
 

  

 تعریف:

أه تٕمازْ، متًزم ضدن شائدٌ آپاودٔس است کهٍ يوهًآ آن   

سههاا ايا شوههدآ وههادز اسههت ي دز سههىٕه مدزسههٍ ي   2دز 

مٓ ٔاتد. تٕطتسٔه ضًٕآ اتهت  تهٕه سهىٕه    وًجًاوٓ افصأص 

 سالگٓ است. 3-01

 عالئم بیماری:

دزدَاْ ضکمٓ کٍ تٕطهتس دز ارهسان وهان ضهسيآ ي      -0

 متمسکص مٓ ضًد.

تًُآ، استفساغ، تٓ اضتُأٓ، ٔثًست ٔا اسُاا يجهًد   -2

 دازد.

تههة یفٕههل، ایگههًوٓ بُههسٌ، تههٓ وههسازْ، ت سٔهه    -3

جهًد  پرٔسْ، تٓ یًاتٓ، شوان تهازداز ي تهىفس تهدتً ي   

 دازد.

دز َىگام دزد، دزاش کطٕدٌ ي تساْ کاَص فطاز ي کطهٕدآ  

 عض ت ضکمٓ، پاَا زا تاال مٓ آيزد.

 درمان طبی:

واضتا وگُداضته ضهصع تهٍ مهدت بىهد سهاعت، تسوهسازْ       

 مأعات يزٔدْ، کاسته تة، ضسيآ آوتٓ تًٕتٕ  مىاسة.

 درمان جراحی:

ضدري   سدات  عددد       48-84خارج کردن آپاودیس در مدد   

 تالیم  س  تا خطر پارگی آپاودیس کاَص یاعد.

 

 

 آموزش بیماران و حفظ سالمتی:

 الف( آموزش قبل از عمل
دز أه مسحیٍ اش مسُل ٔا میٕه اسهتفادٌ وکىٕهد. شٔهسا أهه امهس       -0

 مىجس تٍ سًزاخ ضدن آپاودٔس مٓ ضًد.

 جُت کاسته تة مٓ تًاوٕد اش تة تس تجًٔص ضدٌ استفادٌ کىٕد. -2

 تُتسٔه زاٌ جُت کاسته تة: پاضًٍٔ دادن مستة است. -3

 دزد، اش ٔخ ٔا کٕل آب سسد ٔا اسم استفادٌ وکىٕد.تساْ کاَص  -4

 وثل اش تطصٕع تٕمازْ تٍ َٕچ يجٍ اش مسکه استفادٌ وکىٕد. -5

 وثل اش عمل، مثاوّ یًد زا تصیٍٕ ومائٕد. -6

 ( آموزش بعد از عملب

 تساْ کاَص دزد مٓ تًاوٕد اش مسکه تجًٔص استفادٌ کىٕد. -0

ضعٕت وٕمٍ وطستٍ وهساز  مٓ تًاوٕد تعد اش تٍ ًَش آمدن کامل دز ي -2

 تگٕسٔد.

دز غًزت دٔستاوسًٕن ي احتثها  ادزازْ مهٓ تًاوٕهد اش کٕهل آب      -3

اسم تس زيْ مثاوهٍ یهًد اسهتفادٌ کىٕهد. بىاویهٍ أهه مطهکل        

تسرسن وطد تٍ پسستاز مستًرٍ ار آ دَٕد تا دز غًزت لهصيم اش  

 لًلّ معدٌ ي سًود فًلٓ استفادٌ ضًد.

ان زا حفاظهت کهسدٌ ي جُهت یهاز      تا دست یًدتان م هل پاوسهم   -4

 کسدن تسض ات سسفٍ کىٕد.

ساعت تعد اش عمل مٓ تًاوٕد تٍ آزامٓ اش تصت پائٕه آمهدٌ ي زاٌ   24 -5

 تسئد.

دز غههًزت تسوههسازْ غههداَاْ رثٕعههٓ زيدٌ مههٓ تًاوٕههد اش مأعههات  -6

یًزاکٓ استفادٌ کىٕد. ي دز غًزت ت مل مٓ تًاوٕد اش غراَاْ معمًلٓ 

 مائٕد.وٕص استفادٌ و

جُت کاسته تة مٓ تًاوٕد اش مأعات یًزاکٓ تٕطتسْ اسهتفادٌ   -7

کىٕد. َمیىٕه اش تة تس تجًٔص ضهدٌ ٔها پاضهًٍٔ دادن اسهتفادٌ     

 کىٕد.

دز غًزت یًوسٔصْ اش م ل پاوسمان تهٍ پسسهتاز مستًرهٍ اره آ      -8

 دَٕد.

دز غًزت لصيم دي مهًزد و هًِ کهازکسد سهسم اش پسسهتاز مستًرهٍ        -9

 کم  تصًإَد.

