
يف بعض األحيان قد يصعب كثرياً تشخيص التهاب الزائدة يف املرحلة املبكرة. ويأيت العديد من الناس إىل أقسام الطوارئ يف املستشفيات 

كل يوم وهم يعانون من أعراض بطنية، لكن ال يتبني إصابة سوى عدد قليل منهم بالتهاب الزائدة. لقد عاينك أحد األطباء وشّخص أنه 

من املستبعد أن تكون مصاباً بالتهاب الزائدة، لكن ال ميكن دامئاً الجزم بنسبة 100% ألن أعراضك قد تتغري.  

من املهم أن تتقيد باالجراءات الوقائية التالية يف الـ24 ساعة التالية: 

اسرتح - تجنب النشاطات البدنية أو النشاطات الشديدة.♦

تناول طعامك ورشابك بشكل عادي.♦

احرص عىل وجود شخص معك لتفقّد أحوالك.♦

تجّنب السفر، خاصًة السفر يف رحالت بعيدة املسافة أو إىل أماكن نائية. ♦

يُنصح بأخذ مسكنات وجع بسيطة كالباراسيتامول )قرصان )500 ملغ للقرص الواحد( 4 مرات يومياً(.♦

يرجى مراجعة طبيبك العام أو العودة إىل قسم الطوارئ إذا حصل ما ييل: ♦

تزايُد الوجع أو استمراره♦

استمرار التقيؤ ♦

ارتفاع يف الحرارة♦

تعرُّق أو ارتعاشات أو رِعدات )برديّة( يف الليل ♦

إذا مل تالحظ تحسناً يف حالتك.  ♦

نتوقع أن تزول أعراضك بذاتها من دون عالج لكن من املهم أن تتقيد بالنصائح أعاله وأن تسعى للحصول عىل مساعدة إذا كانت لديك 

أية مخاوف. 

إذا كانت لديك أية أسئلة، يرجى طرحها عىل األطباء أو املمرضات قبل مغادرتك املستشفى.

هل أعاين من التهاب الزائدة؟

ل من املسؤولية القانونية: هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط. يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من مالءمة هذه  تنصُّ
املعلومات لك.

املستشفى:

التعليامت:

أعّد هذه النرشة ECI يف آب/أغسطس 2014 استناداً إىل معلومات 

الترسيح من قسم الطوارئ يف مستشفى رويال نورث شور – تتوفر أيضاً 
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الحصول عىل املساعدة:
 يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ

أو اتصل بـ 000.
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