
 

 

  روز با نظر پزشك برداشته مي  ١٠تا  ٨بخيه ها پس از
شوند. در مواردي بخيه ها از نوع قابل جذب بوده و 

 نيازي به كشيدن ندارد.

  خونريزي ، ورم و  دردي  كه با  ، در صورت تب
داروهاي مسكن تجويز شده آرام نشود ،تهوع و 
 استفراغ مداوم، عدم توانايي در دفع ادرار،لرز،سرفه 

م يا تنگي نفس . ترشح چركي از ناحيه عمل ، مداو
قرمزي در حال پيشرفت اطراف محل عمل ،عدم 
توانايي در خوردن و آشاميدن در اولين فرصت به 

 پزشك  مراجعه كنيد. 

  بهترين نوع فعاليت پس از عمل پياده روي است ولي
سعي كنيد در زمان برخواستن و نشستن فشار زيادي  

 ود. به ناحيه عمل وارد نش

  .تا دو هفته از انجام رانندگي  خودداري كنيد 

  ماه پس از عمل  ٣تا  ٢انجام فعاليت هاي ورزشي
 جراحي بالمانع است . 

  پس از عمل فتق شكمي ، براي راه رفتن با دستور
  پزشك از شكم بند استفاده كنيد. 

                       

          
  

         

  
  

ــيراز ــاني: ش ــر- نش ــوار چم ــران- انبل ــتان چم ــب بيمارس - جن

جراحــي بيمارستان حاج محمد اســماعيل امتيــاز و مركــز فوريتهــاي 

  شهيد رجايي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

  (لينك راهنماي مراجعين)WWW.rajaeehosp.ac.ir:سايت 
  ٢٠١٨برونر سودارث- سايت ويكيپديامنابع :

  

  تندرستي و سالمتي با آرزوي                          
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 ديواره ني كه اليه هاي درو ايجاد ميشود فتق زماني 
و يا  منجر به تورم  و  شدهو يا پاره  شكمي ضعيف 

بيرون زدگي اعضاء داخل شكمي در زير پوست ناحيه 
   شود.

به تاير آسيب ديده فشار همانطور كه تيوپ از داخل 
اليه داخلي شكم هم به ديواره شكم ضعيف مي آورد، 

درست شار آورده و يك كيسه بادكنك مانند  شده ، ف
دروني شكم يا بافت   ءو باعث مي شود اعضا مي كند ،

  شكمي به درون اين كيسه رانده شوند.
  

 به دنيا بيايدمكن است به طور مادر زادي با فتق مشما 
 ي خودبه فتق  اما معموال  و يا بعدا به آن مبتال شويد

بهتر نمي معموال خود از بين نمي رود و با گذشت زمان 
   .شود

دشواري عمل جراحي   ر شودبزرگت فتق اندازه هر چه
  شما بيشتر ميشود.

  

  چطور بفهميم فتق داريم ؟ 
جاهايي كه معموال در آن فتق ايجاد مي شود عبارتند 

ناف و يا محلي كه قبال در آن جراحي  –ران  هاز كشال
انجام شده است . تشخيص فتق ساده است. ممكن 

زير پوست را احساس كنيد يا  امدگي است يك بر
ممكن است هنگام بلند كردن اشيا سنگين ، سرفه 

 موقع ،اج يا  اجابت مز زور زدن هنگام دفع ادرار ،كردن
  نشستن يا ايستادن طوالني مدت درد احساس كنيد. 

درد خفيفي بصورت  يا و  درد ممكن است شديد باشد
  در طول روز شدت پيدا كند. 

عالمت زياد فشار و احساس ، قرمزي دردهاي شديد و ممتد 
فتق  اعضا شكمي در محل  هايي هستند كه نشان مي دهند

بايد هر چه  در اين صورت  وباشند ممكن است گير كرده 
  زودتر به پزشك  مراجعه كنيد. 

  علت هاي فتق : 
  افزايش سن  

  حاملگي و چاقي
  كارهاي سنگين بدني

  سرفه مداوم 
  مزاجمشكل در اجابت 

  ر دفع ادرارمشكل د
  كشيدن سيگار

  ژنتيکیزمينه 

  مراقبت های قبل از عمل :
  شب يا صبح قبل از عمل دوش بگيرد و موهاي ناحيه عمل

 سانتي متر از هر طرف بزنيد. ٢٠را به فاصله 

 در آن  ويزيت مي شويد بخش   قبل از عمل توسط پزشك
ارثي و داروهاي مصرفي را  ،سابقه بيماري هاي قلبي زمان
 شك اطالع دهيد. به پز

 واجب است.تنها عمل ساعت قبل از  ٨حداقل  بودن ناشتا 
به شما اجازه مي دهد تا صبح  پزشك بخشداروهايي كه 

 روز عمل با مقدار كمي آب مصرف كنيد. 

 خون ، هاي  رقيق كننده ،پرين سداروهايي مثل آ
بايد از چند روز تا  Eويتامين ،داروهاي ضد التهاب 

 عمل مصرف نشود.  يك هفته قبل از

  .سيگار را ترك كنيد 

 
  مراقبت پس از عمل :

 با نظر پزشك راه  بعد از عمل جراحي شما ميتوانيد
ها اول بنشينيد و پاقبل از اقدام به بلند شدن برويد . 

خود يا با كمك همراه را از تخت آويزان كنيد سپس 
 اطراف تخت راه برويد.پرستار 

 عد از عمل با دستور نوشيدن و خوردن مواد غذايي ب
  .پزشك بالمانع است

  استفاده شودكه پس از ترخيص الزم است از غذاهايي
ساالد و  مي شوند مانندباعث جلوگيري از يبوست 

اين مواد را با غذاي هاي تازه.سبزيجات و ميوه 
 . كنيدمعمولي استفاده 

 نگين و حمل اجسام سنگين تر از از انجام كارهاي س
در غير  نمائيد،ماه پرهيز ٢اقل تا كيلو حد ٤الي   ٣

 وجود دارد.  شما اينصورت خطر برگشت فتق

  انجام كارهاي شخصي و ساده پس از ترخيص بالمانع
 است . 

 روز بعد از عمل در صورت نداشتن ترشح از محل  از
 زخم ، نياز به پانسمان مجدد نمي باشد. 

 .از روز بعد از عمل مي توان استحمام كرد 

 مدت يك هفته از شنا كردن پرهيز  بهتر است به
 نمائيد.


