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هرگاه دچار عالیم مذکور شددید هده هدین عندو    نکته:
 ز د روهای ملی ، مسهل و تنقیه هر ی هرطرف کدرد  

پدارگ  پپانددیر ر  یهوست  سدتااده نننیدد زیدر   اتمدال 
 فددز یم میدهددددن همچنددی   ز ضر دددهای  ددد درد نیدددز 
 ستااده نننیدد چدر  کده تشدآیا پپاندیسدیت شدما توسدط 
پزشددددک مشددددنل آو هددددد شدددددن تددددا پددددیم  ز تشددددآیا 

 .پپاندیسیت نیز چیزی نآورید و نیاشامید

 روشهای تشخیص آپانذیسیت

معایندات هددایین  توسدط پزشددکن درد واساسدیت هدده  -1
 یمر ناایه شنم هیمار هررس  میگرددن 

عنسهرد ری ها س  ت   سن  و سونوگر ف  هدر ی  -2
 تایید هیمارین 

پزمددددایم  در ر هددددر ی رد عاونتهددددای  در ری کدددده  -3
 میتو ند عالیم  مشاهه درد پپاندیسیت  یجاد کندن 

 ویهای ساید آو () فز یم تعد د گله پزمایم آو  -4

 روش درمان آپانذیسیت:

 عمل جر ا  و هرد شت  پپاندیر هه طرق زیر:

 یجدددداد هددددرم کوچددددک در ناایدددده  روش عااااادی: -1
  نو آارج کرد  پپاندیر تاتان  ر ست شنم

و ریز  سور خ4تا  3 یجاد  روش الپاروسکىپی: -2
  نآارج کرد  پپاندیر  ز  ی  طریق 

روز  3تا  1پر  ز عمل جر ا  معموال هیمار پر  ز 
 ز هیمارستا  ترآیا میشودن دوره هههدودی و نقاهدت 

 نیز یک هاته هطول م   نجامدن 

  

 

 رد شد  پسیب و تروما هه شنمن * و

  یجاد زآم در مآاط پپاندیرن  -2

 امله هاکتریها و ویروسهان  -3

در شر یط فوق هاکتریها تنثیر یافته و پپاندیر متدورم و پدر 
 ز چدددری میگدددرددن همچندددی   نسدددد د موجدددب مآتدددل شدددد  
جریددا  آددو  و  یتهدداب پپاندددیر میگددرددن پپاندیسددیت یددک 
 ورژ نر پزشن  ماسوب گردیده و عدم درما  فدوری پ  

 عو رض مرگهار زیر ر  در پ  آو هد د شت: 

 نتشار عاونت هده مااهده شدنم کده هده پارگ  پپاندیر و  -1
پ  پریتونیددت میگوینددد و عاونددت آطرنددای پوشددم د آلدد  

 شنم ) ااق( ر  در پ  آو هد د شتن

 ر ه یاه  عاونت هه جریا  آو  که هسیار مهلک  ستن  -2

  یجاد پهسه در پ  پارگ  پپاندیر ن-3

 عالیم آپانذیسیت

و هده درد در ناایه شنم کده  ز  طدر ف نداف پ داز شدده -1
تدریج هه نو ا  تاتان  و ر ست شنم  متد د مد  یاهددن درد 

ساعت تشددید شدده و  ز یدک درد  14تا  11معموال پر  ز 
مههم هه یک درد مشآا تر و مو ع  تر تهدیل میگدرددن 

هدد ، تدنار عمیدق، سدرفه و عطسده  درد ای  ارکدت د د 
 تشدید میگرددن

 ه   شتهای ن  -2 

 تهوع و  ستار غن  -3

 ناتو ن  در دفع گازن  -4

 تب آایف که هدنهال عالیم دیگر روی میدهدن  -5

 ن تنرر  در ر7             سهال و یا یهوستن -6

 تنرر  در رن -7

 آپانذیس چیست؟

پپاندددیر یددک هرپمدددگ  کوچددک در روده هددزر   سددت کدده 
جدددد ر پ  مسدددشول ترشددد  سدددلویهای  یمنددد  مددد  هاشدددد و در 
سیستم  یمن  هد  نقم د رد ،  یهته نقم پ  ه ورت  نیسدت 

