آپانذیسیت چیست؟

ذطٚخی آپب٘سیس ثٛسیّٛٔ ٝاز زفؼی ،اٍُ٘ ٞب ،پیچ

اٌط ٞط وساْ اظ ػالئٓ شوط ضس ٜضا زاضیس ،ثالفبغّ ٝثٝ

آپب٘سیس ػضٛی ث ٝط 3 َٛتب  7سب٘تیٕتط است و ٝاثتسای

ذٛضزٌی ،تٛٔٛض یب خسٓ ذبضخی ٔی ثبضس ٕٞچٙبٖ

پعضه ٔطاخؼ ٝوٙیس ،ظیطا تطریع  ٚزضٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ایٗ

ضٚز ٜثعضي لطاض ٌطفت ٝاستٞ .یچ وس ث ٝزضستی

ػبزات ضٚز ٜای ٔ ٓٞی تٛا٘س ٘مص زاضت ٝثبضس.

ثیٕبضی ثسیبض إٞیت زاضز ٞ .یچ چیعی ٘رٛضیس ٛٙ٘ ،ضیس

ػّٕىطز زلیك آٖ ضا ٕ٘ی زا٘س  .أب آ٘چ ٝث ٝضٚضٙی ٔی

افطازیى ٝغصاٞبی ثب فیجط ظیبز ( ٔثُ سجعیدبتٔ ،یٜٛ

 ٚاظ ٞط ٌ ٝ٘ٛلطظ ضس زضز ،آ٘تی اسیسٞبٔ ،سٞ ُٟب ٚ

زا٘یٓ ایٗ است و ٝثسٞ ٖٚیچ ػٛاضؼ آضىبضی ٔی تٛاٖ

خبت) ٔػطف ٔی وٙٙس احتٕبَ ثطٚظ آپب٘سیسیت زضآٟ٘ب

پسٞبی ٌطْ وٙٙسٔ( ٜثُ ویس ٝآة ٌطْ) زٚضی وٙیس ،ظیطا

پس اظ ثطزاضتٗ آپب٘سیس ث ٝظ٘سٌی ازأ ٝزاز  .آپب٘سیس

وٕتط است.

ثطٛض ٔطتت ثب ٔحتٛیبت ضٚز ٜپط ضس ٚ ٜسپس ث ٝزاذُ

عالیم

ضٚز ٜترّیٔ ٝیطٛز ِٚی چٔ ٖٛدطای آٖ وٛچه است



زضزٞبی ٔج ٟٓزض لسٕت ثبالی ٘بف یب لسٕت

ٕٔىٗ است ٔسسٚز ضٛز  ٚثبػث اِتٟبة ویس ٝضٛز و ٝثٝ

فٛلب٘ی ضىٓ و ٝایٗ زضز ث ٝسٕت ضاست ٚ

ایٗ حبِت آپب٘سیسیت ٌفتٔ ٝی ضٛز.

پبییٗ ضىٓ تیط ٔی وطسٔ .ؼٕٛالً ایٗ اِٚیٗ

اِتٟبة آپب٘سیس یه ثیٕبضی اٚضغا٘سی است و ٝثطای

٘طب٘ ٝاست.

ذبضج وطزٖ آٖ ث ٝػُٕ خطاحی فٛضی ٘یبظ است .زض
غٛضت ػسْ زضٔبٖٕٔ ،ىٗ است آپب٘سیس تطویس ٜیب

 اظ زست زازٖ اضتٟب

 تٟٛع یب استفطاؽ و ٝزلیمبً پس اظ زضز ضىٓ ضخ
ٔی زٞس.

سٛضاخ ضٛز ٛٔ ٚاز ػف٘ٛی آٖ ث ٝزاذُ حفط ٜضىٕی ضاٜ
پیسا وٙس و ٝزض ایٗ غٛضت ثبػث پطیت٘ٛیت یب ٕٞبٖ
اِتٟبة ضسیس حفط ٜضىٕی (غفبق) ٔی ضٛز  ٚزض

ٚ ضْ ضىٓ
 تت

ٔی تٛا٘س ثبػث پبض ٜضسٖ آپب٘سیس ّٔتٟت

ضٛز.

تشخیص
تطریع ثطاسبس یه ٔؼبی ٝٙوبُٔ ،آظٔبیص ذٚ ٖٛ
سٌٛ٘ٛطافی غٛضت ٔی ٌیطز .اغّت تطریع آپب٘سیسیت
ٔطىُ ٔی ثبضس ٌٚبٞی

 12-14سبػت ثیٕبض ثبیس

زضاتفبلبت تحت ٘ظط ٌطفت ٝضٛز  ٚزض  15زضغس ٔٛاضز
خطاحی ،آپب٘سیس ّٔتٟت ٕ٘ی ثبضس.
درمان جراحی :ثطزاضتٗ ظائس ٜثب زازٖ ثطش زض لسٕت
پبییٗ ضىٓ و ٝث ٝآٖ آپب٘سوتٔٛی ٔی ٌٛیٙس اٌط آپب٘سیس
پبض ٜضٛز ٔی تٛا٘س ثبػث ػف٘ٛت زض حفط ٜضىٓ ضٛز وٝ

