آشنایی با عالئم اورژانسی آپاندیسیت
آپاودیس یک کیسه لوله ای شکل باریک بیرون زده از روده بسرگ است .ایه عضو که تقریبا  ۲تا
 ۲۲ساوتی متر طول دارد ،در سمت راست و پاییه شکم واقع شده است.
آپاًذیظیت در ّالغ هلتِة ػذى آپاًذیض اطت .ػلت دلیك ایي اتفاق ٌُْس هؼخؾ ًیظت اها گاُی
اّلات اًگل ُا یا تاکتزی ُا هٌجز تَ ایجاد ایي التِاب هی ػًْذ .اگز آپاًذیض تتزکذ ،ػفًْت آى در طزاطز
ػکن گظتزع هی یاتذ.آپاًذیض پارٍ ػذٍ در ّالغ یک ّضؼیت تِذیذکٌٌذٍ سًذگی اطت.

عالئم و نشانه های آپاندیسیت
اًْاع ػالئن آپاًذیظیت ّجْد دارد کَ هوکي اطت ُوَ هزدم آى را تجزتَ ًکٌٌذ .آپاًذیض هی تْاًذ  84تا
 2۲طاػت تؼذ اس ػزّع ػالئن پارٍ ػْد.
شکم درد و وفخ :یکی اس اّلیي ًؼاًَ ُای آپاًذیظیت ًفخ ػکن اطت .درد هوکي اطت اس اطزاف ًاف
آغاس ػْد ّ در ًِایت تَ طوت پاییي ّ راطت ػکن حزکت کٌذ .ایي درد تیش اطت ّ فزّکغ ًوی کٌذ.
ػکن در لوض حظاص اطت ّ درد توایل تَ تذتز ػذى دارد تَ خـْؽ ٌُگاهی کَ فزد ًفض ػویك هی
کؼذ ّ یا حزکت هی کٌذ .طزفَ ّ ػطظَ ًیش درد را ّخین تز هی کٌذ .در هْارد ػذیذ تْرم لاتل هؼاُذٍ
در ػکن ّجْد دارد.
تب خفیف :آپاًذیظیت هؼوْال تاػث تة تا درجَ حزارت تة  22.۲تا  24.4درجَ طاًتی گزاد تزّس هی کٌذ.
ُوچٌیي هی تْاًذ ُوزاٍ تا لزس تاػذ .اگز آپاًذیض پارٍ ػْد ،ػفًْت ًاػی اس آى هی تْاًذ تة را افشایغ
دُذ.
واراحتی دستگاه گوارش :آپاًذیظیت هوکي اطت تاػث تِْع ّ اطتفزاؽ ػْد .اس دطت دادى اػتِا،
یثْطت ّ اطِال اس ػالئن دیگز ُظتٌذ.
چه باید کرد؟
اگز ػوا حتی تؼذای اس ػالئن آپاًذیظیت را در خْد هؼاُذٍ کزدیذ ،تایذ تالفاؿلَ تَ دًثال هزالثت ُای
فْری اّرژاًض تاػیذُ .یچ کذام اس درهاى ُای خاًگی تزای ایي ػارضَ فایذٍ ای ًذارد .اطتفادٍ اس تزخی
دارُّا ػایذ تَ پارگی طزیغ تز آپاًذیض هٌجز ػْد .دارُّای ضذ درد را ًثایذ اطتفادٍ کزد چْى تؼخیؾ
آپاًذیظیت را تزای پشػک هؼکل کٌٌذ.پشػک تا هؼایٌَ فیشیکی هی تْاًذ تَ تؼخیؾ تزطذ .تا تؼخیؾ
آپاًذیظیت پشػک احتواال ػوا را کاًذیذ ػول جزاحی فْری خْاُذ کزد .حذف آپاًذیض تا ػول
آپاًذکتْهی اس طزیك یک تزع  ۲تا  ۴طاًتی هتز در لظوت تحتاًی ّ راطت ػکن اطتُ .وچٌیي
جزاحی هی تْاًذ تَ رّع الپارّطکْپی اًجام ػْد.
ػلت دلیك آپاًذیظیت ػٌاختَ ػذٍ ًیظت ّ ُیچ راُی تزای جلْگیزی اس آى ّجْد ًذارد .تَ ًظز هی
رطذ ایي ػارضَ کوتز اتفاق تیفتذ اگز :ػوا رژین غذایی تا فیثز تاال ( فیثز در غذاُایی هاًٌذ طثْص جْ دّ
طز  ،سیتْى طیاٍ  ،ػذص ّ ...داػتَ تاػیذ.
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