الرعایة املنزل ّیة بعد العمل ّیة الجراح ّیة
عـــادة یســـمح لـــک مبغـــادرة املستشـــفی بعـــد یـــوم أو یومیـــن مـــن إجـــراء
العمل ّیـــة  .اإللتـــزام بالنصائـــح و اإلرشـــاداتال ّتال ّیـــة یلعـــب دورا فاعـــا فـــی
الش ــفاء م ــن امل ــرض.
یجـــب تج ّنـــب األغذیـــة التـــی تـــؤ ّدی إلـــی انتفـــاخ البطـــن فـــی األیـــام
ـستن ــاول الخــراوات و الفواک ــه و
األول ــی بع ــد العمل ّی ــة الجراح ّی ــة.و ال تن ـ َ
رشب الســـوائل الّتـــی متنـــع عـــر التغـــوط و صعوبـــة الـــراز.
علـــی حســـب مـــدی شـــدّ ة التهـــاب الجراحـــة قـــد یکـــون مـــن الواجـــب
علیـــک أن تنـــاول املضـــادات الحیویّـــة وفقـــاًلتوجیهـــات الطبیـــب املعالـــج.
عنـــد الشـــعور بـــاألمل قـــد یســـمح لـــک بـــأن تنـــاول األدویّـــة املهدّ ئـــة
(املســـکّنة) مثـــل اســـتامینوفون  ،بروفـــن أو أنتســـتخدم التحامیـــل مثـــل
تحمیلـــة اســـتامینوفون أو دیکلوفنـــاک.
ـف عل ــی بطن ــک و اضغ ــط برف ــق عن ــد الس ــعال و العط ــس
ض ــع راح ــة الک ـ ّ
ح ّت ــی متن ــع م ــن األمل املفاج ــئ .
تحتـــاج أن تأخـــذ قســـطاً مـــن الراحـــة ملـــدّ ة خمســـة أ ّیـــام إلـــی ســـبعة
أی ــام و بع ــد ذل ــک یمکن ــک أن تع ــود إل ــیعمل ــک (مهنت ــک) إذا مل یقت ــض
عمل ــک مامرس ــة جس ــم ّیة ش ــدیدة غی ــر أنّ ــه م ــن الواج ــب علی ــک أن تتج ّن ــب
النش ــاطات الجس ــمیة القاس ــیة ال ســ ّیام رف ــع األش ــیاء الثقیل ــة مل ــدّ ة  5إل ــی 7

•

•
•
•
•

4

ـت ال ــیراح ــة أک ــر -عل ــی حس ــب مهنت ــک -فیج ــب
أس ــابیع .و إذا احتج ـ َ
استفس ــار طبیب ــک املعال ــج.
یوصی باستخدام "ملین" عند الشعور بعرس التغ ّوط.

•

أعراض خطرة
یوص ــی مبراجع ــة الطبی ــب أو قس ــم الط ــوارئ ف ــی املستش ــفی عن ــد ظه ــور
األعــراض التالی ــة:
اإلصابة بالح ّمی و ال ّرجفان (القشعریرة )
التق ّیئ و الغثیان
تح ّجر البطن أو اإلنتفاخ الشدید
االسهال
عدم دفع غازات البطن.
شـــدّ ة األمل فـــی مـــکان الجراحـــة أو حـــدوث حمـــرة شـــدیدة أو خـــروج
الصدیـــد أو القیـــح مـــن مـــکان الجـــرح.
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الزائدة الدودیة

ما هی الزائدة الدودیة ؟ و ما هو عملها فی الجسم؟
ع ـ ّرف الزائــدة الدوديــة (باإلنجليزيــة )Appendix) عــى أنّهــا ج ـراب صغــر
ي ّتخ ــذ ش ــكل اإلصب ــع ،تتص ــل باألمع ــاءالغليظ ــة يف الجه ــة الس ــفلية اليمن ــى
مـــن البطـــن .و مل یُعـــ َرف لهـــا عمـــل مع ّیـــن و یقـــال أنّهـــا متثّـــل دورا فـــی
الجهــاز املناعــیللجســم فــی الســنین األولــی مــن العمــر .و لکــن املعلومــات
الطب ّی ــة أثبت ــت آنّ اس ــتئثالها ال ُیســ ّبب خ ــاال ف ــی ص ّح ــةالجس ــم.

