
 ؟ ستیچ فتق
 ا بافتی و حفره به بدن از ییاعضا محل رییتغ

 یوجود مه ب عضله ضعف ای و پارگى بدنبال مجاورکه

 ید میناپد و گاهی گاهی مشاهده تورم نیاد . یآ

 .شود

 :شامل که دارد گوناگون انواع فتق

 فتق شکم جدار فتق نیتر عیشا : یمغبن فتق

 می دهید راست سمت در شتریب که باشد یم یمغبن

  .شود

 هیناح کانال ماندن باز لیبدل ها فتق نیا: یفتق ران

 عوامل لیبدل مجدد آن شدن باز ای و کشاله ران

.  ندیا یم بوجود زندگى بعدى سالهاي در مختلف

 جدار عضالت پاره شدن نهیزم در زین تعداد کمترى

 ای کششى و حرکات بدنبال ران کشاله و شکم

 .ندیآ مى بوجود نیسنگ

 ضعف لیبدل ای شکم جدار هاى تقف :فتق شکمی 

 و نىیجن دوران در شکم جدار تکامل عدم ناشى از

 شکم جدار ساختار در اکتسابى هاى ضعف لیبدل ای

 .کنندیم بروز جراحى برشهاى محل ضعف در همانند

 .دیآ مى بوجود ناف جدار ضعف اثر در نافى : فتق

ف یضع نقاط از ران کشاله هیناح همانند زین ناف

 کشاله فتق برخالف ولى است شکم جدار كیآناتوم

 فتق نوع نیا شود،یم دهید شتریب انیآقا در ران که

 .است شتریب در خانمها

 چیست ؟ فتق یماریب عالئم

 به را خود شتریکنند ب یم جادیا ها فتق که یعالئم

 دهند یم نشان ران کشاله ای و ناف توده در شکل

  .دارد یمختلف يها اندازه که

 خارج ناف وسط از گرد يا توده ،یناف فتق مورددر

 تا اندازه گردو كی اندازه از تواند یم که شود یم

 و فتق مراحل به یبستگ که فوتبال باشد توپ كی

 .دارد شکم جدار نقص

 كی از ممکن است ران کشاله يها فتق مورد در

 ضهیب سهیک داخل تا ای و شده کوچك شروع توده

 ضهیب سهیک شدن بزرگ باعث یحت و کرده شرفتیپ

 بزرگ بسکتبال ك توپی اندزه تا یگاه و شده ها

 .ردیبرگ در زین را ماریب يها روده که شود

 ها توده نیا یوقت تا که است نیا مهم  مسئله

 توده نیا یگاه یول ندارند یمشکل هستند متحرک

 جا  .شود یم دیشد درد باعث و فتادها ریگ ها

 است زیجا ن را کشاله يها فتق در فقط فتق يانداز

 تماما گرید يها فتق اما ندارد یممانعت بار دو تا و

 .ردیگ قرار یجراح عمل تحت دیبا

 ادرار و مزاج اجابت در که است درد گرید عالمت

  شود. یم شتریب نیسنگ اجسام برداشتن ای و کردن

 و زده رونیب زدن زور ای عطسه،  سرفه هنگام در

 موقع مارانیب شتریب  .رود یم داخل دنیخواب هنگام

 شوند یم ران کشاله مبهم درد دچار ادیز ستادنیا

 ماریب که یصورت در باشد یم فتق فشار علت به که

 و دیشد استفراغ،تهوع تب، شکم، کل در درد عالئم
 عمل تحت عایسر دیبا باشد داشته یخون عفونت

