
فتق همان بیرون زدگی احشای داخل شکم از 

طریق جدار شکم می باشد. انواع مختلفی از آن 

ترین نوع آن فتق وجود دارد ولی شایع

 مغبنی)کشاله ران( یا هرنی اینگونیال است.

 علل ایجاد فتق:

 ضعف عضالت جدار شکم (1

افزایش فشار داخل شکمی بعلت چاقی و بلند  (2

 پروستاتکردن اجسام سنگین و بزرگی 

.)افزایش فشار داخل شکمی بدون ضعف 

 عضالنی نمی تواند فتق ایجاد کند.(

 به دالیل ذکر -سرفه های مزمن -افزایش سن (3

شده ممکن است ارگانهای شکم و روده ها 

به صورت فتق)کیسه ای( وارد کشالۀ ران 

شوند. که اگر مزمن باشد درد ندارد و در 

لت شرایط حاد درد ایجاد می کند. در حا

دراز کشیده بهتر و بازور زدن نمایان می 

 شود.

 فتق چرا اهمیت دارد؟

ممکن است روده داخل قسمت فتق رفته، گیر 

کند و داخل شکم برنگردد در این حالت روده 

سیاه شده و نیاز به عمل جراحی اورژانس دارد، 

عالیم در این حالت شامل تهوع، استفراغ شدید، 

 تب و درد شدید است.

 

 باید عمل شود؟ فتق کی

اگر فتق دردناک نباشد و در اولین فرصت ممکن 

البته نه اورژانسی باید عمل شود اما اگر بصورت 

ناگهانی دچار درد شده و تهوع، استفراغ ایجاد 

 نماید عمل جراحی اورژانسی دارد.

آیا استفاده از فتق بند باعث بهبود هرنی 

 می شود؟

و  چسبندگیخیر، استفاده از آن به علت ایجاد  

واکنش های التهابی باعث می شود عمل ترمیم 

 فتق سخت تر انجام شود.

 مراقبتهای قبل از عمل

چند ساعت قبل از عمل موهای ناحیه عمل  -

 از ناف تا پایین کشاله ران را کامالً تمیز کنید.

 شب قبل از عمل حمام کنید. -



 ساعت قبل از عمل ناشتا بمانید. 8حداقل  -

لبی، عروقی و داروهای سابقه بیماریهای ق -

مصرفی خود را به پزشک اطالع دهید.) به 

 خصوص دارو های رقیق کننده خون مثل 

ASA . وارفارین ، پالویکس و هپارین  ، 

 مراقبت های پس از عمل

صبح روز بعد از عمل در صورت اجازه  -

پزشک و پرستار بخش از تخت خارج شوید  

 تخت خارج شوید.

ان و غذای پر رژیم غذایی مایعات فراو -

فیبر)سبزیجات، میوه جات( جهت جلوگیری 

 از یبوست داشته باشید.

روز پس از عمل جراحی به حمام بروید و  3 -

پانسمان باز شود و نیاز به پانسمان مجدد نمی 

 باشد.

روز پس از جراحی جهت کشیدن بخیه  11 -

 ها و بررسی نهایی به پزشک مراجعه کنید.

رساعت س آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک -

 استفاده شود.

هفته از زور زدن و انجام کارهای  4به مدت  -

سنگین و بلند کردن اجسام سنگین و ...... 

 جلوگیری شود.

 وسیگار نکشیدن بدلیل ایجاد مشکالت ریه  -

 سرفه کردن

 

 

 

 شفاءیا من اسمه دواء و ذکره 

 

 عنوان :

 موضوع:

 فتق یا هرنی چیست؟   

 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 گرد آورنده و تنظیم :

 فاطمه حیدر زاده کارشناس پرستاری

 آقای امین کاوه کارشناس پرستاری

 تایید کننده : دکتر فرامرز محمدعلی بیگی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 

mailto:kashani@skums.ac.ir

