درمان
درمان اساسي فتق جراحي و ترميم الیه هاي زیرین
جدار شکم است.
 اقدامات قبل از عمل جراحی
قبل از عمل جراحي الزم است که اقدامات زیر جهت
بيمار انجام شود:

رژیم غذایی

فتق

 طي دو هفته بعد از عمل از مصرف مواد نفاخ (ذرت،
لوبيا ،نخود ،نوشابههاي گازدار) خودداري کنيد.
 مصرف ماست ،نان تست و نان سوخاري از ایجاد نفخ
جلوگيري ميکند.

داروها

 آزمایش خون

مصرف داروهاي تجویز شده توسط پزشک که ممکن

 تميز نمودن محل عمل

است شامل آنتي بيوتيک و مسکن باشد ضروري است.

 منع از خوردن و آشاميدن ،حدود  ۱۲ساعت قبل از
عمل جراحي
 اقدامات قبل از عمل جراحی
قبل از عمل جراحي الزم است که اقدامات زیر جهت
بيمار انجام شود:
 آزمایش خون
 تميز نمودن محل عمل
 منع از خوردن و آشاميدن ،حدود  ۱۲ساعت قبل از

درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟
 در صورت خارج شدن ترشح از محل بخيه
و تورم
 قرمزي و دردناک شدن محل
 تب باالي  38درجه

عمل جراحي

فعا لیت

تهیه وتنظیم :

پس از بهبودي جهت انجام فعاليت ها الزم است موارد
زیر را مد نظر قرار دهيد:

واحد آموزش به بیمار

هر چه زودتر فعاليت هاي عادي خود را با نظر پزشک از
سر بگيرید .در این مورد درد هشدار مهمياست که نشان

بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

ميدهد از چه حدي نباید فراتر بروید .به طور خاص بلند
کردن و حمل اجسام سنگين تر از  4-3کيلو تا چند ماه
پس از جراحي توصيه نميشود .بهترین نوع فعاليـت
توصـيه شده پس از عمل ،پيـاده روي است .اما شما
ميتوانيد از پله باال بروید  ،بارهاي سبک را بلند کنيد.

منبع  :برونر  -سودارث

سال 1401

شرح بیماری
فتق عبارت است از بيرون زدگي یک

عالئم  :عالمت اصلي فتق درد است ،هرچند بسته به
ال در فتق مغبني
شدت فتق عالئم دیگري نيز داریم مث ً

عضو از درون سوراخ موجود در دیوارهي

تورم ناحيه کشاله ران مشاهده ميشود .اگر روده در

حفره اي که آن عضو در آن قرار دارد،

کيـسه فتق گير کند فتـق مختنق ناميده ميشود که

خيلي اوقات این عضو بيرون آمده خود به
خود و یا با حرکتي سرجاي خود باز
ميگردد .فتق نافي به بيرون زدن احشاء
شکمي از سوراخ داخل ناف به زیر پوست
شکم گفته ميشود.
فتق شکمی:
به باز شدن جداره شکم و بيرون زدگي محتویات آن
گویند.
فتق مغبنی:

اگر جا نيفتد مورد اورژانس است و جراحي فوري
الزامياست.
علل شایع :
از عواملي که باعث ایجاد فتق شکميميشود ميتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
 سن باال
 وجود سابقۀ فتق قبلي
 بيماريهاي ضعيف کننده عضالت و آوردن فشار
(مانند بلند کردن جسم سنگين)
 همچنين عللي ارثي یا فاميلي از علل مساعدکننده
است.

فتق شکمي است که در ناحيه باالي کشاله ران اتفاق

تشخیص

ميافتد .فتق (مغبني) شایعترین نوع فتق است که در

جهت تشخيص فتق شکمي پزشک اقدامات زیر را انجام

مردان  ۷برابر شایع تر از زنان ميباشد.

ميدهد:
 معاینه فيزیکي
 شرح حال بيمار
 سونوگرافي
 سي.تي.اسکن
تصویربرداري با استفاده از اشعه ایکس

درمان
.
 در صورت نياز به اقدام جراحي نيز زمان جراحي
توسط پزشک مشخص ميشود.
تقریبا همه فتق ها به جراحي نياز دارند و جراحي
ترجيحا قبل از اینکه عوارض رخ دهد ،باید انجام
گيرد تا قسمت فتق یافته روده به جایش برگردانده
شده و عضالت ضعيف دیواره شکم ترميم شوند

