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  :فتق

فتق بھ نوعی بیرون زدگی عضو گفتھ میشود ومیتواند در 
رفتھ تا شکم ایجاد بسیاری از اعضای بدن انسان از مغز 

ھنگام بروز فتق دیواره شکم کھ خود الیھ ای محافظ .شود
در برابر فشار احشاءاز دست میدھد و روده ھا از قسمت 
ضعیفتر بھ زیر چربی ھا وعضالت پشت پوست راه می 

فتق دارای انواع گوناگون است وھر یک مشخصات .یابد
 :خاص خود را دارند

  )فتق کشالھ ران(فتق مغبنی-١

برابرزنان است ودر جدار تحتانی کم  ٢٠این فتق در مردان 
  .ایجاد میشود ودو نوع مستقیم وغیر مستقیم دارد

  

کشالھ ران معموال بیشتر مخصوص آقایان فتق مستقیم 
سرفھ ھای مزمن  اسال است ودر افرادی کھ ب ۴٠الی اب

سم روزھا را سپری می کنند ویا چاق ھستند آ بیماری
ودر توالت زورمی زنند شایع تر ودچار یبوست میشوند 

این فتق بیشتر در دو طرف کشالھ ران وجود دارد .است 
 ناآوباید جراحی شود زیرا در جدار شکم نوعی نفص 

     .                                                تومی وجود دارد
نیز مشاھده میشود بصورت  کھ در زنانرمستقیم فتق غی

بویژه در ھنگام سرفھ زدن -یک توده برآمده در کشالھ ران
مشاھده میشود و در کودکان و نوجوانان گاھی مادر زادی 

                          .بوده و میتواند ھیدروسل ایجاد کند
                                      فتق رانی -٢

فتق در دوطرف داخل ران تشکیل میشود وبیشتر در  این
ولی در مردان و کودکان نیز وجود ،زنان مشاھده میشود

زیرا میتواند سبب ،درمان فتق رانی نیز جراحی است.دارد
                            .اختناق روده ھا شود

 ١ص

  فتق نافی                      -٣

زا  ندبا لغین مرد وزنان چاق وچ،این فتق در شیر خواران 
در نوزادانی کھ کم کاری غده تیرویید دارند .شایع تر است

  .ز این فتق شایع استیویا نارس ھستند ن

  

  اه تناسلی زنانگدستفتق  -۴

ھ بھ داخل نفتق دیواره مثا(این نوع فتق ھا بھ سیستوسل 
وتکرر ادرار واژن کھ میتواند باعث بی اختیاری 

فتق (و آنتروسل)فتق رکتوم بداخل واژن (ورکتوسل )شود
درمان ھر سھ نوع فتق .مشھورند) روده بداخل واژن

  .جراحی است

  شایع ترفتق ھای کم -۵

فتق دیافراگمی ،)تحتانی مری(فتق قسمت فوقانی معده
وفتق جناغی دنده ای نیز ھمگی ) ورود روده ھا بداخل ریھ(

فتق ھای مغزی از نوع فتق مخچھ و .بھ جراحی نیاز دارند
دیسک بین مھره ھا کھ بھ طرف کانال ساقھ مغز و فتق 

 رنخاعی رفتھ و دردھای دیسک وسیاتیک را بھ ویژه د
  .کندھنگام سرفھ زدن و خم شدن و کار کردن ایجاد می

  

                              :تشخیص فتق معموال ساده است
یا .شما ممکن است یک برآمدگی زیر پوست را احساس کنید

سرفھ ،ممکن است ھنگام بلند کردن اشیاء سنگین 
زورزدن ھنگام دفع ادرار یا اجابت مزاج ویا موقع ،کردن

دردھای .نشستن یا ایستادن طوالنی مدت درد احساس کنید
فشار عالمتھایی ھستند کھ نشان ،قرمزی،شدید وممتد

میدھندفتق ممکن است گیر کرده یا رو بھ گانگرن شده 
در صورت مشاھده این عالیم باید ھر چھ زودتر بھ .باشد

                                          .پزشک مراجعھ کنید

  ٢ص

  

  چه چیز باعث فتق میشود؟
فتق ممکن است بر اثر وارد شدن فشار زیاد بھ این قسمتھا 

یک برش یا زخم کھنھ  ،جراحت،افزایش سن،ی دیواره شکم 
ھر کس در ھر سنی .یا یک ضعف مادرزادی بروز کند

بیشتر موارد فتق در کودکان .ممکن است بھ فتق دچار شود
ادرار باعث میشود دیواره شکم ضعیف .مادرزادی است 

در بزرگساالن  یک ضعف طبیعی یا .ھ شود شده یا گسست
مشکل ،سرفھ مداوم  ،فشار ناشی از بلند کردن جسم سنگین

در اجابت مزاج یا دفع ادرار باعث میشود دیواره شکم 
  .ضعیف شده یا گسستھ شود

                                                       درمان فتق
ری شدن در بیمارستان بست.بھ اندازه ونوع آن بستگی دارد

یا جراحی سرپایی ،ترمیم  و بخیھ زدن عضلھ شکافتھ شده،
فتق معموال در درمان ،کھ با بیحسی موضعی ھمراه است 

جراح بستھ بھ تشخیص ممکن .ھای کوچک کاربرد دارد
است شکاف کوچک یک یا دو انگشتی در ناحیھ مورد نظر 

اریک بنام غالفی ب پدید اورد واز طریق دستگاه اندوسکوپی
را بھ محل بیرون زدگی احشاءوارد کرده  )) (mesh(مش 

