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 فتق:
بيرون زدگي يك عضو از بين يك شكاف غير طبيعي در جدار شكم فتق 
نام دارد. معموالً روده از جدار شكم بيرون می زند. فتق ممكن است در نتيجه 
يك شكاف )منفذ( مادرزادي، ضعف جدار شكم، افزايش فشار شكمي، پس از 
جراحي شكم يا در اثر ضربه رخ دهد. فتق ها ممكن است در هر سنـي روي 
دهد و در هـر دو جنس ديـده مي شـود. بيشتـر فتـق ها در كشالـه ران ديـده 
مي شود اما انواع ديگـر فتق مثل فتـق نافـی نيز وجود دارد. فتـق ها غالبا در 
بچه هايي رخ مي دهند كه يكي يا چند مورد از عوامل خطر زير را داشته باشند: 
سابقۀ خانوادگی فتق، فيبروز كيستيك، رشد غير عادي مفصل ران )دررفتگی 
مادرزادی لگن(، بيضه هاي نزول نيافته، ناهنجاري در مجراي ادراری، يبوست 

مزمن، فشار حين اجابت مزاج.
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يك فتق ممكن است به طور خود بخودي يا توسط دست به وضعيت اوليه 
خود در داخل شكم برگردد يا توسط حلقه تنگ منفذگير افتاده و محبوس 
شود. بدترين حالت اين است كه به علت عدم خونرساني، بافت گيرافتاده دچار 
گانگرن، )مرگ بافتی و سياه شدگی( شود كه به آن فتق مختنق می گويند. جهت 
پيشگيري از ايجاد فتق محبوس شده يا مختنق، بايد فتق را  ترميم كرد. ترميم 
جراحي فتق )هرنيورافی( تحت بيهوشي عمومي و يا بی حسی نخاعي و از طريق 

برش شكمي و يا الپاراسكوپي انجام مي گيرد.
   

مراقبت هاي بعد از عمل
  الزم است بعد از عمل تنفس عميق داشته و با حمايت محل عمل، سرفه 
كنيد. فرداي روز عمل دستور خروج از تخت داده مي شود؛ سعی كنيد راه برويد.
 جهت تسكين درد براي شما مسكن تجويز شده است كه مي توانيد از آن 

به ميزان مجاز استفاده كنيد.
 تا زماني كه اجازه غذا خوردن به شما داده نشده، سرم خواهيد داشت. ابتدا 
رژيم غذايي شما مايعات صاف شده، سپس مايعات كامل )مثل سوپ( و به مرور 
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غذای نرم تا معمولي خواهد بود. در بعضي از بيماران به محض تحمل مايعات، 
رژيم معمولي شروع مي شود.

 جهت پيشگيری از نفخ، قدم بزنيد و برای مدتی غذا و مايعات نفاخ مثل 
شير و آب ميوه غير طبيعي نخوريد. با استفاده از رژيم غذايی پر فيبر )سبزيجات 
و ميوه جات( و يا ملين طبق تجويز پزشك، سعی كنيد دچار يبوست نشويد. 

چنانچه ممنوعيت مصرف مايعات نداريد، روزانه 2 تا 3 ليتر مايعات بنوشيد.
 محل عمل  و يا برش هاي كوچك الپاراسكوپي بايد خشك و بدون ترشح 
باشد. در صورت پيدايش هرگونه مشكل با جراح خود تماس بگيريد. اگر قرار 
است در منزل پانسمان محل عمل را تعويض نماييد، از پرستاران بخش در مورد 

دفعات تعويض و نحوه انجام كار بپرسيد.
 در صورت موافقت جراح خود، معموالً 2 روز بعد از عمل می توانيد در حمام 
دوش بگيريد و روز هفتم تا دهم عمل، جهت كشيدن بخيه ها مراجعه كنيد.)در 

صورتي كه بخيه ها غير قابل جذب باشد.(
 در مردان به منظور كاهش ناراحتي بيضه ها، می توان از كيسه يخ يا فتق 

بند )محافظ( استفاده نمود.
فعاليت  از  هفته  چندين  تا   

جنسي خودداري كنيد.
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 در بيماران ديابتي با كنترل قند خون، ترميم 
زخم  سريعتر خواهد شد.

به  را  تجويز شده  برای شما  داروهايی كه   
موقع استفاده كنيد و مقدار آن را كم و يا زياد 
نكنيد. چنانچه مصرف دارويی را فراموش كرديد 
به محض يادآوری آن را مصرف كنيد. اما اگر 
نزديك وعده ی بعدی بود، فقط وعده بعد را به 

موقع استفاده كنيد.

 برای مدت 6 ماه از سرفه كردن بدون 
حمــايت محل عمــل، زور زدن، كشيـدگي 
بدن، يبوست، بلند كردن اجسام سنگين تر 
از 5 كيلو گرم، تمرينات ورزشي سنگين و 

خشن خودداري كنيد.
 به تدريج فعاليت خود را افزايش دهيد 
)بخصوص پياده روي( و در بين آن به خود 

استراحت دهيد.

 بايد براي بازگشت به كارهاي دفتري، 2 هفته و كار هاي سنگين 6 هفته از 
تاريخ جراحي گذشته باشد. در صورت جراحي به روش الپاراسكوپي اين زمان 

به نصف كاهش  مي يابد.
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 ابتدا رژيم غذايي شما مايعات صاف شده، بعد مايعات كامل )مثل سوپ( و 
به مرور نرم تا معمولي خواهد شد. 

 زمان سرفه، سكسكه، عطسه، برش جراحي )محل عمل( را با دست نگهداريد.
 حتماً براي مدتي از شكم بند استفاده نماييد.

  سيگار نكشيد و در معرض دود سيگار ديگران قرار نگيريد.
 به تاريخ بعدی كه برای ويزيت شما تعيين شده توجه كنيد و رأس زمان 

تعيين شده به پزشك مراجعه نماييد.
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عالئم هشدار دهنده! این عالئم را به پزشك خود اطالع دهيد!
 عفونت زخم: تب، درد، قرمزي، حساس شدن، گرمي، ورم اطراف برش 

جراحي، افزايش ترشحات و برخاستن بوي تعفن از آن 
 نفخ شكمي،تهوع و استفراغ

 جدا شدن لبه هاي زخم از يكديگر
 عود فتق: تورم سفت، دردناك، كروي و برگشت ناپذير در ناحيه كشاله ران
تندرست باشید
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