تْصیَ تَ تیوار تعذ از
ترخیص:

برای اطالعات بیشتربه اوجمه حمایت از بیماران
دیابتی واقع در خیابان وادری روبروی داروخاوه رازی
مراجعه ومایید.تلفه تماس33321711 :

پاًطواى ًاحیَ عول قثل از
ترخیص از تیوارضتاى تعْیض شذٍ
ّ ًاحیَ عول تْضط پسشک ّ
پرضتار کٌرتل هي شْد.
 48ضاعت محام
 درهٌسل تاًرفتَ ضپص پاًطواى ًاحیَ عول
را ترداشتَ ّ تَ محام ترّیذ.از
ایي پص ًاحیَ عول ًیاز تَ
پاًطواى ًذارد هگر ایٌکَ پسشک
هعاجل مشا دضتْر دادٍ تاشذ.یک
ُفتَ تعذ از عول جراحی ترای
کشیذى خبیَ ُای ًاحیَ عول تَ
تیوارضتاى یا پسشک هعاجل خْد
هراجعَ منائیذ.
تعذ از  12ضاعت پص از جراحی
آپاًذیطیت ،مشا هی تْاًیذ
پاشذٍ ّ حرکت کٌیذ ّ تعذ از 2
تا ُ 3فتَ پص از عول جراحی هی
تْاًیذ ،تَ زًذگی عادی خْد
تازگردیذاگر جراحی تصْرت
الپارّضکْپی اجنام شْد ،زخن
کْچکرت ّ درهاى ضریع تر هی
تاشذ
اگر تعذ از عول جراحی دچار
اضتفراغ غیرقاتل کٌرتل ،درد
زیاد در ًاحیَ شکوی ّیا
افسایش درد  ،احطاش ضرگیجَ ّ
ضثکی ضر ،خْى در ادرار ّ ،
ضرخی در زخن خْد ،تة ّ یا
عفًْت در حمل زخن شذیذ تَ پسشک
خْد هراجعَ مناییذ
دارًىای جتٌیس شذه تٌسط پسشک
را در هنسل طبق ساعتيای دستٌر
داده شذه بطٌر دقیق هصرف

آپانذكتٌم
ي
کدED-PM-003-01 :
قسّیي  ،خیاتاى فردّضی  ،تاالتر از
چِارراٍ فردّضی  ،جٌة هرکس دیالیس
تلفي333365160-70 :
www.mehreganhospital.ir
ّب ضایت:
پطت الکرتًّیکی :
mehreganhospital@IRAN.IR
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آپانذیس چیست؟
پانذیسیت هشکلی است کو در آن

دالیل ابتال بو
آپانذیسیت

تشخیص ابتال بو
آپانذیسیت

آپانذیس مشا هلتيب شذه ًپر از چرک
هیشٌد.آپانذیس زائذهای کٌچک ً
انگشتی شکل است کو از رًدهی بسرگ
ً درناحیو پایین ً راست شکن
هنشعب هیشٌد .ىرچنذ آپانذیس ىنٌز
فایذه شناختو شذه ای نذارد ،اها
هی تٌانذ باعث هشکالتی جذی شٌد.

عالئن آپانذیس چیست؟
درد ّ تیرکشیذى در ًْاحی
ًاف کَ اغلة تَ مست راضت ّ
پاییي شکن حرکت مي کٌذ
دردیکَ تعذ از چٌذ ضاعت
شذیذتر هی شْد
حطاضیت ّ درد زهاًیکَ مشا
تررّی مست راضت ّ پاییي شکن
فشار هی آّریذ
دردیکَ ٌُگام راٍ رفنت ،ضرفَ
ّ یا ضایر حرکات رخ هی دُذ
هتْع ،اضتفراغ ّ کاُص
اشتِا،تةّ ،رم شکن



ّ ًاتْاًی در اضِال ،یثْضت
خارج کردى تادشکن

فرد زهاًی دچار آپاًذیطیت
هی شْد کَ آپٌذیص ّی
تْضیلَ هذفْع ،جطن خارجی،
ضرطاى ّ یا عفًْت هطذّد
شْد .تذّى تْجَ تَ علت
هطذّد شذى ،زهاًی کَ
آپاًذیص هطذّد هی شْد
تاکرتی ُای درّى آپاًذیص
شرّع تَ تکثیر کردٍ ّ
تاعث التِابّ ،رم ّ پر از
چرک شذى آپاًذیص هی شًْذ
ّ اگر مبْقع آپاًذیص درهاى
ًشْد ،اهکاى پارگی ّ
ترکیذى آى ّجْد دارد.

آزهایش شکن ترای تشخیص التِاب
آزهایش ادرار ترای تشخیص
عفًْت ادراری
تررضی راضت رّدٍ
آزهایش خْى ترای تررضی عفًْت
در تذى
ضی تی اضکي ّ یا ضًْْگرافی

درهان آپانذیسیت
درهاى آپاًذیطیت عوْها شاهل
ترداشنت آپاًذیص هلتِة شذٍ
هی شْد .ضایر درهاى ُا تطتَ
تَ هشکل مشا ممکي اضت ،هْرد
ًیاز تاشذ .ایي عول جراحی
آپاًذکتْهی ًاهیذٍ هی شْد.
اگر آپاًذیص تاعث آتطَ ًیس
شْد ،ترای درهاى اتتذا هی
تایطت آتطَ را خشک ّ ختلیَ
منْد .مهچٌیي اگر پسشک تَ
آپاًذیطیت شذى یا ًشذى مشا
شک داشتَ تاشذ ،تازُن ترای
جلْگیری از خطرات احتوالی
ممکي اضت اقذام تَ ترداشنت
آپاًذیص منایذ .اًتخاب ایٌکَ
ایي جراحی تشکل الپارّضکْپ ّ
یا جراحی تاز اجنام شْد تَ
تشخیص پسشک ّ شرایط مشا
ّاتطتَ اضت

