هراقبتهاي از خود بعذ ازعول جراحی:
 پبًسوبى ًبحیَ عول طجق زستْر پشضک
 آًتی ثیْتیک ذْراکی ثزاي پیطگیزي اس
عفًْت هحل عول هی ثبضس طجق زستْر
پشضک ثَ هْقع هصزف ًوبئیس.
 اس هحل عول ّ ثریَ ُب هزاقجت وسم را ثعول
آّریس
.ثزای کطیسى ثریَ ُبی هحل عول  7تب
10رّس ثعس اس عول ثَ کلیٌیک جزاحی هزاجعَ
ًوبئیس.
 زرهٌشل تب زّرّسحوبم ًزفتَ سپس پبًسوبى
ًبحیَ عول را ثززاضتَ ّ ثَ حوبم ثزّیسّ ثب
ضبهپْ ثچَ هحل عول را ثطْئیس.
 ثَ هست زّ ُفتَ اس اًجبم کبرُبي سٌگیي
ذْزاري ًوبئیس پس اس ایي هست فعبلیتِبي
طجیعی ّ رّسهزٍ ذْز ازاهَ زُیس
زر صْرت ثزّس تت ّ تْرم ّ قزهشي ّ زرزًبك
ضسى هحل عول حتوب ثَ پشضک اطالع زُیس.

آپاندیس

سائسٍ ایی کْچک ّ ضجیَ ثَ اًگطت

ثب طْل حسّز

سبًتی هتز است کَ ثسیبر

هستعس ثزّس اًسساز ّ سپس عفًْت است.
دانشگاه علوم پسشکی وخذهات بهذاشتی درهانی هرهسگاى

آپانذیسیت :یکی اس ضبیعتزیي علل جزاحی فْري
ضکن ثَ حسبة هی آیس

عالئن بیواري:
ًکتَ هِن ّقتی ثیوبر زچبر تت ،تِْع یب زرز
ضکن هیطْزً .جبیس هلیي یب هسکي ثرْرز اگز
آپبًسیس پبرٍ ضْز زرز هٌتطز ضسٍ ّ ّضعیت

ثیوبر ثستز هی ضْز.

روش تشخیض:

فعبلیت طجیعی هعوْو ثیي تب ُفتَ پس اس
عول اس سز گزفتَ هی ضْز.

درهاى

حساقل تب

افشایص فطبر زر زاذل ضکن ّ ًبحیَ عول
هی ضْز ذْززاري ًوبئیس
رژین غذایی ضوب پس اس تزذیص هعوْلی هی
ثبضس ّلی ثبیس تب حس اهکبى اس هْاز پزّتئیٌی
هبًٌس ضیز ،هبست،گْضت ّ هیٍْ جبتی کَ
حبّي ّیتبهیي ثیطتزي هی ثبضس استفبزٍ
کززٍ ّ اس ذْرزى غذاُبي ًفبخ پزُیش
هی
ًوبئیسّ.اس غذاُبیی کَ ثبعث یجْست
ضًْس استفبزٍ ًکٌیس.



با آرزوي بهبودي

التهاب آپانذیس

کبُص اضتِب  ،تِْع  ،استفزاغ ً ،فد ضکن

تطریص آپبًسیسیت ثب هعبیٌَ ضکن تْسط
جزاح ّعالین زرز ،آسهبیص ذْى ّ ازرار،عکس
،رازیْلْژی ّ سًْْگزافی ضکن اًجبم هی
ضْز.

هبٍ اس اًجبم کبرُبیی کَ ثبعث

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

زرهبى ثیوبري غبلجب جزاحی است کَ آپبًسیس
ثَ ّسیلَ جزاح ثززاضتَ هیطْز
ثززاضتي ایي سائسٍ هلتِت ُیچگًَْ هطکلی
را ثزاي ضوب ایجبز ًویکٌس ّ ،لی هبًسى آى زر
ضکن ثسیبر ذطزًبك ثْزٍ ّهعوْو ًال تْسط
جزاح ثززاضتَ هیطْز
پس اس عول ّ ثَ ُْش آهسى ثَ ضوب زارُّبي
هسکي ّ آًتی ثیْتیک طجق زستْر پشضک
هعبلج زازٍ ذْاُس ضس یکی اس عْاهل هْثز زر

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-03-97
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تسزیع ثِجْزي ضوب ثعس اس عول راٍ رفتي هی

ثبضس کَ ثبیس هزتجبٌا آًزا اًجبم زُیس.
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