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هنگام مراجعه به پزشک موارد زیر را به پزشک بگویید تا             

 راحت تر بتواند علت درد شكم را تشخیص دهد
 

 كنيد گياهي و يا شيميايي داروهايي كه مصرف مي 
 اگر حساسيت به دارو، غذا يا گرد و خاك داريد 
 اگر مبتال به ديابت، بيماري قلبي و ديگر بيماريها هستيد 
 وجود دارد  خانواده شما اي درروده معده و يا هاياگر سابقه ابتال به بيماري 
 اگر قبال عمل جراحي داشته ايد  

 برداري و غيرهآزمايشاتي را كه انجام داده ايد مثل كولونوسکوپي، عکس 

 اگر قبال در بيمارستان بستري بوده ايد 
  اگر قبال در اعضاي خانواده شما، كسي دچار اين عالئم بوده است 
 اگر الکل مصرف مي كنيد و يا سيگار مي كشيد 
 اولين زمان بروز درد چه موقع بوده است؟ 
 درد چند مدت يکبار بروز مي كند؟ 
  آيا درد بطور ناگهاني شروع مي شود؟ 
 شدت درد چقدر است؟ 
 علت درد چيست و چه چيزي آن را بدتر و يا بهتر مي كند؟ 
 خصوصيات درد چيست ؟ تيز، مبهم، سوزنده، فشاري و يا ثابت 
 كردن، اسهال، تـهوع و يا احســاس ضعـ     ، عرق درد همـراه با تـب، لرز
 باشد؟مي

 

 بعد از مراجعه به پزشک
شـمـا     انتظار نداشته باشيد كه در همان اولين مراجعه به پزشک، بـيـمـاري     

 تشخيص داده شود، گاهي شايد نياز به بستري داشته باشيد.
 گاهي مراجعات متعدد و آزمايشات مختلفي براي تشخيص دقيق الزم است. 
پزشک ممکن است قبل از تشخيص به شما دارويي دهد. بايد داروي تجويز  
هـا  شده را مصرف كنيد و از مصرف خود سرانه داروهاي گياهي يا مـکـمـل   

 خودداري كنيد.

 شكم حاد  
ساعت ادامه يابد شکم حاد  27به درد ناگهاني و شديد در شکم كه كمتر از 

اي نياز به تشخيص سريع و شود. در بسياري از موارد چنين عارضهگفته مي
 . باشدفوري دارد و در برخي موارد جراحي نيز الزم مي

 آپانديسيت حاد شايع ترين علت شکم حاد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل درد شكم
        زدگيعفونت: مانند آپانديسيت )التهاب آپانديس( ديورتيکوليت )بيرون-

هاي كوچک كيسه مانند كه در جدار سيستم گوارشي )روده بزرگ(شکل             
 مي گيرند(، كوليت )التهاب روده(

                كشش و انبساط اعضاء :مثل مسدود شدن روده، بسته شدن مجراي
 صفراوي توسط سنگ كيسه صفرا و ورم كبد يا هپاتيت

        در برخي موارد درد شکمي مي تواند بدون التهاب و ورم باشد براي مثال

 (IBS)سندرم روده تحريک پذير 
            حاملگي خارج رحمي، پارگي كيست تخمدان و كيست خونريزي دهنده

 تخمدان
 

 سایر نشانه های همراه بادرد شكم
 استفراغ 
 يبوست 
 اسهال 
 )عالئم اختصاصي: يرقان )زردي(، خون در ادرار )گاهي اوقات 