دز غًزت یًوسٔصْ اش لثٍ َا، یًن دز ادزاز ٔا مدفًآ، شزدْ بطه  َها ٔها     -01

 پًست تدوتان فًزاً تٍ پصض  ٔا پسستاز مستًرٍ ار آ دَٕد.
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 ج( آموزش به هنگام ترخیص

تداوٕد کٍ زضٔ  غرأٓ ي سطح فعالٕت ضما ظهسن مهدت    -0

 ( َفتٍ تٍ حالت رثٕعٓ تس مٓ اسدد.2-0)

اش اوجههام فعالٕههت ضههدٔد تههٍ مههدت بىههدٔه َفتههٍ تأههد  -2

 یًددازْ ومائٕد.

شی  زا تمٕص وگٍ داضتٍ ي تا تتادٔه آغطتٍ تٍ سهسم  م ل  -3

 ضستطً ي آوسا ضدعفًوٓ کىٕد.

حتماً دز تازٔصٓ کٍ ذکس ضدٌ جُت ئصٔهت ي تسداضهته    -4

  .تصٍٕ َا ي ... تٍ پصض  معالج مساجعٍ کىٕد

 آپاندیسیت و مراقبتهای قبل و بعد از عمل

 از نکات زیر خودداری کنید

 تسٔدآ، کًفتگٓ، سًیتگٓ -0

 دز وصدٔکٓ تًتٍ َاْ یازداز کاز -2

 ضص  شدن ي کىدن شمٕه دز تاغ -3

 وگٍ داضته سٕگاز دز دست -4

 کاز کسدن تا اجاوُاْ داغ -5

 تسته ساعت میٓ ٔا جًاَسات -6

سعٓ کىٕد کهازت تٕمهازْ یهًد زا َمٕطهٍ َمهساٌ داضهتٍ       

تاضٕد.  ي تٍ تًغٍٕ َاْ پصض  دز مًزد ادامٍ دزمان حتمهاً  

 عمل کىٕد.
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 

 آپاندیسیت و مراقبتهای قبل و بعد از عمل

 

 

 بخش جراحي زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقت کنید:

 ااس تسض ات ٔکثازٌ وطع ضد -

 تسض ات تدتً ي تٕص اش حد ضد.ااس  -

 ااس مسٕس أه لًلٍ تستٍ ضد. -

 عٍ پزضک خًد  طال  دَید.

 تٍ تًغٍٕ پصض  دز مًزد شمان تسداضته آن اودام کىٕد. -

یًن ٔا فطازیًن  .............وگرازٔد اش اودام مثت ْ ضما  -

 اسفتٍ ضًد.

تىدَاْ مصػًظ  ..........تساْ اجتىاب اش وٕص حطسات  -

 ٕد.استفادٌ کى

 اش دستکص تساْ حفاظت یًد استفادٌ کىٕد. -

 اش اضٕاء تسودٌ پسَٕص کىٕد. -

 پًود اجتىاب کىٕد. 01تا  5اش تسداضته اضٕاء سىگٕىتس اش  -

 أجاد ضًد. ...............ااس ضستٍ ٔا ضکىىدآ دز پا  -

 م ل زا تا آب ي غاتًن ضستطً دَٕد. -

اصازش مًازد غٕس عادْ زا ماوىد )وسمصْ، تًزم ي تة( زا  -

 کىٕد.

 مساوثت ي دزماوُاْ تعد اش عمل زا تکاز تثىدٔد. -

 تٍ مدت دي ساا َس سٍ ماٌ ٔکثاز ئصٔت ضًٔد. -

معأىات ديزٌ اْ زا َس ماٌ دز مًزد پستان دٔگس یًد اوجام  -

 دَٕد.

ير ضُا ر  عا مسً ک  دن، ضاوٍ کردن ي عطًر سادٌ  -

 ضري  کىید.

ٍ ير ش دقیقٍ تا ضص َفت 42سٍ عار در ري  َر عار  -

 کىید.

دقیقٍ قبل    ير ش  02قبل    ير ش ديش عگیرید ي  -

 .مسکه مصرف کىید

 

 

 

 نمونه ورزشهای ساده:

 باال رفتن با دست روی دیوار -1

وزدیک دیً ر عایستید عا خم ي ر س  کردن  وگطتان دس  

 ر  ريی دیً ر عٍ سم  عاال عبرید تا آروج صاف ضًد.

 طناب بازی -2

ريی در رد کىیدد سدرَای   ريعريی در عایستید طىاب ر     

آ  د طىاب ر  عا دي دس  عگیرید ي در ر  ماعیه پاَای خدًد  

 ثاع  وگُد رید ي عطًر متىايب طىاب ر  عاال ي پاییه عکطید.

ضما در محل تمل خًد لًلٍ  ی د رید کٍ عصًر  کیسٍ یدا  

 َمًي گ يصل  س .
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