
 

 فتق ٍ اًَاع آى  

تِ ستاى سادُ تِ تیزٍى سدگیْای غیزطثیؼی جدار 

شایؼتزیي ًَع فتق، فتق جدار . شکن فتق هیگَیٌد

شکن در قسوت تحتاًی راست یا چپ است کِ تِ 

فتق هغثٌی گَیٌد ٍ در تیي  آى فتق ایٌگًَیٌال یا

هزدم تِ پارگی پزدُ شکن یا تِ اختصار پارگی پزدُ 

ایي تیواری در هزداى تسیار شایؼتز . شْزت دارد

سایز اًَاع فتق، شاهل فتق در هحل جزاحی . است

در ایي هقالِ تِ . قثلی، فتق ًافی ٍ غیزُ است

تَضیح در هَرد شایؼتزیت ًَع فتق کِ ّواى فتق 

 .پزداختِ هیشَد هغثٌی است،

 

 دالیل ایجاد ّزًی

فتق ٌّگاهی رخ هی دّد کِ الیِ ّای ػضالًی 

ّواًٌد تیزٍى سدگی . جدا شکن ضؼیف شدُ تاشد

تیَب داخلی یک الستیک پارُ شدُ، در فتق ًیش 

اس طزیق ًاحیِ ضؼیف رٍی احشاء داخلی شکن 

جدار شکن تیزٍى هی سًٌد ٍ تاػث شکل گیزی یک 

الثتِ در کَدکاى ػلت ایجاد . تزآهدگی هی شًَد

فتق، ًَػی اختالل در شکل گیزی الیِ ّای جدار 

ٍرٍد . شکن است کِ در ٌّگام تَلد ٍجَد دارد

احشاء شکن تِ داخل هحل فتق هی تَاًد تاػث 

تَاًد سثة ایجاد  فتق هی. ػَارض خطزًاک شَد

درد شدید ٍ هسائل جدی دیگز شَد کِ حتی 

 .گاّی تِ جزاحی اٍرصاًس هٌجز هیگزدد

 

 چزا تاید فتق را جزاحی کزد؟

دٍ دلیل ٍاضح تزای درهاى فتق، یکی دردی است 

کِ تا ایستادى ّای طَالًی یا تلٌد کزدى اشیاء 

سیثایی سٌگیي ایجاد هی شَد ٍ دیگزی اس ًظز 

است کِ تِ ٍاسطِ ٍجَد یک تزجستگی تاػث 

اها دلیل اصلی جْت تزهین . ًاراحتی تیوار هی شَد

فتق ایي است کِ هوکي است رٍدُ یا ػضَی دیگز، 

داخل فتق تِ دام تیفتد ٍ قادر تِ خارج شدى اس آى 

ًثاشد لذا تاػث اًسداد رٍدُ ٍ تِ دًثال آى، گاًگزى 

 .ُ هی شَدیا سیاُ شدگی ٍ پارُ شدى رٍد

آیا هی تَاى تِ جای جزاحی اس فتق تٌد استفادُ 

 کزد؟

در هاى غیز جزاحی فتق هغثٌی، استفادُ اس فتق تٌد 

است کِ رٍی ًاحیِ درگیز، فشار ٍارد هی آٍرد ٍ تِ 

جا اًداختي آى، کوک هی ًواید اها درکل استفادُ 

فتق تٌد در ٍاقغ ّیچ . اس آى ایدُ خَتی ًوی تاشد

تیي تزدى ٍ رفغ فتق اًجام ًوی دّد کاری جْت اس 

تٌاتزایي تا . ٍ فقط ػالئن آى را کاّش هی دّد

 ٍجَد استفادُ اس آى 
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 چِ هذت پس از عول هیتَاى حوام رفت؟

در صَرتیکِ هحل زخن هشگلی ًذاشتِ باشذ پس از 

 .ساعت هیتَاى استحوام کرد 48

  کی بخیِ ّا را بایذ خارج کرد؟

 .رٍز 10تا  7با ًظر پسشک پس از 

 ارٍیی ًیاز است؟پس از ترخیص بِ چِ د

هسکي ٍ در صَرت صالحذیذ پسشک چرک خشک 

 .کي

 استَها چیست؟

ّرگاُ یکی از . استَها بِ هعٌای دّاًِ هی باشذ

ارگاًْای داخلی بذى بِ طَر هستقین یا تَسط لَلِ 

 .باریکی بِ بیرٍى راُ پیذا کٌذ استَها ًاهیذُ هی شَد

 پس از جراحی تا کی بایذ پاًسواى را عَض کرد؟

ساعت ًیاز بِ  48صَرت رفع ترشح، پس از در 

تعَیض پاًسواى ًویباشذ اها در صَرت اداهِ ترشح، 

 .ًیاز بِ تعَیض پاًسواى رٍزاًِ دارد

 چِ هذت پس از عول هیتَاى حوام رفت؟

در صَرتیکِ هحل زخن هشگلی ًذاشتِ باشذ پس از 

 .ساعت هیتَاى استحوام کرد 48

  کی بخیِ ّا را بایذ خارج کرد؟

 .رٍز 10تا  7ًظر پسشک پس از با 

 پس از ترخیص بِ چِ دارٍیی ًیاز است؟

هسکي ٍ در صَرت صالحذیذ پسشک چرک خشک 

 .کي

 استَها چیست؟

ّرگاُ یکی از . استَها بِ هعٌای دّاًِ هی باشذ

ارگاًْای داخلی بذى بِ طَر هستقین یا تَسط لَلِ 

 .باریکی بِ بیرٍى راُ پیذا کٌذ استَها ًاهیذُ هی شَد
 

فتق ّوچٌاى بسرگ هی شَد، ّوچٌیي هَجب ایجاد 

تذاٍم در بسرگ شذى . زخن در هَضع فتق هی شَد

فتق ٍ ایجاد چسبٌذگی در بافتْای زیریي، از عَارض 

فتق بٌذ ّستٌذ کِ ترهین جراحی فتق را دشَار هی 

. سازًذ ٍ عَد هجذد آى را هحتول تر هی کٌٌذ

بٌابرایي، استفادُ از فتق بٌذ فقط بایذ بِ عٌَاى یک 

ٍسیلِ بِ هذت کَتاّی قبل از اًجام عول جارحی 

 .هحذٍد شَد

 پس از عول حذٍد چٌذ رٍز بایذ بستری بَد؟

رٍز پس  2الی  1بیشتر بیواراى قادر ّستٌذ در عرض 

 .از عول هرخص شذُ ٍ بِ خاًِ رًٍذ

 پس از چِ هذت هی تَاى بِ سرکار رفت؟

 5الی  3بیواراى قادرًذ فعالیتْای خَد را در عرض 

رٍز پس از عول جراحی، از سر گیرًذ ٍلی از اًجام 

کارّای سٌگیي حذاقل دٍ هاُ ٍ بطَر هعوَل تا شش 

 .هاُ بایذ پرّیس کرد

 پس از جراحی تا کی بایذ پاًسواى را عَض کرد؟

ساعت ًیاز بِ  48در صَرت رفع ترشح، پس از 

ًویباشذ اها در صَرت اداهِ ترشح، تعَیض پاًسواى 

 .ًیاز بِ تعَیض پاًسواى رٍزاًِ دارد
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