
  

أســـابیع. و إذا احتجـــَت الـــی  راحـــة أکـــر -علـــی حســـب مهنتـــک- فیجـــب 
استفســـار طبیبـــک املعالـــج. 

• یوصی باستخدام "ملین" عند الشعور بعرس التغّوط. 
أعراض خطرة

یوصـــی مبراجعـــة الطبیـــب أو قســـم الطـــوارئ فـــی املستشـــفی عنـــد ظهـــور 
األعـــراض التالیـــة: 

• اإلصابة بالحّمی و الرّجفان )القشعریرة( 
• التقّیئ و الغثیان

• تحّجر البطن أو اإلنتفاخ الشدید
• االسهال

• عدم دفع غازات البطن. 
ــروج  ــدیدة أو خـ ــرة شـ ــدوث حمـ ــة أو حـ ــکان الجراحـ ــی مـ ــّدة األمل فـ • شـ

الصدیـــد أو القیـــح مـــن مـــکان الجـــرح. 

الرعایة املنزلّیة بعد العملّیة الجراحّیة
عـــادة یســـمح لـــک مبغـــادرة املستشـــفی بعـــد یـــوم أو یومیـــن مـــن إجـــراء 
العملّیـــة . اإللتـــزام بالنصائـــح و اإلرشـــادات  الّتالّیـــة یلعـــب دورا فاعـــا فـــی 

الشـــفاء مـــن املـــرض. 
• یجـــب تجّنـــب األغذیـــة التـــی تـــؤّدی إلـــی انتفـــاخ البطـــن فـــی األیـــام 
األولـــی بعـــد العملّیـــة الجراحّیـــة.و ال تنـــَس  تنـــاول الخـــراوات و الفواکـــه و 

رشب الســـوائل الّتـــی متنـــع عـــرس التغـــوط و صعوبـــة الـــراز. 
• علـــی حســـب مـــدی شـــّدة التهـــاب الجراحـــة قـــد یکـــون مـــن الواجـــب 
علیـــک أن تنـــاول املضـــادات الحیویّـــة وفقـــاً  لتوجیهـــات الطبیـــب املعالـــج. 

ــة  ــة املهّدئـ ــاول األدویّـ ــأن تنـ ــک بـ ــمح لـ ــد یسـ ــاألمل قـ ــعور بـ ــد الشـ • عنـ
ــل  ــل مثـ ــتخدم التحامیـ ــن أو أن  تسـ ــتامینوفون ، بروفـ ــل اسـ ــکّنة( مثـ )املسـ

تحمیلـــة اســـتامینوفون أو دیکلوفنـــاک. 
ـــد الســـعال و العطـــس  ـــق عن ـــک و اضغـــط برف ـــی بطن • ضـــع راحـــة الکـــّف عل

ـــع مـــن األمل املفاجـــئ .  ـــی متن حّت
• تحتـــاج أن تأخـــذ قســـطاً مـــن الراحـــة ملـــّدة خمســـة أیّـــام إلـــی ســـبعة 
ـــض  ـــک( إذا مل یقت ـــک )مهنت ـــی  عمل ـــود إل ـــک أن تع ـــک یمکن ـــد ذل ـــام و بع أی
ـــب  ـــک أن تتجّن ـــه مـــن الواجـــب علی ـــر أنّ ـــک مامرســـة جســـمّیة شـــدیدة غی عمل
ـــی 7  ـــّدة 5 إل ـــة مل ـــیاء الثقیل ـــع األش ـــّیام رف ـــیة ال س ـــمیة القاس ـــاطات الجس  النش
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ـــة  ـــة  الجراحی ـــرت فـــی املراجعـــة للخضـــوع للعملّی ـــة مفتوحـــة و إذا تأّخ جراحّی
ـــة  ـــزّق کیس ـــة  لتم ـــن نتیج ـــاء البط ـــی أمع ـــات ف ـــة بالتهاب ـــر اإلصاب ـــزداد خط ی
ـــة تُعـــّد  ـــة أو  حـــدوث الخـــراج. عملّیـــة اســـتئصال الزّائـــدة الّدودیّ الزائـــدة الّدودیّ
ـــة  ـــة لإلصاب ـــل األولّی ـــی  املراح ـــت ف ـــیطة إذا متّ ـــة البس ـــات الجراحّی ـــن العملی م

ـــاج.  ـــة للع ـــی املراجع ـــت ف ـــا إذا أرسع ـــّل أعراضه ـــث تق ـــرض حی ـــذا امل به

ـــی  ـــة ف ـــدة الّدودیّ ـــة اســـتئصال الزّائ ـــة و اإلجـــراءا ت بعـــد عملّی ـــح الطبّی النصائ
املستشـــفی. 