مش مقاوم تر از بخیھ است .و با بخیھ زدن انرا ترمیم کند
ونھ تنھا دوران استراحت را کوتاه تر میکند بلکھ با 

  .چسبیدن بھ محل احتمال بازگشت فتق را کاھش میدھد

  :جراحی بھ یکی از دو روش زیر انجام میشود

  :بازجراحی 

سانتی متری کھ در ناحیھ کشالھ  ١٠- ٨در ان یک برش کھ 
این برش در درون .ران یا ناحیھ مبتال بھ فتق ایجاد میشود

پوست وچربیھای زیر پوستی انقدر پیش می رود تا جراح 
  .بھ سطح ضایعھ دسترسی پیدا کند

  :درمان با الپاراسکوپی

از  وبا استفاده تکنیکی است کھ با ایجاد برشھای کوچک
پارگیھایی کھ در دیواره شکم ) مش(وچسب زخم  تلسکوپ

در پاره ای  موارد .بوجود آمده است ترمیم میشوند)عضلھ(
این روش این امکان را میدھد تا بیمار با درد و ناراحتی 

  .     زودتر بھ کار وفعالیتھای روز مره خود باز گردد،کمتر 
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  :آمادگیھای قبل از عمل 

نتیجھ آزمایش  ،بستگی بھ سن ووضعیت پزشکی شما
عکس قفسھ سینھ ونوار قلب ،معاینات پزشکی،خون
  . دارد

ی جراحی را برای شما ابعداز اینکھ جراح خطرات و مزای*
توضیح داد شما رضایت نامھ عمل جراحی را امضا می 

 .کنید

 .شب یا صبح قبل از عمل دوش بگیریدبھتر است *

ممکن است با )یبوست(اگر مشکل اجابت مزاج دارید*
ھی برای شما تجویز ب مشورت جراح تنقیھ یا آمادگی مشا

  .شود

فقط .از نیمھ شب قبل از عمل نباید چیزی نوشیده یا بخورید*
داروھایی کھ جراح بھ شما اجازه میدھند تا صبح روز عمل 

 .با مقدار کمی اب مصرف کنید

داروھای رقیق کننده ،داروھایی مثل اسپرین *
 Eوویتامین )وھای ارتروزدار(داروھای ضد التھاب ،خون

  .باید از چند روز تا یکھفتھ قبل از عمل مصرف نشوند

ھفتھ قبل از  ٢داروھای رژیمی یا داروی گیاھی نباید از *
 .عمل مصرف شوند

سیگار را ترک کنید وبرای ھر چیزی کھ ممکن است در *
 .منزل نیاز داشتھ باشید برنامھ ریزی کنید

ریکاوری میبرند ودر انجا  بعد از جراحی شما را بھ اتاق*
ساعت تحت کنترل قرار میدھند تا وقتی بھوش   ٢-١برای 

 .امدید وتوانستید راه بروید مرخص میشوید

ساعت ممکن ست  ۴٨- ٢۴بعداز ھر گونھ جراحی فتق از *
 .احساس درد داشتھ باشید

 ۴ص 

 

  .توصیھ میشود روز بعد از جراحی سرپا با شید  *

روش الپاراسکوپی احتماال پس از مدت در جراحی فتق بھ *
زمان کوتاھی بھ زندگی و فعالیتھای روز مره خود باز 

باال  این فعالیتھا شامل دوش گرفتن، رانندگی،. یدمیگرد
  .جنسی میباشند  بلند کردن اجسام وفعالیتھای، رفتن از پلھ 

طی دو ھفتھ بعد از عمل باید برای معاینھ مجدد نزد دکتر *
  .بروید

ما با پزشک خود تماس رت مشاھده موارد زیر حتدرصو
  :بگیرید

                         درجھ وخونریزی  ٣٩تب مزمن باالی 
                                    یا کشالھ ران ورم شکم 

               دردی کھ با داروھای تجویز شده ارام نشود
                                         استفراغ مداوم ،تھوع 

                                    عدم توانایی در دفع ادرار 
                                                              لرز 

                                    سرفھ مداوم یا تنگی نفس 
                        ترشح چرکی از ناحیھ برش خورده 

                    قرمزی اطراف محل جراحی کھ در حال پیشرفت باشد 
                        .آ شامیدنعدم توانایی در خوردن و

                              رژیم غذایی پس از عمل چیست؟
تا عصر روز عمل چیزی خورده نمیشود تا دستگاه گوارش 

الزم برای رسیدن بھ شرایط قبل از عمل راپیدا فرصت 
سپس مایعات و غذاھای سبک مثل سوپ مصرف .کند

پس از ترخیص الزم است از غذاھایی کھ باعث .میشود
این غذاھا شامل .جلوگیری از یبوست میشوند استفاده کرد

است کھ ھمراه با )نھ ابمیوه(ساالد و سبزیجات ومیوه جات 
بیماران قادرند فعالیتھای خود . دغذای معمول استفادھیشون

از سر گیرندولی -را در عرض یکھفتھ پس از عمل جراحی
از انجام کارھای سنگین حداقل تا دو ماه باید پرھیز کننددر 

روز ٣-٢پس از .غیر اینصورت خطر عود فتق وجود دارد
روز بانظر پزشک بخیھ  ١٠- ٧پس از . میتوان استحمام کرد

                                              .ھا کشیده میشود
                   www.persianpersia.com/www.vikipedia.com: منبع
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صغری سلحشور:تھیھ وتنظیم  
اتاق عمل سوختگی–کارشناس پرستاری   

 کمیتھ آموزشی مرکز فوق تخصصی سوانح سوختگی 
www.velayat.gums.ac.ir 
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