
 

 

 آیا تعریف آپاندیس را یم دانید؟ 
 

آپاندیس یک کیسه  کهک هک ا نهادو  هداد 

اسههیس ابههر کههیههسهه   هه  راد   01 سههانههتر سهه ر

بزرگ ستصل یم  اشد که   ه  رهکر سهبته   ها 

غهه ا  ههب شههد  ا  هه  راد  بههزرگ تهه هه ههیهه  یم 

شههکد  ههه  دوهههیههل کههک هههک بهههکد  سههه ههبا  آ  

سهکههاهر اسههی لههکن تهه هه هیهه    ههکد ا  هها هه   

 اوتهان ا  فکنی شکدس 

 

 

 

 آیا  الیم بیکار  آپاندیس را یم دانید؟
 

معموال با درد در ناایا ای ما اام  غازا    اا  
یم غااااود یه باااااش هااااارااااا  غاااا   دیه ااااار  
ظاها یم غود ممکن اسا  باا اراار داد  
نای ی یا رسای هیرتر غاود ا  الامیا  دیا اا 
می اغااااا ااامف فاات رااشاا اا   فااور  غاازاا  یم 

 باغ . 
 

 آیادرسا  بیکار  را سیدانید؟     
                                         

راا ااا  ناااماااا سااارغااا  مااامااکااان اسااا  درماااا  

 ناا ر هاایکااوفاا اار یااا الااماان  اااا    هاااداغاا ر  

 پان یس ( ن ا  باغا   های بای دیه ریها باا  

 یا الپاراسکومی انجا  یم غود. 

بعد از عمل جراحی در منزن چ  ن        

 نکاتی  را باید انجام بدهیم؟

 
 داریههای رود را مافت مرص  هن   

 
ریه  ایهل در  رژیا   ایامف ماایاعاا   4فا 3

ی اساااااااشااااد  هااانااا ااا  فاااا ریهد  غاااماااا   هاایاااراااتر

کارهاد مانااسات داغااای بااغا  ا  مرصا  

ی هن   .    یای نشاخ  لوگتر

یاا   هااتر  ماا   دیه هااشااااای ا  کااارهااای سااناا اا ر  هااتی

پااس ا  ا اان ماا   ماایکاااااواناا اا  کااارهااای ریه مااا  

 رود را انجا  ده  



 

پااامااامااا  مااااان الااماان رایاا  ریه درماا ااا   
یااان الاااو    فاااوساااب اااااد باااا فاااجااا  ااای اساااتر

 هن   . 
 

پس ا  فار ص یم فوان   یما  هن ا  اماا 

پاااس ا  اساااااااااااماااا   مااااااان را بااای راااومی 

ررااااا  هااااااد  یه اااااا  پاااااامااااااماااااا   مااااااد  

 پاماما  هن  . 

 

در صااور  داغاا ر  در  بااافااو اای باای ناامااا 

سااارغااا  ماااعاااماااوال دیه ریه  باااعااا  ا  راااار   

یه پاس هاد     میکاوان   اسااما  هن   

ا     مااااااااااااان  راااااا  را رراااااا  هاااااااد  

ین انجا  ده     پاماما  استر

 

یاا  هااشااااای بااعاا  ا  فاااراا ااص باای ساارغاا  
مااعاااواام رااود ماااا ااعاای هااناا اا  یه هراا ااا   
ی  بخ ی ها ر   نما ایراا  فماما ا  گاتر

 0میرود
در صورت بروز هرگونه تررحرچ کرر ر  

عفونت تب در ناحیه عمر  ررراربرا بره 

 پزحک خود مراجبه  نید 

درابر  کهل آپهانهدیهس  ه  رهکر رهاسهل بهبداشهته  

 لهههکد را  ههه  رهههکر 
 
سهههیههه هههکد ا  هههدا  آ  دنهههدر

  اد  اداس  یم دهید  پس نگبا  نباشیدس 

 

 

 من ع: 

سااااسااااااااری دارااان یه  ااااا  هاااایهناااا یه ساااودار  
6002 

ی  دهقا  نتر
 فا می اس ی نوقامی یه دهتر

 

 
 44333333000شماره تلفن بیمارستان : 

                           
          

 انشگاه علوم پ شکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن   د  

 مرک  آموزشی درمانی  پورسیزا

 

 خودمراقبتی در  بیماری آپاندیس  

 

 کمیت  آموزش سالمت  بیمارستان  پورسیزا

 

 4044ساچ 

 

 

 

 
 