ـــة  ـــد العملّی ـــة بع ـــی الســـاعات األولّی ـــک ف ـــن مکان ـــض م ـــأن ال تنه • ینصـــح ب
کـــا یجـــب تجّنـــب املشـــی فـــی  الســـاعات األولیة.مـــن األفضـــل أن تکـــون 
ـــة مـــن الضغـــط  ـــام و الجلـــوس حیـــث تقلِّـــل هـــذه الحال حالتـــک بیـــن القی

ـــک.  ـــاً آالم ـــف ایض ـــة و تخّف ـــکان الجراح ـــی م  عل
• یبـــدأ نظامـــک الغذائـــی بـــرب الســـوائل فـــی الیـــوم اإلول بعـــد إجـــراء 
العملّیـــة .و علـــی حســـب اســـتطاعتک  یمکنـــک تنـــاول األغذیـــة الجامـــدة 

ـــیئاً.  ـــیئاً فش ش
• أخرب ممرّض القسم و استعن به عند الّشعور باألمل. 

ما هی أعراض الزّائدة الّدودیّة ؟ و ما هی طرقها التشخیصّیة؟
ـــز حـــول منطقـــة الـــرّة،  ـــة بـــأمل غیـــر واضـــح یرتکّ یبـــدو التهـــاب الزّائـــدة الّدودیّ
ـــن  ـــن الســـفيّل م ـــب األمي ـــارب الجان ـــا ق ـــا  کلّ ـــذا األمل  تدریجّی ـــث یشـــتّد ه حی
ـــهّیة  ـــدان  الّش ـــو : فق ـــرض نح ـــذا امل ـــری له ـــاً أخ ـــاک أعراض ـــر أّن هن ـــن غی البط
، الغثيـــان والتقّيـــؤ ، اإلصابـــة باإلســـهال و عـــر التّغـــوط و یصـــاب املریـــض 

ـــة.  ـــدة الّدودیّ ـــاب الزّائ ـــم  الته ـــاالت تفاق ـــی ح ـــی ف بالحّم
یعتمـــد طـــرق تشـــخیص هـــذا املـــرض غالبـــاً علـــی التشـــخیص الّریـــری . و قـــد 
ـــی  ـــر و ف ـــّد کبی ـــی ح ـــص إل ـــق الفح ـــن  طری ـــخصه ع ـــب أن یش ـــن للطبی یمک
ـــارات  ـــول و  اإلختب ـــل الب ـــّدم و تحلی ـــل ال ـــی تحلی ـــد یلجـــئ إل بعـــض الحـــاالت ق

ـــه.  ـــة ب ـــن اإلصاب ـــد م ـــة کالســـونّار للّتأکّ الّتصویریّ

طرق عاج التهاب الزّائدة الّدودیّة
ال یمکـــن عـــاج الزّائـــدة الّدودیّـــة إاّل باســـتئصالها بالعملّیـــة الجراحّیـــة و ال 
ـــة   ـــدة الّدودیّ ـــاب الزّائ ـــاج الته ـــدُّ ع ـــی  عاجها.یَُع ـــی ف ـــاج الصیدل ـــدی الع یج
بالعملّیـــة الجراحیـــة مـــن الحـــاالت الّریعـــة فـــی مجـــال الجراحـــة  الّتـــی 
ال یمکـــن أن تنتظـــر أّی دوٍر حیـــث یتـــّم فـــی غضـــون 12 إلـــی 24 ســـاعة 
ـــة  ـــة عملّی ـــذه العملّی ـــون ه ـــرض. و تک ـــذا امل ـــة  له ـــراض األولی ـــور األع ـــد ظه بع

  ما هی الزائدة الدودیة ؟ و ما هو عملها فی الجسم؟  

عـــرّف الزائـــدة الدوديـــة (  باإلنجليزيـــة    (Appendix   ( عـــى أنّهـــا جـــراب صغـــر 
ـــى  ـــفلية اليمن ـــة الس ـــة يف الجه ـــاء  الغليظ ـــل باألمع ـــع، تتص ـــكل اإلصب ـــذ ش يّتخ
مـــن البطـــن. و مل یُعـــرَف لهـــا عمـــل معّیـــن و یقـــال أنّهـــا متّثـــل دورا فـــی 
الجهـــاز املناعـــی  للجســـم فـــی الســـنین األولـــی مـــن العمـــر. و لکـــن املعلومـــات 

ـــم.  ـــة  الجس ـــی صّح ـــاال ف ـــّبب خ ـــتئثالها ال یُس ـــت آّن اس ـــة أثبت الطبّی
     

ما هی الزائدة الدودیة ؟  
ـــد يُعـــزى   ـــة و ق ـــدة الدودیّ ـــارة عـــن انســـداد الزائ ـــة عب ـــدة الدودی ـــاب الزائ الته
انســـداد الزائـــدة  هـــذا إىل العديـــد مـــن الحـــاالت؛  مثـــل: منـــو األورام، أو وجـــود 

الديـــدان، أو تراكـــم املـــادة الربازيـــة فيهـــا، أو تضّخـــم الُجريبـــات اللمفاويـــة،
یمکـــن خطـــر اإلصابـــة بالتهـــاب الـــدودة الزائـــدة فـــی أّی ســـنة مـــن ســـنی 
العمـــر غیـــر أّن نســـبة اإلصابـــة ترتفـــع فیمـــن تـــرتاوح  أعارهـــم بـــن 10 أعـــوام 

ـــاً .  ـــی 30 عام ال
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