هزاقثت تؼذاس ػول:
-0ضستي دست ّا ٍ رػایت تْذاضت فزدی الشاهی است.
-5رصین هایؼات را  54ساػت پس اس ػول ضزٍع کٌیذ..
-3تؼذاس ػول ،اًجام تٌفس ػویق ٍ سزفِ تِ تخلیِ تزضحات ٍ
تْثَد تٌفس کوک هی کٌذ.
-4در صَرت سزفِ  ،پاّا را جوغ کٌیذ ٍ ًاحیِ ػول را تا
دست گزفتِ ٍ تِ آراهی سزفِ کٌیذ.

سازمان تامیه اجتماعی

ًکتِ :

بیمارستان بوعلی وکا
بخش جراحی

ػارضِ ی اصلی آپاًذیسیت سَراخ ضذى یاا

-5پاًسواى را طثق دستَر پشضک تؼَیض کٌیذ.

پارگی آپاًذیس است کِ هی تاَاًاذ

-6راُ رفتي  54ساػت تؼذاس ػول جْت تحزیک حزکات

هٌجز تِ ػفًَت داخل ضکن ضَد .

رٍدُ ٍ تزای جلَگیزی اس لختِ ضذى خَى در پاّا هفیذ است.

مذیریت درمان استان مازوذران

هزاقثت در هٌشل:
-0استزاحت ًسثی داضتِ تاضیذ.
-5دارٍّا را هزتة هصزف کٌیذ.
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-3اس رصین غذایی استفادُ ًواییذ کِ تِ ٍاسطِ ی آى اجاتت
هشاج ًزم ٍ راحت داضتِ تاضیذ.
-4اس تلٌذ کزدى تار سٌگیي ٍ یا ّز ًَع سٍر سدى تا  5هاُ
خَداری کٌیذ.
-5راُ تزٍیذ.
-6پاًسواى هحل ػول را رٍساًِ تؼَیض کٌیذ .
تْیِ کٌٌذُ:سکیٌِ صثَری تاًظارت سَپزٍایشرآهَسضی
هٌثغ:تًَزسَدارث گَارش5105

بازنگری آذر59

آپاًذیس ػضَی کَچک ٍ تِ ضکل اًگطت تا
طَل حذٍد  01ساًتی هتز است کِ تِ رٍدُ ی
کَر هتصل ضذُ است.
آپاًذیس تِ طَر هکزر پز اس غذا ضذُ ٍ ایي غذا
دٍتارُ تِ داخل رٍدُ ک.ر تخلیِ هیطَد  ،اس

ػلت :
پیچ خَردگی یا اًسذاد تِ دلیل هَاد هذ فَػی
سفت ٍسخت در اًتْای رٍدُ ی تشرگ ( رٍدُ ی

آًجا کِ ایي سائذُ تِ طَر کاهل تخلیِ ًوی ضَد
ٍ قطز آى کَچک است آهادگی اًسذاد ٍ

در اثز التْاب ٍ افشایص فطار داخل آپاًاذیاس
،تیوار دچار

التْاب ٍ ػفًَت ایي سائذُ کزهی ضکل ( یا



درد ضکن

اًگطت هاًٌذ ) را آپاًذیسیت هی گَیٌذ.



درد دٍرًاف یا تاالی ًاف

آیاًذیسیت تیطتز تیي سٌیي  01تا  31سالگی



کِ تِ تذریج ضذت آى افشایص هی یاتذ

ایجاد هی ضَد .



تة



استفزاؽ



ٍ تی اضتْایی

ًکتِ :



سابقه بیمار و ترتیب بروز عالئم رکر شذه

کَر ) هی تاضذ .

ػالئن :

ػفًَت را دارد .

تشخیص :

ضایغ تزیي ػلت جزاحی اٍرصاًسی

ّوزاُ است کِ در ایي صَرت تیوار حتواً تایذ تاِ

ضکن آپاًذیسیت است .

پشضک هزاجؼِ کٌذ.



معاینه فیسیکی بیمار



انجام آزمایش خون



سونو گرافی شکم ( در صورت مشاهذه
نشذن آپانذیس نمی توان احتمال
آپانذیسیت را رد کرد )

درهاى:
جزاحی اٍرصاًسی است کِ تاایاک ػاوال
سادُ،آپاًذیس هلتْة تزداضتِ هی ضَد ٍ تیوار
 54تا  44ساػت تؼذاس ػول تزخیص هی ضَد.