ما هی الزائدة الدودیة ؟
الته ــاب الزائ ــدة الدودی ــة عب ــارة ع ــن انس ــداد الزائ ــدة الدودیّ ــة و ق ــد يُع ــزى
انســداد الزائــدة هــذا إىل العديــد مــن الحــاالت؛مثــل :منــو األورام ،أو وجــود
الديــدان ،أو تراكــم املــادة الربازيــة فيهــا ،أو تض ّخــم ال ُجريبــات اللمفاويــة،
أی س ــنة م ــن س ــنی
یمک ــن خط ــر اإلصاب ــة بالته ــاب ال ــدودة الزائ ــدة ف ــی ّ
العمــر غیــر أنّ نســبة اإلصابــة ترتفــع فیمــن ت ـراوحأعامرهــم بــن  10أعــوام
ال ــی  30عامــاً .
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ما هی أعراض ال ّزائدة الدّ ودیّة ؟ و ما هی طرقها التشخیص ّیة؟
رة،
یبــدو التهــاب ال ّزائــدة الدّ ودیّــة بــأمل غیــر واضــح یرتکّــز حــول منطقــة ال ـ ّ
يل م ــن
حی ــث یش ــتدّ ه ــذا األمل تدریج ّی ــاکلّ ــا ق ــارب الجان ــب األمي ــن الس ــف ّ
البط ــن غی ــر أنّ هن ــاک أعراضــاً أخ ــری له ــذا امل ــرض نح ــو  :فق ــدانالشّ ــه ّیة
 ،الغثي ــان والتق ّي ــؤ  ،اإلصاب ــة باإلس ــهال و ع ــر الت ّغ ــوط و یص ــاب املری ــض
بالح ّم ــی ف ــی ح ــاالت تفاق ــمالته ــاب ال ّزائ ــدة الدّ ودیّ ــة.
السیــری  .و قــد
یعتمــد طــرق تشــخیص هــذا املــرض غالب ـاً علــی التشــخیص ّ
یمک ــن للطبی ــب أن یش ــخصه ع ــنطری ــق الفح ــص إل ــی ح ــدّ کبی ــر و ف ــی
بع ــض الح ــاالت ق ــد یلج ــئ إل ــی تحلی ــل ال ــدّ م و تحلی ــل الب ــول واإلختب ــارات
ال ّتصویریّ ــة کالس ــونّار لل ّتأکّ ــد م ــن اإلصاب ــة ب ــه.
طرق عالج التهاب ال ّزائدة الدّ ود ّیة
ال یمکـــن عـــاج ال ّزائـــدة الدّ ودیّـــة ّإل باســـتئصالها بالعمل ّیـــة الجراح ّیـــة و ال
یج ــدی الع ــاج الصیدل ــی ف ــیعالجها.یُ َع ــدُّ ع ــاج الته ــاب ال ّزائ ــدة الدّ ودیّ ــة
السیعـــة فـــی مجـــال الجراحـــةالّتـــی
بالعمل ّیـــة الجراحیـــة مـــن الحـــاالت ّ
یتـــم فـــی غضـــون  12إلـــی  24ســـاعة
أی دو ٍر حیـــث ّ
ال یمکـــن أن تنتظـــر ّ
بع ــد ظه ــور األعــراض األولی ــةله ــذا امل ــرض .و تک ــون ه ــذه العمل ّی ــة عمل ّی ــة
2

جراح ّی ــة مفتوح ــة و إذا تأ ّخ ــرت ف ــی املراجع ــة للخض ــوع للعمل ّی ــةالجراحی ــة
ی ــزداد خط ــر اإلصاب ــة بالتهاب ــات ف ــی أمع ــاء البط ــن نتیج ــة لتمــ ّزق کیس ــة
الزائــدة الدّ ود ّیــة أوحــدوث الخـراج .عمل ّیــة اســتئصال ال ّزائــدة الدّ ود ّیــة تُعــدّ
م ــن العملی ــات الجراح ّی ــة البس ــیطة إذا متّ ــت ف ــیاملراح ــل األول ّی ــة لإلصاب ــة
به ــذا امل ــرض حی ــث تق ـ ّـل أعراضه ــا إذا أرسع ــت ف ــی املراجع ــة للع ــاج.
النصائ ــح الطب ّی ــة و اإلج ـراءا ت بع ــد عمل ّی ــة اس ــتئصال ال ّزائ ــدة الدّ ود ّی ــة ف ــی
املستش ــفی.
ینص ــح ب ــأن ال تنه ــض م ــن مکان ــک ف ــی الس ــاعات األول ّی ــة بع ــد العمل ّی ــة
ک ــا یج ــب تج ّن ــب املش ــی ف ــیالس ــاعات األولیة.م ــن األفض ــل أن تک ــون
حالت ــک بی ــن القی ــام و الجل ــوس حی ــث تقلِّ ــل ه ــذه الحال ــة م ــن الضغ ــط
عل ــی م ــکان الجراح ــة و تخ ّف ــف ایضــاً آالم ــک.
یب ــدأ نظام ــک الغذائ ــی ب ــرب الس ــوائل ف ــی الی ــوم اإلول بع ــد إجــراء
العمل ّیـــة .و علـــی حســـب اســـتطاعتکیمکنـــک تنـــاول األغذیـــة الجامـــدة
ش ــیئاً فش ــیئاً.
أخرب مم ّرض القسم و استعن به عند الشّ عور باألمل.
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