 د .ریگ قرار یجراح

 ؟ستیچ فتق کننده جادیا عوامل

 اجسام کردن ندبل د ،یشد يورزشها و ادیز یچاق

 بوستیادرار ، ریمس انسداد،  مزمن سرفه،  نیسنگ

 به مدفوع دفع ضمن در ادیز زدن زور و یطوالن

 و متعدد یحاملگ و پروستات یبزرگ و یطوالن مدت

 و يریپ،  یشکم داخل يارگانها یبزرگ و تومورها

 .برد ناممی توان  را مزمن کننده ناتوان يها يماریب

 ؟ است چگونه فتق از رییشگیپ

 بلند جهت .  دیکن کم را وزنتان دیهست چاق اگر

 و دیکن خم را خود يزانوها حتما اجسام کردن

 و ها روده يکار کم علت  .دیبردار را وزنه سپس

 و ورزش انجام با و دیکن یبررس را خود بوستی

 عاتیما دنینوش و جاتیسبز و جات وهیم خوردن

 ازین مورد مواقع در یبهداشت سیسرو به رفتن ، ادیز

 کنید . خود بوستی رفع به کمك

  ؟ فتق درمان
 از يریشگیپ يبرا معموأل یجراح بزرگساالن يبرا 

 شدن مختنق ای روده انسداد مثال یاحتمال عوارض

 دردناک و بزرگ يها فتق مورد در خصوص به روده

 شود انجام زودتر عمل هرچه و شود یم هیتوص

 . بود خواهد بهتر کار حهینت



 یجراح از بعد ساعت چند از بعد قادرند افراد شتریب

 تیفعال هفته چهار تا دو از پس و بروند منزل به

 بند فتق از استفاده.  رندیسرگ از را خود يعاد يها

 .گرددیم مشکل سبب رایز شود ینم هیتوص

 :صیترخ از پس یها هیتوص

 از . دیباش داشته بچه يشامپو با روزانه استحمام -1

 يخودار عمل محل يرو سهیک و فیل دنیکش

 خشك خوب استحمام از پس را عمل هیناح .دیینما

 .دیکن

 .دیکن يخودار شده هیبخ يهایناح يدستکار از  -٢

 . دیکن استفاده موقع به را شده زیتجو يروهادا -٣

 لیم آب وانیل كی با را كیوتیب یآنت ياروهاد -۴

 .دیکن

 موقع دیکن یسع یول ندارد یمانع رفتن هرا  -۵

 وارد عمل ي هیناح به يفشار برخاستن ای نشستن

 راه و حرکات از تورم هرگونه وجود درصورت.  نشود

 .دیینما يخودار ادیز رفتن

 برداشته ها هیبخ عمل از بعد روز10-8معموال  -6

 مورد نیا در خود پزشك با دیتوان یم یول شوند یم

 .دیشو ایجو را يو نظر و دیکن مشورت

 يخوددار نیسنگ يکارها انجام از هفته6 ات  -٧

 . دیبرندار را لوگرمیک٣ از شتریب وزن و دیکن

 یجراح از پسرانندگی  انجام از هفته 6 تا -8

 خودداري کنید

ماه بعد از جراحی  ٢-٣یورزش تهايیفعال نجاما -9

 بالمانع است .

 خط در شکم ي هیناح فتق که یمارانیب در - 10

 یمتوصیه  بند شکم بستنبه  دارند یشکم وسط

 شوند

،  دچار درد و تورم شود ضهیب هیناح کهیصورت در -11

 و درد کاهش باعث محل در خی سهیک دادن قرار

 .شود یم تورم

 یستیبا عمل محل عطسه ای سرفه صورت در - 1٢

 . شود يدار نگه دست با محکم

 يخوددار زدن زور از مزاج اجابت هنگام در - 1٣

 .گردد

 باشد یم یمعمول صیترخ از بعد ییغذا میرژ - 1۴

 مواد ، مرغ تخم ، ایلوب مانند ییغذاها خوردن از و

 اجتناب سسها انواع و فلفل جات ، یترشمثل  محرک

 پخته حاتیسبز آب و نیپروتئ پر يغذاها از و.کند

 .گردد ستفادها کنندیم زخم میترم به کمك که
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