیست زر وَزوبى سیز ذَزثِ ذَز 

سبل ًبزر است ٍ ػوَهبً ثِ ّوزاُ  60ٍ افزازثبالی 

اًسساز سائسُ آپبًسیس ثب هسفَع ، جسن ذبرجی ٍ 

 ًسرتبً تَهَر ایجبز ضَز.

آپبًسیس یه سائسُ لَلِ هبًٌس وِ اس هحل اتصبل - 

هی ضَز. فمط ٍلتی  رٍزُ ثبریه ٍ رٍزُ ثشري ذبرج 

ػالئن ثبیس اس ثسى . زچبر التْبة هی ضَزایي سائسُ 

 ذبرج ضَز.

 عالیم:

ضزٍع  یب ثبالی ضىن   زرزی وِ اس ًشزیه ًبفالف( 

هی ضَز ٍ تسریجبً ثِ لسوت تحتبًی ضىن زر سوت 

راست هٌتمل هی ضَز ٍ زرز ون ون هساٍم هی ضَز ٍ 

 اس حبلت هجْن ثِ صَرت وبهالً هطرص زر هی آیس.

سزفِ، ػطسِ ، راُ رفتي  زرز ثب حزوت، تٌفس ػویك،

 یب لوس ثستز هی ضَز .

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 نکته: 9

 48تب  24پس اس ػول ثستِ ثِ ًَع ػول -1 

ثوبًیسٍپس اس آى ثب اجبسُ ثبیس ًبضتب سبػت 

اگز لَلِ یب -2پشضه اس هبیؼبت استفبزُ وٌیس.

سبػت ثؼساسػول حوبم وٌیساهب  72زرى ًساریس 

اگز لَلِ زاریس زرهَرز حوبم اس پشضه ذَز 

 سَال وٌیس.

ثؼساسحوبم اگز سذن ثستِ ضسُ ًیبسی ثِ -3

ثزای پیطگیزی اس ػفًَت -4پبًسوبى ًساریس.

-5ش ًگِ زاریس.هحل سذن را ّویطِ تویی

زرصَرت زرزضسیس یب تت ٍ لزهشی ٍ سفتی 

ثیص اس حس زر هحل ػول ثِ پشضه هزاجؼِ 

 وٌیس.

ٌّگبم سزفِ ثب زست رٍی ًبحیِ ػول را ًگِ -6

زاریس ٍسؼی ثز سزفِ ٍذبرج وززى تزضحبت 

ًوبییسٍتب یه ّفتِ اس ثلٌس وززى اجسبم 

 سٌگیي ٍ اًجبم وبرّبی سرت ذَز زاری وٌیس.

زذیص هی تَاًیس اس رصین غذایی پس اس ت-7

هؼوَلی استفبزُ وٌیس ٍ اس هصزف غذاّبی 

 ًفبخ هثل لَثیبٍتزة پزّیش وٌیس-پزچزة

 هبى تزذیص زر هَرز ایٌىِ ًیبس ثِحتوب زر س-8
 .زارٍ زاریس یب ًِ اس پزستبر سَال وٌیس

 

  :درمان

 یس تطریص آپبًسیست را لطؼی جزاحی آپبًس 

 هی وٌس.

ایي ػول ثب ضىبف وَچىی زر ًبحیِ یه چْبرم 

 راست ٍ پبییي ضىن اًجبم هی ضَز.

 :توجه

 

 

 

 :بعد از عمل وتوصیه های مراقبت

(ثب زستَر پشضه اثتسا ثزای ثیوبر رصین جبهسات 1

 جبیگشیي هی گززز.

، O C 9/38( اگز ثب ػالئوی اس لجیل تت ثیص اس2

استفزاؽ هساٍم ، افشایص زرز ضىوی، ٍجَز ذَى 

زر هسفَع یب  هحتَیبت استفزاؽ هَاجِْ ضسیس 

 .حتوب ثِ پشضه هزاجؼِ وٌیس

ًتی ثیَتیه ذَراوی ثزای پیطگیزی اس آ-

ػفًَت هحل ػول هی ثبضس طجك زستَر 

اس هحل ػول ٍ  -پشضه ثِ هَلغ هصزف ًوبئیس. 

آٍریس ٍ رٍساًِ ثریِ ّب هزالجت السم را ثؼول 

طجك تَصیِ ٍ آهَسضْبی پزستبر هحل سذن را 

 ضستطَ ٍ ضس ػفًَی ًوبئیس .
زر صَرت ذبرج ضسى تزضح اس هحل ثریِ ّب ٍ  -

تَرم ٍ لزهشی ٍ زرزًبن ضسى هحل ػول ثِ پشضه 

 اطالع زّیس .

زر فبصلِ رٍسّبی پٌجن تب ّفتن ثؼس اس ػول ثزای  -

 بئیس .ثززاضتي ثریِ ّب ثِ پشضه هزاجؼِ ًو

ّفتِ پس اس  4تب  2فؼبلیت طجیؼی هؼوَال ثیي  -

 ػول اس سز گزفتِ هی ضَز .

هبُ اس اًجبم وبرّبیی وِ ثبػث  3حسالل تب  -

افشایص فطبر زر زاذل ضىن ٍ ًبحیِ ػول هی ضَز 

 ذَززاری ًوبئیس. 

  
 

ثِ هحض ایٌىِ ثِ آپبًسیست (1

هطىَن ضسیس ثب پشضه ذَز توبس 

 ثگیزیس.
 
ثِ ثیوبر  ,تب هطوئي ًطسى اس ػلت (2

ذَز ّیچ چیش ذَرزًی یب ًَضیسًی 

 ًسّیس.
 
اس لجیل  هسىي ثزای تسىیي(3

 ًسّیس.استبهیٌَفي 

 
 ًىٌیسضىن را سزز  ,زرز(ثزای تسىیي 4

ایي وبر ثبػث هرفی ضسى ػالئن 

 آپبًسیست اس ًظز پشضه هی ثبضس.

 
 ) ضل وٌٌسُ هسفَع(اس زارٍّبی هسْل(5

 استفبزُ ًىٌیس. 

 


