
 

 

ثيوبري گزاهي مِ تحت جزاحي 

ايس ثِ ًنبت سيز آپبًسمتَهي قزار گزفتِ

 زر هٌشل تَجِ  فزهبييس:

پس اس ػول تب سهبًينِ ثِ ضوب اجبسُ زازُ ًطسُ  

 است اس ذَرزى ٍ آضبهيسى اهتٌبع مٌيس.

پبًسوبى ًبحيِ ػول قجل اس تزذيص اس ثيوبرستبى  

تؼَيط ضسُ ٍ ًبحيِ ػول تَسط پشضل ٍ پزستبر 

 طَز.هيمٌتزل 

سبػت حوبم ًزفتِ سپس پبًسوبى  84زر هٌشل تب  

ًبحيِ ػول را ثززاضتِ ٍ ثِ حوبم ثزٍيس. اس ايي پس 

استفبزُ اس  ًبحيِ ػول ًيبس ثِ پبًسوبى ًسارز هگز

 .پشضلثب ًظزپبًسوبى ذطل 

طجق زستَر  ّبي ًبحيِ ػولثزاي مطيسى ثريِ 

)ثب ّوزاُ زاضتي زستَر  ثِ ثيوبرستبى پشضل

 يب پشضل هؼبلج ذَز هزاجؼِ ًوبئيس. پشضل(

جْت ثِ حساقل رسبًسى ػَارض پس اس ػول طجق  

زستَر پشضل هؼبلج ذَز زر سهبى هقزر ثِ ٍي 

 هزاجؼِ ًوبييس.

ؼس اس چزذيسى زر ترت، سزفِ ٍ تٌفس ػويق را ث 

ػول ثِ هٌظَر پيطگيزي اس ثزٍس ػفًَت تٌفسي 

 اًجبم  زّيس.

 

 

 

 :ثيوبري ػالئن  

 مبّص اضتْب، تَْع، استفزاؽ، ًفد ضنن.

 تطريص:

 اًجبم هؼبيٌِ ثبليٌي تَسط پشضل 

 اًجبم آسهبيص ذَى ٍ ازرار 

 اًجبم رازيَگزافي ٍسًََگزافي ضنن 

 زرهبى:

جزاحي است مِ آپبًسيس ثِ  زرهبى ثيوبري غبلجبً

 ضَز.ٍسيلِ جزاح ثززاضتِ هي

ثززاضتي ايي سائسُ هلتْت ّيچگًَِ هطنلي را ثزاي 

مٌس ٍلي هبًسى آى زر ضنن ثسيبر ايجبز ًوي ثيوبر

تَسط جزاح ثززاضتِ هي  هؼوَالً ٍ ذطزًبك ثَزُ

 ضَز.

 

 
 

 

 

 

ب طَلي زر ثيل سائسُ مَچل اًگطت هبًٌس  آپبًسيس  

ثبضس مِ زر زرٍى ضنن هتز هيسبًتي 01 حسٍز

قزار زارز. ايي سائسُ ثطَر پيَستِ اس غذا  ٍاًتْبي رٍزُ

ضَز. اس آًجب مِ ايي سائسُ ثطَر مبهل پز ٍ ترليِ هي

لذا هستؼس  ،ثبضسضَز ٍ قطز آى مَچل هيترليِ ًوي

 ػفًَت ٍ اًسساز است.

آپبًسيسيت ثِ هؼٌي التْبة آپبًسيس ثَزُ ٍ ضبيؼتزيي 

-ػلت التْبة حبز زر قسوت تحتبًي راست ضنن هي

اًسي ضنن ض ضبيؼتزيي  جزاحي اٍرآپبًسيسيت ثبضس. 

 ثبضس.هي

گبّي اٍقبت آپبًسيس هوني است ثِ زاليلي هبًٌس: 

-هَجَز زر لَلِ ّبيػفًَت ثِ زليل ًبهطرص، ثبمتزي

ّبي گَارش تَسط هحتَيبت زر حبل ػجَر زر لَلِ 

ّبي ّبي حلقَي، ػفًَتآلَزگي ثب مزم گَارضي،

 .ٍيزٍسي زستگبُ گَارش، هلتْت ٍ پز اس چزك ضَز
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 التهاب آپاًديس

 )آپاًديسيت(
14124111-01:تلفي    

 سَپرٍايسر پرستاري، كارشٌاس خطيبي، م: تٌظين ٍ تهيه

0111 زهستاى: سالهت بازًگري آهَزش  

سَدارث برًٍر جراحي داخلي پرستاري: هٌبع  

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر پرستاري باليٌي راهٌواي 

 
تب ّفتن ثؼس اس ػول ثزاي سَم زر فبصلِ رٍسّبي   

ثززاضتي ثريِ ّب ثِ هؼبيٌِ ٍ گزفتي زستَر 

  پشضل هزاجؼِ ًوبئيس

 جْتپس اس تزذيص زر صَرت فزستبزى ًوًَِ  

 پبتَلَصي ثزاي زريبفت جَاة هزاجؼِ ًوَزُ ٍ

 آًزاثِ پشضل ًطبى زّيس

تزذيص ثزگِ ذالصِ پزًٍسُ را اس هٌطي  ٌگبمّ 

 ،ثرص تحَيل ثگيزيس ٍ سهبى هزاجؼِ  ثِ پشضل

ثب ذَز ّوزاُ زاضتِ  ثزگِ ذالصِ پزًٍسُ را

  ثبضيس.

زر صَرت ثزٍس ػالئن سيز ثِ پشضل يب 

 :اٍرصاًس هزاجؼِ مٌيس

زر صَرت هطبّسُ ّز گًَِ تغييز زر هحل ػول  

ذزٍج جزاحي هبًٌس قزهشي، تَرم ٍ التْبة ٍ 

 ثِ پشضل هؼبلج ذَز هزاجؼِ ًوبييس. تزضح فَراً

 تت  

 تَْع ٍ استفزاؽ ضسيس 

 ػسم تَاًبيي زفغ ٍ ذزٍج گبس 

 زرز ضسيس ضننحسبسيت ٍ تَرم ٍ  

 

 

 

 

 

فؼبليت ذَز را ثِ تسريج افشايص زّيس ٍ زٍرُ ّبي    

 استزاحت زاضتِ ثبضيس.

اس هحل ػول ثب زست يب ثبلطت ٌّگبم سزفِ يب راُ  

هٌظَر پيطگيزي اس ثزٍس زرز حوبيت رفتي ثِ 

 ًوبييس.

ثِ هست زٍ ّفتِ اس اًجبم مبرّبي سٌگيي ذَززاري  

تَاًيس ثِ فؼبليتْبي ًوبئيس. پس اس ايي هست هي

 طيجؼي ٍ رٍسهزُ ذَز ازاهِ زّيس.

زارٍّبي تجَيش ضسُ تَسط پشضل را طجق زستَر  

 زازُ ضسُ ثطَر زقيق هصزف ًوبييس.

 تزذيص هؼوَلي هي ثبضسضين غذايي ضوب پس اس  ر 

ٍلي ثبيس تب حس اهنبى اس هَاز پزٍتئيٌي هبًٌس ضيز، 

 Cجبتي مِ حبٍي ٍيتبهيي هبست، گَضت ٍ هيَُ

ثيطتزي هي ثبضس استفبزُ مززُ ٍ اس ذَرزى 

 غذاّبي ًفبخ پزّيش ًوبئيس.

  
. 

 

 
 

 

 


