
آپانديس زائده لوله اي شكلي است كه در ابتداي روده بزرگ 
قرار گرفته است . وقتي قسمتي از ساختمان لوله اي شكل 
آپانديس ، به دليل تكه اي مدفوع ، جسم خارجي ، يا تورم و 
توده بافتي مسدود شود ، آپانديسيت يا عفونت و التهاب 

  اتفاق مي افتد . آپانديس
ممكن است بتركد يا سوراخ شود و  آپانديس ملتهب شده ،

خش شدن محتويات عفوني آن در داخل شكم وضعيت پ
خطرناكي ايجاد مي كند كه اگر به سرعت درمان نشود ، 

  ميتواند كشنده باشد .
  :عالئم آپانديسيت 

بي اشتهايي ، و به دنبال آن درد مبهم دور ناف و باالي 
قسمت پائين و راست شكم محل  به تدريج به شكم كه

درد جابجا مي شود . حساسيتهاي ناحيه راست و 
پائين شكم ، تهوع و استفراغ ، تب ، يبوست يا اسهال 
و نبض تند از عالئم ديگر آپانديسيت به شمار مي 

  روند . 
كور به هيچ وجه از داروي ذدر صورت مشاهده عالئم م

مسكن يا تب بر استفاده نكنيد و هرگز ناحيه شكم را 
گرم نكنيد . بلكه فورا به نزديكترين مركز درماني 

مراجعه كنيد و مطمئن شويد كه عالئم شما ناشي از 
   چه بيماري است

  پس از عمل چه كنيم ؟ 
پس از عمل تا چند ساعت از خوردن و آشاميدن  .١

ته به شدت بيماري و نوع عمل اجتناب كنيد بس
ساعت بعد از عمل مي بايست  ٤٨تا  ٢٤جراحي 

ناشتا بمانيد  پس از آن در صورت اجازه پزشك از 
 مايعات استفاده كنيد .

اگر آپانديس پاره باشد در محل جراحي درن  .٢
روز يا بيشتر  ٥گذاشته مي شود و بيمار به مدت 

اي در بيمارستان بستري مي شود . ( درن لوله 
است كه در محل عمل جراحي براي خارج شدن 

 ترشحات ناحيه عمل قرار مي دهند )
ساعت بعد از عمل  ٧٢اگر درن نداريد ، مي توانيد  .٣

استحمام كنيد . اگر حين عمل براي شما درن 
گذاشته اند در مورد حمام كردن از پزشك خود 

هنگام استحمام روي بخيه ها را با  سؤال كنيد .
ر نماليد وپس ازآن حتما بخيه ها را پارچه هاي زب

پس از حمام كردن در صورتي  كامال خشك كنيد.
كه زخم بسته است و ترشحي از ناحيه خارج نمي 
شود ، نيازي به پانسمان نبوده و بهتر است روي 

 زخم باز باشد .

از انداختن كمر بند ,كش شلوار و ... بر روي بخيه  .٤
 ها اجتناب كنيد.

روز بعد از جراحي با نظر پزشك معالج  ١٠الي ٧ .٥
جهت كشيدن بخيه ها به مراكز درماني مراجعه 

 كنيد.
اگر زخم باز داريد جهت پانسمان هر روز پس از  .٦

استحمام در منزل به يك مركز درماني مراجعه 
 كنيد.

براي بهبود سريعتر ناحيه جراحي از غذاهاي پر  .٧
به همراه  پروتئين و غداهاي پر فيبر (ميوه ها)

مايعات فراوان استفاده كنيد.از خوردن غذاهاي 
سنگين تا يك هفته پس از جراحي خودداري 

 كنيد.
براي پيشگيري از عفونت ، محل زخم را هميشه  .٨

 تميز و پاكيزه نگه داريد . 
تورم و سفتي و قرمزي بيش از حد در صورت بروز  .٩

به   شديد يا تب و لرز ردراف ناحيه عمل ، دطا
 راجعه كنيد .پزشك م

هفته  ٦شياء سنگين به مدت از بلند كردن ا  .١٠
 كنيد .  يخوددار

هفته از سر  ٤فعاليتهاي طبيعي معموالً ظرف مدت  .١١
 گرفته مي شود . 



قبل از شروع مجدد كار و شركت در ورزشهاي  .١٢
 رقابتي با پزشك مشورت كنيد . 

پس از ترخيص ، مي توانيد از رژيم غذايي  .١٣
معمولي استفاده كنيد از مصرف غذاهاي پرچرب 

 و غذاهاي نفاخ مثل لوبيا و ترب پرهيز كنيد . 
در صورت داشتن نمونه پاتولوژي ، ده روز پس از  .١٤

عمل به آزمايشگاه بيمارستان مراجعه و جواب را 
   به پزشك معالج مراجعه كنيد .و دريافت كرده 

مراجعه  ين عالئم را داشتيد حتما به پزشكگر اا 
، همچنين با شماره تلفن كارشناس كنترل كنيد 

  تماس بگيريد : ٣٧١١٨٢٥٨عفونت بيمارستان 
  استفراغ پي در پي  
 درد پيشرونده شكم  
 گيجي و احساس عدم تعادل  
 وجود خون در ادرار ، مدفوع ، استفراغ  
 تب شديد  
 اسهال 
  ناحيه عملقرمزي ، تورم و سفت شدن 
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