
  نديسآپا   

ي بزرگ متصل  اي از روده ي كوچكي است كه به ناحيه زائده

  عفونت ايجاد آپانديسيت در اثر التهاب و . شده است

   . مي شود

                     تظاهرات باليني

ناحيه تحتاني  وقتي بيمار دچار تب،تهوع يا درد: نكته مهم

  .يا مسكن بخورد) كاركن(نبايد ملين مي شود شكمو راست 

  درمان 

بيماري غالبا جراحي است كه آپانديس به وسيله جراح 

برداشتن اين زائده ملتهب هيچگونه . شود برداشته مي

مشكلي را براي شما ايجاد نميكند ولي ماندن آن در شكم 

  .داشته ميشودبربسيار خطرناك بوده ومعموالً توسط جراح 

پس از عمل و به هوش آمدن به شما داروهاي مسكن و 

  آنتي بيوتيك طبق دستور پزشك معالج داده خواهد 

بهبودي شما بعد از عمل .يكي از عوامل موثر در تسريع.شد

  .  دهيد انجام راه رفتن مي باشد كه بايد مرتباٌ

  آموزش بعد از ترخيص

تعويض شده و ناحيه  پانسمان ناحيه عمل قبل از ترخيص

  .ل توسط پزشك و پرستار كنترل شودعم

ساعت حمام نرفته سپس پانسمان ناحيه  ۴۸درمنزل تا  

از اين پس ناحيه عمل نياز .عمل را برداشته و به حمام برويد

به پانسمان ندارد مگر اينكه پزشك معالج شما دستور داده 

  .باشد

بخيه هاي ناحيه يك هفته بعد از عمل جراحي براي كشيدن 

  .عمل به بيمارستان يا پزشك معالج خود مراجعه نمائيد

به مدت دو هفته از انجام كارهاي سنگين خوداري نمائيد  

پس از اين مدت ميتوانيد به فعاليتهاي طبيعي و روزمره .

  .خود ادامه دهيد

 محل هاي عملدر صورت مشاهده هرگونه تغيير در  

هاب فورا به پزشك معالج جراحي مانند قرمزي،تورم والت

  .خود مراجعه نماييد

داروهاي تجويز شده توسط پزشك را در منزل طبق  

  .ساعتهاي دستور داده شده بطور دقيق مصرف نمائيد

  رژيم غذايي 

شما پس از ترخيص معمولي مي باشد بايد تا  رژيم غذايي

حد امكان از مواد پروتئيني مانند شير، ماست،گوشت و 

يشتري مي باشد استفاده  Cكه حاوي ويتامين  هايي ميوه

  .غذاهاي نفاخ پرهيز نمائيد از خوردن

  

  FO-TR-۰۷ :شماره سند
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شهرستان آران و بيدگلشبكه بهداشت و درمان 
  

  آموزش بعد از ترخيص

  آپانديست
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