
 

 

 

 

 

 

 توصیه های الزم در زمان ترخیص

تبشهبًی کِ ثِ ضوب اجبشُ هصسف هبیعبت دادُ ًطدُ چیزص   

هیل ًکٌیدٍ دز شهبى ضسٍع هبیعبت اش آة ٍلسم یزب جزب        

کن زًگ استفبدُ ًوبیید ٍ اش خزَزدى سزبًزدیزا ٍیزب                

 کوپَت ثِ جْت ایجبد ًفخ خَدداز  کٌید.

ٍقتی کِ اجبشُ زاُ زفتي دادُ ضد اثتدا هدتی لزجزِ تز زت         

ًطستِ ٍ پبّب آٍیصاى ثبضددز صَزت ًداضتي سسگیجِ ثزب  

کوک زاُ ثسٍید ٍ اگس ٍشى ضوب شیبد است اش ضکن ثٌد 

 استفبدُ کٌید

 تظاهرات بالینی:

 کبّص اضتْب،تَْع ٍ استفساغ ،ًفخ ضکن  

 ًکتِ هْن :ٍقتی ثیوبز دجبز تت ،تزْزَع یزب دزد ضزکزن               

 هی ضَد ًجبید هلیي یب هسکي ث َزد.

 تط یص ثیوبز :

 اًجبم هعبیٌِ ثبلیٌی تَسط پصضک

 اًجبم آشهبیص خَى ٍ ادزاز

 اًجبم زادیَ گسافی ٍ سًََگسافی ضکن

 

 درمان بیماری:

غبلجب جساحی است .ثسداضتي ایي شائدُ هلتْت ّیچ گزًَزِ      

هطکلی زا ثسا  ضوب ایجبد ًوی کٌد ٍلی هزبًزدى آى دز         

ضکن خطسًبک است ٍ هعوَال تَسزط جزساب ثزسداضزتزِ          

 هیطَد.

یکی اش عَاهل هَثس دز تسسیع ثْجَد  ضوب ثعد اش عزوزل       

 زاُ زفتي هی ثبضد کِ ثبید هستجب آى زا اًجبم دّید.

 اشنایی با بیماری آپاندیسیت  

آپبًدیا یک شائدُ کَچک اًگطت هبًٌد ثب طزَلزی دز       

سبًتی هتس هی ثبضد کِ دز دزٍى ضکزن اًسزبى      01حدٍد 

قساز دازد.ایي شائدُ ثطَز پیَستِ اش غرا پزس ٍ تز زلزیزِ             

هیطَد.اش آًجب کِ ایي شائدُ ثطَز کبهل ت لیِ ًوی ضَد  

ٍ قطس آى کَجک هی ثبضد لرا هستزعزد عزفزًَزت ٍ          

اًسداد هی ثبضد.آپبًدیسیت ثِ هعٌی التْبة آپبًدیزا   

ثَدُ ٍ ضبیعتسیي علت التْزبة آپزبًزدیزا ثزَدُ ٍ            

ضبیعتسیي علت التْبة حبد دز قسزوزت تزنزتزبًزی           

زاست ضکن ثَدُ ٍ ضبیعزتزسیزي عزلزت جزساحزی            

 اٍزضاًسی ضکن هی ثبضد.
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ّفتِ اش اًجبم کبزّب  سٌگزیزي    2ثِ هدت 

 خَدداز  ًوبیید.

دز صَزت هطبّدُ ّس گًَِ تغییس دز هنزل  

جساحی هبًٌد قسهص  ،تَزم،التْبة فزَزا ثزِ     

 پصضک هعبلج خَد هساجعِ ًوبیید.

زضین غرایی ضوب پا اش تسخیص ثْتس است تزب  

حد اهکبى اش هَاد پسٍتئٌی هبًٌد ضیزس ،هزبسزت      

،گَضت ٍ هیَُ ّبیی کِ حبٍ  ٍیتزبهزیزي سزی       

ثیطتس  هی ثبضد استفبدُ کسدُ ٍ اش غراّب  ًفزب   

 ثپسّیصید.

 منبع :

 هیتسا ذٍالفقبز  ،جساحی ثسًٍس ٍ سَدازث: گَازش

 10اًتطبزات ثطس  چبح 

 

سزبعزت    3تب  2جْت جلَگیس  اش تت ٍ عفًَت زیِ ّس 

تٌفا عویق داضتِ ثبضید ثب ًگِ داضتي ًبحیِ عولجب دست 

یب یک ثبلص اثتدا تٌفا عویق داضتِ ثبضیزد ٍ سزپزا        

 سسفِ ًوبیید

پبًسوبى ًبحیِ عول قجل اش تسخیص اش ثزیزوزبزسزتزبى        

تعَیض ضدُ ًٍب حیِ عزوزل تزَسزط پزصضزک ٍ               

 پسستبزکٌتسل هی ضَد.

 اجبشُ حوبم کسد زا اش پصضک هعبلجتبى ثگیسید

اگس ًوًَِ پبتَلَض  داضتید ثزعزد اش دزیزبفزت           

 جَاة ثِ پصضک هساجعِ ًوبیید.

 

بیمارستان شهید انصاری 


