درهاى:

فتق یا هزنی چیست؟

دانشگاه علوم پششکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهشگاى

بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قشن

فتق یا هزنی چیست ؟

به معنی باز شدن و بػیػرون زدگػی یػک عاػو یػا

درمان فتق کشاله ران در بزرگساالن ،شیرخواران و

ساختمان از حفره طبیعی خود می باشد.

کودکان جراحی است .اما در مػورد فػتػق یػافػی

فتق کشاله ران زمایی رخ میدهد که بخػشػی از یػک

شیرخواران در صورت آیکه اورژایس یباشد با یظر

عاو معموال روده ها از درون یک محل یا پػارگػی از

متخصص جراحی می توان صبر کرد.

درون دیواره شکمی بیرون زده می شود.
علل انواع فتق ها:

آهوسش ها و هزاقبتهای قبل اس عول:

ضعیف شدن عاالت جدار شکم،با الرفتػن سػن

این عمل به روش بیحسی یاحیه اي یا بػی حسػی
یػا

بعلت افزایش فشار داخل شکم (سرفه هػای شػدیػد



شب قبل از عمل استحمام یمائید.

وطوالیی -کار سنگین  -یبوست مزمن و) ..ایػجػاد مػی



موهای محل عمل با تیغ تمیز شود.

شود.فتق ممکن است در یوزادان وشػیػرخػوارن یػیػز



از شب قبل یاشتا باشید.

مشاهده شود.
انواع فتق وعالئن آى:
فتق کشاله راى:



در صورت آیکه داروی خاصی مصرؼ میکنیػد

به صورت برآمدگی درقسػمػت بػاالئػی کشػالػه ران
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موضعی و یا بیهوشی عمومی ایجام می شود.

مخصوصا آسپرین به پزشک اطالع دهید.


فرم رضایت عمل را تکمیل یمائید.

هزاقبتهای بعد اس عول جزاحی:

مشاهده می شود .این برآمدگی با عطسه و سرفػه و



برداشتن جسم سنگین ودر حالت ایستاده بزرگتػر مػی

 در صورت وجود درد شدید ،استفراغ و خویریزی از

شود ودردیاک است.

محل زخم به پرستار اطالع دهید.

فتق نافی:

 داروهای تجویز شده را به موقع مصػرؼ کػنػیػد

برآمدگی در اطراؼ یاؼ مشاهده می شود معموال بػا

وآیتی بیوتیک هارا با یک لیوان آب بخورید .

گریه برجسته ترمی شود و دردیاک ییست.

 جسم سنگین بلند یکنید.

فتق شکافی :

 سرفه وعطسه شدید یکنید.

برجستگی در قسمتی از شکم که قبال جػراحػی شػده

 درصورت داشتن یبوست به پزشک اطالع دهید.

است وعاالت آن ضعیف است مشاهده می شود.

یبوست را با مصرؼ مایعات ،سبزیجات و میوه جات و

تازمایی پزشک اجازه یداده است چیزی یخورید.

تحرک کافی کاهش دهید.

هزاقبت در هنشل :
 فعالیت های معمولی خود را یک هفته بعد ازعمػل

جهت پیشگیزی اس عود هجدد فتق به نکات
سیز توجه کنید:

می توایید از سر بگیرید .موقع بلند شدن مراقب باشید
به محل عمل فشار وارد یشود.
 داروهای خود را به موقع مصرؼ یمائید.
 پایسمان شما  2روز بعد ازعمل برداشته می شود تا

 در صورت آیکه چاؽ هستید وزیتان را کاهش دهید.
 در صورت ابتال به بیماری های ریه که سرفه طػوالیػی
وشدید دارید علت بیماری باید برطرؼ شود.

دوروز پایسمان برروی یاحیه باشد و سپس به حمام

 اگر با توجه به شغلتان مجبور به حمل وسایل سنگیػن

بروید و با شامپو بچه محل عمل را بشوئید و سػپػس

هستید .جهت جلوگیری از عود فتق بػایػد ازکػارهػای

خشک یمائید؛دیگر ییاز به پایسمان یمی باشد.

سنگین پرهیز کنید.

 جهت کشیدن بخیه  01روز بعػد ازعػمػل بػه جػرا
مراجعه کنید.
 تا  6هفته رایندگی و تا  6ماه ورزش های سنػگػیػن
ایجام یدهید.

 یبوست و یگه داشتن مدفوع به مدت طوالیی باعث عود
مجدد فتق می گردد .مراقب تغذیه خود باشید و تحػرک
داشته باشید .
 سیگار وقلیان یکشید.

 جهت آگاهی از زمان داشتن فعػالػیػت جػنػسػی از
پزشک خود سوال فرمائید.
 در تاریخی که پزشک وپرستار به شما اعالم می کنند
جهت معاینه به پزشک مراجعه یمائید.

رصین غذائی:
 رژیم غذایی شما بعد از ترخیص معمولی است امػا
ازخوردن مواد غذائی که باعث سفتی شکم و یػفػ
می شوید مایند تخم مرغ ،لوبیا ومواد محرک مایػنػد
فلفل  ،ترشی و ایواع سس ها خودداری کنید.
از غذاهای پرپروتئین و سبزیجات ومػیػوه جػات کػه
ویتامین سی دارید که جهت بهبود زخم به شما کػمػک
میکنند استفاده کنید.

ل
توصیه اهی زپکش معا ج و رپستاران را رد مورد
رماقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب امید

رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان رمخص
شوید.