غٛضتی و ٝثب آ٘تی ثیٛتیه ٞبی لٛی زضٔبٖ ٘طٛزٔ ،ی

٘ بتٛا٘ی زض زفغ ٌبظ ضٚزٞ ٜب

ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطش ثعضٌتطی ضٚی ضىٓ ظزٔ ٜی ضٛز ٚ

تٛا٘س وطٙسٜ

 زضز ٔج ٟٓیب ضسیس زض  ٕٝٞلسٕت ٞبی ثبال ٚ

ثؼس اظ ػُٕ  4-5ضٚظ٘بحی ٝػُٕ ثبظٌصاضتٔ ٝی ضٛز ٚ

ثبضس

علت
ػّت آپب٘سیسیت
ثست ٝضسٖ ضاٜ




پبییٗ ضىٓ ،پطت ٔ ٚمؼس
ازضاض زضز٘بن

ٔطتت ضستط ٚ ٛپب٘سٕبٖ ٔی ضٛز  ٚثؼس ثریٔ ٝی ضٛز.
عوارض بعذ ازعمل

استفطاغی و ٝلجُ اظ زضز ضىٓ ضخ زٞس

ػبضض ٝاغّی ػف٘ٛت ضىٓ است ؤ ٝؼٕٛالًثؼس اظ پبضٜ

ٌطفتٍی ضسیس ػضالت

ضسٖ آپب٘سیس اتفبق ٔی افتس.

 یجٛست یب اسٟبَ ثٕٞ ٝطاٌ ٜبظ

مراقبت های بعذ از عمل

 -زضغٛضتیى ٝثؼس اظ ػُٕ زچبض تت ،تٟٛع ،استفطاؽ ٚ

 -تب ظٔب٘یى ٝپعضه یب پطستبض ث ٝضٕب ٍ٘فت ٝا٘س ٞیچ ٌٝ٘ٛ

زضز زض ٘بحی ٝضىٓ ضسیس ث ٝپعضه ذٛز اطالع زٞیس.

ٔبیؼبت یب غصا ٘رٛضیس.

 -تب چٙس ضٚظ غصاٞبی ٘طْ  ٚپطپطٚتئیٗ ثرٛضیس ٚ

 -اٌط تت یب ٘بضاحتی زیٍطی ٘ساضت ٝثبضیس  1-2ضٚظ ثؼس

غصاٞبی ٘فد آٚض  ٚزیط ٞضٓ ٔثُ ٘رٛز ِٛ ٚثیب ٚ

اظ ػُٕ ٔطذع ٔی ضٛیس.

ٛٞیح ،ترٕ ٚ ٝپست ٝضا ٘رٛضیس.

 -ثؼس اظ ػُٕ ثطای خٌّٛیطی اظ تدٕغ تطضحبت زض ضیٝ

 -زض ٔٛضز ٔطالجت اظ ظذٓ ،پب٘سٕبٖ  ٚضستطٛی آٖ

لّت حتٕبً سطف ٝوٙیس ( زست ذٛز ضا ضٚی ٘بحی ٝػُٕ

آٔٛظش ٞبی الظْ ضا ثجیٙیس.

ٌصاضت ٝتب اظ زضز خٌّٛیطی وٙس).

 -اٌطآ٘تی ثیٛتیه یب زاضٚی زیٍطی ثطای ضٕب تدٛیط

 -اٌط آپب٘سیس پبض ٜضس ٜثبضس  ٚاحتٕبَ ػف٘ٛت ثبضس

ضس طجك زستٛض استفبز ٜوٙیس.

ٕٔىٗ است ِ ِٝٛای زض ٔحُ ظذٓ ثٍصاض٘س تب تطضحبت

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

التهاب آپاندیس
(آپاندیسیت)

ذبضج ضٛز .زض ایٗ غٛضت چٙس ضٚظ ثیطتط ثستطی ٔی
ضٛیس  ٚتطضحبت اظ٘ظط ضً٘ ٔثُ ظضز یب سجع ثٛزٖ
ثطضسی ٔی ضٛز.
 ثؼس اظ ػُٕ زضحبِت ٘یٕ٘ ٝطست ٝلطاضثٍیطیس تب اظ فطبضثٔ ٝحُ ػُٕ خٌّٛیطی ضٛز.
زضٔٙعَ استطاحت وبفی زاضت ٝثبضیس ِٚی پیبز ٜضٚی ثٝض٘ٚس ثٟجٛزی ضٕب سطػت ٔی ثرطس.
  7-10ضٚظ ثؼس اظ ػُٕ یب طجك ٘ٛثتی و ٝث ٝضٕب زازٜا٘س ثطای ثبظوطزٖ ثریٞ ٝب ٔطاخؼ ٝوٙیس.
 ٞ 4-6فت ٝثؼس اظ ػُٕ ٔی تٛا٘یس فؼبِیت طجیؼی ذٛز ضااظسطثٍیطیس.
  2-3ضٚظ ثؼس اظ ػُٕ ٔی تٛا٘یس ث ٝحٕبْ ثطٚیس ِٚیضٚی ٘بحی ٝػُٕ چیعی ٘ىطیس.
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