
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بیمار عشیش 

ثب طَلی )ای وَچه ٍ اًگشتی شىل  آپبًسیس ظائسُ
ضٍزُ ثعضي اثتسای است وِ اظ ( سبًتی هتط  01حسٍز 

هی ٍ ذبلی  شَز ٍ ثِ طَض هطتت ثب غصا پط هٌشؼت هی
چَى هدطای آى وَچه است ٍ هوىي است ثِ . شَز 

هستؼس ثطٍظ اًسساز ٍ سپس ذَثی ترلیِ ًشَز ثسیبض 
ػفًَت است وِ اصطالحبً ثِ ایي حبلت آپبًسیسیت هی 

 . گَیٌس

  :تظاهزات بالینی

زضز زض ضثغ تحتبًی ضاست شىن وِ هؼوَال ثب تت 
شىن زض .ذفیف ، تَْع ، گبّی استفطاؽ ّوطاُ است

همساض حسبسیت زض لوس ٍ .  لوس حسبس هی ثبشس
ست ٍ اسْبل زض اسپبسن ػضالت هَخَز ٍ یب ثطٍظ یجَ

 .افطاز هتفبٍت هی ثبشس

 : تشخیص 

آظهبیش ذَى، ،  تَسط پعشههؼبیٌبت ثبلیٌی  اًدبم 
ػىس سبزُ شىن ، سًََگطافی اظ شىن ثِ تشریص 

   . لطؼی ثیوبضی ووه هی وٌس

 : درمان

 خطاحی 

 زاذل ػطٍلیّب ٍ هبیؼبت تدَیع آًتی ثیَتیه 

 تدَیع هسىي ثؼس اظ اطویٌبى اظ تشریص 

 

 

 : قبل اس عمل جزاحینکات آموسشی 

  ثِ طَض ولی ثیوبضی وِ هشىَن ثِ التْبة
آپبًسیس هی ثبشس ٍ زچبض تت ، تَْع ٍ یب زضز 
است ًجبیس اظ زاضٍّبی هسْل یب هلیي استفبزُ 

ظیطا استفبزُ اظ ایي زاضٍّب ثبػث پبضُ . وٌس
 . شسى آپبًسیس هی شَز

  خْت وبّش زضز ثْتط است ثیوبض زض ٍضؼیت
ی ثْتطیي ٍضؼیت ضٍ. ضاحت لطاض زازُ شَز

پْلَ ثرَاثس ٍ سبق پبّب ضا زاذل شىن لطاض 
زّس ٍ یب ثب یه ثبلش وَچه هثل ًَاض زٍض 

 . شىن ثگصاضز

  هوىي است لجل اظ خطاحی ًیبظ ثِ هحلَل
ّبی ٍضیسی ثطای حفظ ػولىطز وبفی ولیَی 

ضطٍضی  ٍ خبیگعیٌی هبیؼبت اظ زست ضفتِ
 . ثبشس

  زضهبى آًتی ثیَتیه هوىي است خْت
 . تدَیع شَز پیشگیطی اظ ػفًَت

  ُگبّی الظم است ثطای ثیوبض سًَس ثیٌی هؼس
 . ای گصاشتِ شَز

  زض ایي ثیوبضاى اظ زازى تٌمیِ ثِ ػلت ذطط
 .  پبضگی ضٍزُ ثبیس اختٌبة شَز

 : اس عمل جزاحی نکات آموسشی بعذ

 فعالیت 
شَز وِ ثؼس اظ ػول خْت تسْیل تَصیِ هی

ٍ  ًشستِ حفظ شَز ًیوِ ٍضؼیتذطٍج تطشحبت 
 . سبػت ضاُ ضفتي شطٍع شَز 42اظ  ثؼس

 

 . سبػت ضاُ ضفتي شطٍع شَز 42ثؼس اظ 

 ّبی شَز وِ اظ اًدبم فؼبلیتتَصیِ هی
ثسًی سرت ٍ ثلٌس وطزى اخسبم سٌگیي تب 

 .هستی پس اظ ػول اختٌبة شَز
 2-4  ّفتِ پس اظ ػول ثطاسبس زستَض

 .ّبی ػبزی شطٍع شَزپعشه، ّوِ فؼبلیت
  اظ ػَاضض ثؼس اظ ػول ثطای پیشگیطی

شَز وِ تَصیِ هی( ّبی تٌفسیػفًَت)
 .توطیٌبت تٌفسی ثِ طَض هٌظن اًدبم شَز

 رصیم غذایی 
 سبػت ثؼس اظ ػول، ثیوبض ثبیس ًبشتب 42تب 

ثؼس اظ شطٍع حطوبت زٍزی ضٍزُ . ثبشس
ثطاسبس زستَض پعشه، ضغین هبیؼبت صبف 

( هثل سَپی وِ اظ صبفی ضز شسُ ثبشس)شسُ 
 . شطٍع شَز ونون 

ثِ تسضیح ٍ ثطحست تحول ثیوبض، هَاز  
 .غصایی خسیس ثِ ضغین غصایی افعٍزُ شَز

شَز وِ زض ضٍظّبی اٍل ثؼس اظ تَصیِ هی 
شضت، ولن، لَثیب، )ػول هصطف غصایی ًفبخ 

( ّبی گبظزاضًرَز، تطثچِ، ذیبض ٍ ًَشبثِ
ًبى تست، وطاوط، ًبى . اختٌبة شَز

 . گیطًسیسَذبضی ٍ هبست خلَی ًفد ضا ه
تَصیِ ثِ هصطف ضغین غصایی حبٍی همبزیط  

گَشت ون چطة، ترن هطؽ، )وبفی پطٍتئیي 
 هطوجبت، آة ) Cٍ ٍیتبهیي ...( لجٌیبت ٍ 

 



 

  

 . (آًبًبس، گَخِ فطًگی

 سایز نکات آموسشی 
 شَز وِ هحل خطاحی ٍ ظذن طجك تَصیِ هی

  .زستَض پعشه پبًسوبى شَز

 42  سبػت پس اظ ػول خطاحی ثیوبض هی
تَاًس استحوبم وطزُ ٍ هحل ػول خطاحی ضا 
ثب آة ٍ شبهپَی هالین هبًٌس شبهپَ ثچِ 

 .شستشَ زّس 

 ّبی تدَیع شسُ ثِ هَلغ آًتی ثیَتیه
 - آًتی ثیَتیههصطف شسُ ٍ زٍضُ زضهبى ثب 

اظ لطغ ذَزسطاًِ آًتی  . )وبهل شَزّب 
 (ّب اختٌبة شَزثیَتیه

  زض صَضت ثطٍظ زضز اظ زاضٍّبی هسىي تدَیع
 .شسُ استفبزُ شَز

 ِّبی هحل ػول خطاحی زض ثیي ضٍظّبی ثری
( طجك ًظط پعشه خطاح)ثؼس اظ ػول  7-5

 .شَزوشیسُ 

  زض صَضت ثطٍظ ػَاضض ظیط ثِ پعشه
،  ، تت حسبسیت زض لوس شىن :هطاخؼِ شَز

،  سفتی شىن ٍ تٌسی ضطثبى للت ، استفطاؽ
 یجَست،  اسْبل ،تؼطیك  اشتْبیی ، لطظ ٍ ثی
 ًفد شىن ٍ

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزيی سالمتی ي بهبًدی   

 

 

داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 

 درماوی قسيیه 

 مرکس آمًزشی درماوی يالیت

 آپاودیسیت

 دفتر پرستاری

 ياحد آمًزش

 راهىمای آمًزش بیماران

 


