
4 5 

با شکم بند کشی به کار روزانه خود بازگردیدد و  -9

 پس از مدتی به شکم بند احتیاج ندارید.

وقتی دچار تب ،تهوع و درد شکم هستید ، ملید - 01

 )کارک  شکم( یا مسک  بناید مصرف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
   

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

  

 آپاندکتومی)جراحی برداشت  آپاندیس(

    

 مددجویان مبتال به التهاب آپاندیس  گروه هدف:

زیر نظرواحد آموزش سالمت با همکاری متخصصان 

 جراح  بیمارستان اما م خمینی  صومعه سرا

0991مرداد   

 

 

چیور، کری اچ. درسنامه پدرسدتداری ;هینکل، جانیس المنبع: 

داخلی وجراحی برونروسودارث گوارش .ترجمه محمود بدیعی 

 . 0991،فاطمه بهرام نژاد،عباسعلی ابراهیمیان.تهران:نشربشری ،, 

میدان انتظام  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 30411444310شماره تماس  بیمارستان : 

 34303704010شماره تماس واحد سالمت : 

http://www.gums.ac.ir/imamh 

در صورت بروز عالیم زیر به 

 پزشک مراجعه کنید:

قرمزی ،تورم، ترشح-0  

تب و لرز-2  

تهوع و ستفراغ-9  

نفخ شدید-1  

از مصرف خودسرانه مسک  در 

زمان درد در قسمت پایی  و راست 

شکم که به همراه تب و تهوع است 

 خودداری کنید



1 2 3 

 به نام خدا

 چیست؟               آپاندیس 

آپاندیس یک زائده کوچک انگشت مانند با طولی در 

سانتی متر می باشد که در اندتدهدای روده  01حدود 

بزرگ قرار دارد .ای  زائده به طور پیوسته از غذا پر و 

خالی می شود.از آنجایی که  ای  زائده به طور کامل 

تخلیه نمی شود و قطر آن کوچدک اسدت مسدتدعدد 

 عفونت و انسداد است.

 عالیم التهاب آپاندیس چیست؟

 درد در ناحیه پایی  و راست شکم 

 استفراغ 

 نفخ 

 تب 

 

 

 تشخیص التهاب آپاندیس چگونه است؟

 معاینه توسط پزشک  -0

 آزمایش خون و ادرار -2

 انجام رادیوگرافی)عکس(و سونوگرافی شکم-9

 درمان التهاب آپاندیس چیست؟

درمان معموال جراحی است که آپاندیس توسط جراح براشته می شود 

به ای  عمل آپاندکتومی می گویند.برداشت  اید  زائدده مدلدتدهدب 

هیچگونه مشکلی را برای شما ایجاد نمی کند ولی ماندن آن در شکم 

 بسیار خطرناک بوده و معموال توسط جراح برداشته می شود.

 مراقبت های بعد از عمل آپاندیس شامل موارد زیر می باشد

بعد از عمل و به هوش آمدن به شما دارو های مسدکد  وآندتدی  -0

بیوتیک داده می شود تالش کنید طبق تجویز پزشک به طور صحیح 

 و در زمان مشخص مصرف نمایید .

یکی از عوامل موثر در بهبودی شما بعد از عمل راه رفت  می باشد -2

 که باید مرتبا آن را انجام دهید .

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل جراحی مانند قدرمدزی -9

 ،تورم والنهاب فورا به پزشک معالج خود مراجعه کنید .

پس از جراحی هیچگونه محدودیتی در مصرف موادغذایی ندارید -1

ولی باید تا حد امکان از مواد پروتئینی مانند ماست ، گوشت و میدوه 

جاتی که حاوی ویتامی  ث بیشتری می باشد استفاده کنید و از خوردن 

 غذاهای سنگی  پرهیز کنید .

بعد از جراحی آپاندیسیت ممک  است در ادرارکردن مشکل داشته  -5

 باشید که با گذاشت  کمپرس آب گرم و یا سونداژ حل می شود .

پانسمان ناحیه عمل قبل از ترخیص از بیمارستان تعویض شدده و  -6

توسط پزشک یا پرستار کنترل میشود ،حتما طبق تاریخ گفته شده به 

 پزشک مراجعه کنید.

ساعت حمام کنید سپس پانسمان ناحیه عمل را طبق  11در منزل بعد -7

نظر پزشک معالج برداشته واز ای  پس دیگر به پانسمان احتیاج ندارید 

 مگر اینکه پزشک معالج شما دستور داده باشد.

به مدت دو هفته از انجام کار های سنگی  خودداری کنیدبعدازای   -1

 مدت به فعالیت های طبیعی روزمره خود بازگردید.  


