
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 ایجاد اس رٍدُ است کِ اگز دچار ػفًَت ٍ ٍرم ضَد تاػث کَچکی قسوتآپاًذیس 

.دَض هی درد ضذیذ ضکن   

است ٍ تزای درهاى  در ایي ٍضؼیت گفتِ هی ضَد کِ فزد دچار آپاًذیسیت ضذُ 

ایي ػول آپاًذیس تزداضتِ هی ضَد ) ًثَدى ًیاس تِ ػول جزاحی است کِ طی 

.آپاًذیس در رٍدُ ّیچ هطکلی ایجاد ًوی کٌذ (  

در صَرتی کِ تِ هَقغ ػول جزاحی اًجام ًطَد هوکي است آپاًذیس پارُ ضذُ ٍ  

د .ػفًَت در ضکن پخص ضَد  ٍ تاػث ایجاد هطکالتی تزای تیوار ضَ  

حساسیت  ، تة ،کاّص اضتْا  ،ػالٍُ تز درد ضکن  ،  هوکي است تَْع ٍ استفزاؽ  

ذ ٍ ػالئن ًا خَضی ًیش دیذُ ضَد ،ًثض تٌ ،ضکن در لوس   

 درد ضکن هوکي است تا راُ رفتي ٍ سزفِ کزدى تذتز ضَد .

اگز آپاًذیس پارُ ضذُ تاضذ در هحل ػول درى گذاضتِ هی ضَد ) درى یک لَلِ  

 "هؼوَال .الستیکی ًاسک است کِ تزضحات چزکی را اس هحل ػول خارج هی کٌذ (

طَالًی   ) تیواراًی کِ آپاًذیس ضاى پارُ ضذُ است ( هذت تستزی در ایي تیواراى

رٍس یا تیطتز( است . 5تز )  

جَاى ضایغ است . سهیٌِ خاًَادگی ًیش در  پاًذیسیت تیطتز در جَاًاى ٍ هزداىآ

 ایجاد آپاًذیسیت هَثز است .

پس اس ػول جزاحی  تایذ تِ ایي هَارد دقت ًواییذ :    

 تِ هحض ضزٍع درد  در هحل ػول، تِ پزستار تخص اطالع دّیذ  .

تِ پزستار تخص  "درصَرتی کِ تؼذ اس ػول  قا در  تِ ادرار کزدى ًیستیذ حتوا 

 اطالع دّیذ تا اقذاهات السم اًجام گزدد .

تِ ٌّگام سزفِ کزدى هحل ػول را هحکن تا دست فطار دّیذ تا ٌّگام سزفِ ،هحل 

 ػول حزکت ًاگْاًی پیذا ًکزد ُ ٍ تاػث درد ٍ آسیة تِ هحل تخیِ ّا ًطَد.

:قثل اس ایي کِ اس تخت پاییي تیاییذ ٍ ضزٍع تِ حزکت کٌیذ  

یا ایي کِ اٍل ًیوِ ًطستِ ضذُ ٍ سپس تِ طَر  )دقیقِ رٍی تخت تٌطیٌیذ 01 اتتذا

  .(کاهل تٌطیٌیذ

دقیقِ در حالی کِ در لثِ تخت ًطستِ ایذ پاّایتاى را اس تخت  01سپس تِ هذت

 آٍیشاى کٌیذ ٍ سپس آرام آرام ضزٍع تِ حزکت ًواییذ . 

ّزچِ تیطتز راُ تزٍیذ خًَزساًی تِ هحل ػول تیطتز ضذُ ٍ تخیِ ّایتاى سٍدتز 

ضذُ ٍ ػفًَت هحل ػول کوتز هی ضَد .خَب   

دارٍ ّای آًتی تیَتیک خَراکی ) دارٍّای چزک  ٍ تزای هصزف  در هٌشل تؼذ اس ػول

خطک کي ( تِ ضوا تجَیش هی ضَد کِ تزای پیطگیزی اس ػفًَت هحل ػول تایذ تِ 

 طَر کاهل ٍ در راس ساػت تؼییي ضذُ هصزف گزدد . 

ٍقتی کِ هحل تزیذگی ول پاًسواى ضَد اها در چٌذ رٍس اٍل السم است کِ هحل ػ

اها تایذ هحل ػول تویش  پَست ٍ هحل تخیِ ّا تستِ ضذ ًیاسی تِ پاًسواى ًیست

هی تَاى رٍساًِ دٍش گزفت  اها ًثایذ اس ٍاى استفادُ ضَد . .ًگْذاضتِ ضَد  

گزم تَدى ٍ خزٍج تزضحات چزکی کٌتزل تخیِ ّا را اس ًظز قزهشی، درد، تایذ ّز رٍس 

کٌیذ ) ایي هَارد هوکي است ًطاًِ ػفًَت هحل ػول تاضذ ( ٍدر صَرت ٍجَد ایي 

 هَارد تایذ تالفاصلِ تِ پشضک هؼالج خَد هزاجؼِ ًواییذ .

هی تَاًیذ  ا ّ تزای کطیذى تخیِ،تایذ تخیِ ّا کطیذُ ضَ د   رٍس تؼذ اس ػول 01تا  7

هزاجؼِ ًواییذ .تِ پشضک جزاح خَد ٍ یا تِ در هاًگاُ جزاحی تیوارستاى   

ین هاُ اجسام سٌگیي تلٌذ ًکٌیذ  .تزای یک ٍ ً  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آپاًذیس چیست ؟

 تؼذ اس اًجام ػول جزاحی

 آپاًذیس

اس خَد هزاقثت کٌیذ ؟چگًَِ    

 

 تْیِ ٍ تٌظین :ٍاحذ آهَسش دفتز پزستار ی

خزهذرُتیوارستاى تَ ػلی سیٌا   

0231تْار سال   

 


