
:آپاندیس
آپاندیس قسمتی از روده بزرگ است که حدود 

سانتیمتر طول دارد و بـه صـورت یـک    20-5
ــزان اســت  ــور آوی ــده از روده ک ــت . زائ موقعی

متغیـر اسـت و   روده کـور آپاندیس نسبت بـه  
قـرار دارد  روده کـور  معموال در سمت راسـت  

اما ممکن است در جلو، خلف یا خارج آن نیـز 
پیوسـته از غـذا پـر و    قراردارداین زائده بطـور 

عنـی التهـاب   آپاندیسـیت بـه م  .خالی می شود
ــد  ــی باشـــــــ ــدیس مـــــــ . آپانـــــــ
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چه کسانی مبتال به آپاندیسیت می شوند؟

تقریبا دو سوم کسانی که مبتال به آپاندیسیت 
می شوند خانم بوده و حدود دو سوم کسانی 

15که مبتال به این بیماري می شوند در سن 
هر کسی و در هرچند. سالگی قرار دارند44تا 

.هر سنی ممکن است دچار این بیماري شود
:توصیه هاي ویژه

وجود یبوست در آپاندیسیت ملتهب ممکن 
پس بطور .است سبب پارگی آپاندیسیت شود

تب و ،کلی در صورتی که بیمار دچار تهوع
درد است از داروهاي ملین نباید بدون دستور 

میزان مرگ و میر در.پزشک استفاده نمایید 
افراد پیر به دلیل به موقع مراجعه نکردن به 

پزشک بیشتر است پس در مورد افراد سالمند  
در کودکان .باید دقت بیشتري به عمل آید

والدین بخاطر شیوع باالي پارگی آپاندیسیت 
.باید دقت بیشتري بکنند
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:علل آپاندیسیت
انگل ها- 
جسم خارجی- 
)کرون(بیماریهاي التهابی - 
سرطانها- 

:عالئم آپاندیسیت

شکمی، که عالئم آن معموال عبارتست از درد 
به صورت یک درد و ناراحتی مبهم در اطراف 

در عرض چند ساعت درد . ناف شروع می شود
شدید تر شده و به صورت موضعی در قسمت 
هاي پایین سمت راست شکم احساس می 

شکم ممکن است سفت شده و نسبت . شود
درد معموال با . به فشار بسیار حساس شود

ا.ی باشداستفراغ و تب خفیف همراه متهوع،

2



درمانی لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

آپاندیسیت

واحد آموزش به بیمار 
: سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir
33236401- 7:شماره تلفن هاي بیمارستان

:مراقبت پرستاري بعد از آپاندکتومی

ساعت حمام 48در منزل تا بعد از جراحی بیمار
نرفته سپس پانسمان ناحیه عمل را برداشته و به 

از این پس ناحیه عمل نیازي به . حمام بروید 
مگر اینکه پزشک معالج شما پانسمان ندارد

داروهاي تجویز شده تو سط .دستور داده باشد 
پزشک در منزل طبق دستور پزشک معالج  

درصورت مشاهده هرگونه تغییر در .مصرف شود 
محل جراحی مانند قرمزي و تورم و التهاب فورا 

به مدت دو .به پزشک معالج خود مراجعه کنید 
خودداري هفته از انجام فعالیت هاي سنگین

کنید پس از این مدت می توانید به فعالیت هاي 
بیمار به.طبیعی و روزمره خود ادامه دهید

آموزش داده می شود که در فاصله روزهاي 
پنجم تا هفتم بعد از عمل جراحی براي برداشتن 

.بخیه ها به جراح مراجعه کند

نیارسیاوش  بهم: نکات برتر پرستاري مولف-NVPکتاب : منابع
احمد علی اسدي نو قابی:کتاب درسنامه جامع پرستاري تالیف
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:درمان و روش عمل

با محرز شدن تشخیص آپاندیسیت جراحی 
تا قبل از اعمال .فوري ضرورت می یابد

. جراحی از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود 

هرچـــه ســـریعتر بـــراي کـــاهش جراحـــی
ــی     ــام م ــالی انج ــدن احتم ــوراخ ش ــر س خط

ــود ــدیس ،    . ش ــدن آپان ــاره ش ــورت پ در ص
در .ود داردامکــــان تشــــکیل آبســــه وجــــ

ــی بیوتیــک هــا   ــا آنت ــن صــورت درمــان ب ای
لولــه صــورت مــی گیــرد و جــراح یــک     

جهــت تخلیــه در آبســه قــرار مــی     )درن(
بعـــد از تخلیـــه و رفـــع عفونـــت ،  . دهـــد 

ــام ــدکتومی انجـــ ــیآپانـــ ــودمـــ .            شـــ
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