
 "به نام آرامش دهنده دل ها"

 

 بيماري فتق و مراقبت اه

 محمد رضا كوه پيما

 كارشناس پرستاري

 1397بهار

 

 

 فتق: 

یک اندام یا بخشی از آن  و بيرون زدگی  فتق به معنی برآمدگی

بواسطه ی نقص در ساختارهایی است كه به طور طبيعی آن 

سه نوع فتق به گرفته و محافظت می كنند.اندام را در بر 

در فتق  -1 خارجی، داخل جداری و داخلی تقسيم می شوند:

در  -2 خارجی كيسه ی فتق كامال از جدار شکم بيرون می زند.

فتق داخل جداری كيسه در بين الیه های جدار شکم باقی می 

در نوع داخلی ساک در داخل حفره ی دربرگيرنده ی -3 ماند 

 احشا باقی می ماند.

ایجاد می شوند، اما كشاله ران و ناف يه ی اغلب فتق ها در ناح

نيز ممکن است  )دیافراگم(و هياتال مغزی فتق های شکمی،

 بروز كنند.

 : علل فتق ها

الً علت مشخصی برای فتق وجود ندارد،گرچه در معمو

بزرگساالن گاهی با بلند كردن اجسام سنگين همراه است. 

فتقها ممکن است در شيرخواران و كودكان وجود داشته باشد. 

می تواند در ماههای اول بعد از تولد به دليل ضعفی كه  فتقیک 

 در عضالت شکم وجود دارد، اتفاق بيافتد.

 فتق:عالئم بيماری 

عالئم كلی فتق ها درد، تورم و برجستگی، احساس ناراحتی از  

فتق و عارضه دار شدن آنها، درد پایدار همراه با تب و  وجود

این بيماری است كه باید به  حالت تهوع نشانه عارضه دار شدن

 اورژانس مراجعه كرد. افزایش درد با فعاليت و كاهش درد و

است. البته در بيماری از موارد تورم با استراحت هم نشانه فتق 

هيچ عالمتی وجود نداشته باشد اما  اوليه فتق هم ممکن است

دردناک،  در مراحل پيشرفته خود كيسه فتق و محتویات آن،

 حساس به لمس می شوند 

 

  درمان فتق ها:

درمان فتق تنها با جراحی امکان پذیر است كه به دو روش باز و 

كه بستگی به نظر جراح دارد و در  شودوالپاروسکوپی انجام مي

 به دنبال روش الپاروسکوپی كمتر است. ، عوارض ضمن

  : پس از عمل جراحی فتق مراقبت



ساعت از خوردن غذا و مایعات  چندینبعد از بيهوشی به مدت 

طبق دستور پزشک  ،خوداری نمایيد و پس از هوش آمدن كامل

مایعات و رژیم و در صورت تحمل  بوجود نيامداگر حالت تهوع 

 غذایی نرم برای بيمار شروع ميشود.

ساعت پانسمان را بردارید و روی زخم را هيچ گونه  48بعد از -

روز می  2محلولی مانند بتادین و الکل و پماد نماليد.بعد از 

 توانيد حمام نمایيد ولی روی آن كيسه و ليف نکشيد.

ب باال به یا قرمزی و ت زیاد در صورت داشتن ترشح یا خونابه-

پزشک خود مراجعه كنيد زیرا این عالیم نشانه های عفونت 

 زخم می باشد.

 2)به مدت حداقلاز بلند كردن یا هل دادن اشياء سنگين  -

بيماران قادرند فعاليتهای  هفته خودداری نمایيد. 8 تا 6ماه( 

خود را در عرض یک هفته پس از عمل جراحی، از سر گيرند 

ولی از انجام كارهای سنگين حداقل تا دو ماه باید پرهيز كرد 

 .در غير این صورت خطر عود فتق وجود دارد

با خوردن مایعات و ميوه جات از گرفتن یبوست پيشگيری -

تفاده نمایيد كه دچار از ملين اسنمایيد و در صورت لزوم 

 به محل عمل جراحی فشار نياید. تا  یبوست نشوید

كشيده  با نظر پزشک پس از هفت تا ده روزبخيه ها معموال  -

 می شوند.

داروهای آنتی بيوتيک دقيق سر ساعت مصرف شوند و در   -

 صورت داشتن درد از داروهای مسکن استفاده نمائيد.

صورت در صورت استفاده از شکم با توجه به نظر پزشک در  -

بند یا فتق بند، جهت كاهش درد و محافظت از عضالت استفاده 

 شود.

 از رانندگی حداقل تا یک هفته بپرهيزید. -

پياده روی سبک و باال و پایين رفتن از پله،  باعث افزایش  -

 خونرسانی به محل عمل می شود و بهبود زخم را به دنبال دارد.

 

 

طی به فعاليت جنسی ندارد و با اجازه این عمل رب -

پزشک جراح چند روز پس از عمل از سرگيری 

 فعاليت جنسی امکان پذیر است.
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