مشددنل  یجدداد کنددد هلندده وجددود پ   فددردکدده نهددود  پ  هددر ی 
 1نقم کمند  در مسداشل  یمند  د ردن طدآول پپآانآدیآدآر  ز 

میل  متر  7-8سانت  متر متغیر میهاشدن ضطر پ  نیز  12تا 
 ستن درو  پپاندیر مجر ی  کوچک و هاریک وجود د رد 

و ترشدداات پ  هدده کدده الیدده پوشددانند ه پ  د شمددا ترشدد  د رد
پپآاندیددآر در نآددآاایه   شددودن د آددل روده هددزر  تآلیدده مدد

 تاآتان  شنم و در سمت ر ست و ضع م  هاشدن 

هدددده  یتهدددداب و تددددورم پپاندددددیر،  آپانذیساااایت چیساااات؟

 پپاندیسیت میگویندن

 شناسی گیریمهه

مد نار دچار پپاندیسیتیکنار جمعیت 522 ز هر هر سایه
سال دیده مد 1۲تا12شودن  ی  هیماری   لب در هی   فر د 

 سددت  مددا در ویدد  در  فددر د مسدد  نیددز گددز رم شدددهشددود 
ن  هدتال مدرد   تقریهدا دو هر هدر نادر  ستسال 1زیر کودکا 

  نزنا   ست

 دالیل ایجاد آپانذیسیت چیست؟

مو رد زیر م  تو ند سهب  نسد د   نسد د پپاندیر -1
 پپاندیر شودن

* هه وسیله مو د مدفوع ،  نگلها و یا رشد هیم  ز اد 
  ی پپاندیرندهانهسلویهای 

* هزر  شد  هافت ینااوی دیو ره پپاندیر در  ثر عاونت 
 در دستگاه گو رم یا در نقاط دیگر هد ن

 یماریهای  یتهاه  روده مانند کرو  و کوییت  ویسروزنه* 
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شهنه ههد شت و درما  نقده 

 هیمارستا   مام )ره( نقده

 تیسیآپاند
 

  

                                      

 واحد آموزش
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هددر یمدددفوعهددایکنندددهنددرمممندد   سددت پددر  ز عمددل  -
  .شوند تو یه  ز یهوستجلوگیری

ارکات هدن  آدود ر  ماددود ، ز عملپردر دوره نقاهت 
) هه مدت  آود ر   ز سر گیریدعادیتدریجاً فعاییت کرده 

د ری نماشید نپر  ز دآو کارهای سنگی دو هاته  ز  نجام 
م  تو نید هده فعاییتهدای طهیعد  و روزمدره آدود   ی  مدت

  د مه دهیدن(

درجدده 9/38 تر زیددا هیشدد مسدداوی تددب ز مددو رد  گددر یندد 
 ، وجدوددرد شدنم ،  فدز یممدد وم سدانتیگر د،  سدتار غ

یا سدردرد  منگ  و شده  ستار غیا ماتویاتدر مدفوع آو 
  .دهد، اتما هه پزشک مر جعه نماییدرخ ز جر ا پر

ناایددده عمدددل ضهدددل  ز تدددرآیا  ز هیمارسدددتا   پانسدددما  -
تعویض شده و ناایه عمل توسط پزشک و پرستار کنترل 

 شودن

سپر پانسما  ناایده عمدل  ساعت امام نرفته 48تا درمنزل  -

ر  هرد شته و هده امدام هرویددن ز  ید  پدر ناایده عمدل نیداز هده 
پانسدددما  ندددد رد مگدددر  یننددده پزشدددک معدددایج شدددما دسدددتور د ده 
هاشدددنیک هاتدده هعددد  ز عمددل جر ادد  هددر ی کشددید  هآیدده هددای 
 ناایه عمل هه هیمارستا  یا پزشک معایج آود مر جعه نماشیدن

ه تغییددر در ماددل عمددل جر ادد  در  ددورت مشدداهده هرگوندد -

فدددور  هددده پزشدددک معدددایج آدددود  ضرمزی،تدددورم و یتهدددابمانندددد 
 مر جعه نماییدن

تجدددویز شدددده توسدددط پزشدددک ر  در مندددزل طهدددق  د روهدددای -
 ساعتهای دستور د ده شده هطور دضیق م رف نماشیدن

 اتهدددار هعدددد  ز جر اددد  پپاندیسدددیت فدددرد ممنددد   سدددت دچدددار 
و یا سوند موضت مشنل هیمار شود که ها کیسه پب گرم   در ری

 ال   م  شودن

ههتددر  سددت هیمددار در و ددعیت ر اددت ضددر ر  کدداهم دردجهددت 

د ده شودن ههتدری  و دعیت روی پهلدو هآو هدد و سداق پاهدا ر  

د آل شنم ضر ر دهد و یا ها یک هدایم کوچدک مثدل ندو ر دور 

 شنم هگذ ردن

   

(ن  ز پنجدای )پپانددکتوم پپانددیرهرد شدت هر یجر ا  * 
 کددهتددا زمددان  ،   لددب سددتمشددنلپپاندیسددیت تشددآیاکدده

  .شودنم  زدهجر ا  هه نشود، دست د دهضطع تشآیا

 فتد تعویق هه د رد جر ا  شود،  منا  تشنیل پهسه گر *
 پ   یتیدام هدر ی شدود و فر دت تآلیده پهسده که تا زمان 

 نهاشد

 تىصیه های الزم 

و  ز آددورد  سددتنشدددهد دهتشددآیاپپاندیسددیتکددهتددا زمددان 
هدر یهاشد، هیهوش آای  معده کههپرهیزیدن وضت  پشامید 
تشدنهآطرتر آو هد هودن  گر آیلد ه  هسیار جر ا عمل

  .هشوییدآود ر  ها پبهستید، دها 

معدددده  ی  –گددداه  الزم  سدددت هدددر ی هیمدددار سدددوند هینددد  
 گذ شته شودن 

 تجدویز ز جر اد پدر و پنتد  هیوتیدک   ددرد روهاید
  .وندم 

ضدر ر د ده  و دعیت نیمده نشسدتههعد  ز جر ا  هیمار در 
م  شدودن در  ید  و دعیت  ز و رد پمدد  فشدار هده مادل 
جر ادد  و  نددد مهای شددنم  کاسددته مدد  شددود و در نتیجدده 

 درد تآایف م  یاهد ن 

طهددق زمددان  کدده پزشددک هدده شددما مدد  گویددد هیمددار ر   ز 
 تآت هه پر م  پاشی  هیاورید و ر ه ههرید ن 

طهدق دسدتور پزشدک  هازگشت ارکدات رودهدر  ورت 
 ز پددر مایعددات آددور ک  هددر ی هیمددار شددروع مدد  گددردد ن

پ داز مد جامدد ترژیدمتددریجو هدهمایعات،  هتد  رژیمعمل
رژیدم  دذ ی  شدما پدر  ز تدرآیا معمدوی  مد   . شدود

هاشد وی  هاید تا اد  منا   ز مدو د پروتشیند  مانندد شدیر، 
شتری هی Cماست،گوشت و میوه جات  که ااوی ویتامی  

م  هاشد  ستااده کرده و  ز آورد   دذ های ناداخ پرهیدز 
 نماشیدن

 

 میتو نید هه فعاییتهای طهیع  و روزمره آود  د مه دهیدن(


