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 فتق اینگوینال چیست؟

 

 

 

 

فتق یعنی بیرون زدگی بخشی از احشاء داخل شکم از جدار شکم.فتق ممکن است در هر قسمتی از جدار شکم ایجاد 

 شود ولی بیشتر در ناحیه کشاله ران پدید می آید. فتق ممکن است از دوران جنینی وجود داشته باشد.

 چه کسانی بیشتر دچار فتق می شوند؟

مغبنی یا اینگوینال در هر فردی و در هر سنی ممکن است ایجاد شود، ولی بعضی از عوامل احتمال بروز فتق را بیشتر  فتق

 می کنند:

 ًدر افراد سیگاری سرفه مزمن و طوالنی مدت مثال 

 چاقی 

  فشار زیاد در موقع اجابت مزاج یا ادرار 

هرانانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تد  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

(سینا بیمارستان ) 
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 حاملگی 

 برداشتن اجسام سنگین 

 علت ایجاد آن چیست؟

تق، زمینه مادرزادی داشته باشد، ممکن است در زمان کودکی یا نوجوانی بروز کند. گاهی به دلیل ضعیف شدن اگر ف 

عضالت جدار شکم یا افــزایش فشار داخل شکم )ناشی از کارسنگین و سرفه های شدید، یا انسداد مسیر ادرار و 

 یبوست مزمن( در سنین باالتر بروز می کند.

 آن چیست؟ عالئم

 به صورت یک برآمدگی در ناحیه پائین کشاله ران ایجاد می شود. این  معموالً ،غبنی یا اینگوینالفتق م

         برآمدگی در حالت ایستاده بیشتر دیده می شود و با سرفه، زور زدن، و برداشتن وزنه سنگین، بزرگ تر

 می شود.

 الت ایستاده و هنگام اجابت مزاج یا معموال درد خفیف و مبهمی در ناحیه کشاله ران وجود دارد که درح

 برداشتن اجسام سنگین بیشتر می شود. 

 درمان

در صورت مشاهده توده ای در قسمت پائین کشاله ران به پزشک متخصص مراجعه کنید. در صورت عدم درمان به 

 انسی انجام شود. موقع، پیشرفت فتق ممکن است منجر به انسداد روده شود که در این صورت بایستی عمل جراحی اورژ

استفاده از فتق بند اگر چه در مراحل ابتدایی مؤثر است، ولی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا احتمال عوارض بعد از 

 عمل را بیشتر می کند. 

 آمادگی قبل از عمل 

 و تعیین تاریخ عمل بستری می شوید.  قبل از عمل با مراجعه به جراح 
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  .پزشک بیهوشی شما را معاینه می کند 

  ًبزنید. )بهتر است این کار را با  چند ساعت قبل از عمل موهای ناحیه عمل از ناف تا پائین کشاله ران را کامال

 تیغ انجام ندهید(.

 .شب قبل از عمل استحمام کنید 

  ساعت قبل از عمل ناشتا بمانید. 8حداقل 

 های مصرفی خود را به پزشک اطالع دهید.سابقه بیماریهای قلبی، عروقی و دارو 

 مراقبت های بعد از عمل

 .تا زمانی که به شما اجازه داده نشده، ناشتا بمانید 

  ساعت بعد از عمل نباید از تخت پائین بیائید. 21تا  8با دستور پزشک معموال 

 دهید.به پرستار اطالع  ،یا هر عالمت غیر عادی دیگر در صورت وجود درد، تهوع، استفراغ 

  هفته از انجام کارهای سنگین خودداری کنید. 6پس از ترخیص، تا 

  انجام فعالیتهای ورزشی بالمانع است.  ،ماه بعد از عمل 3تا  1معموال 

  ساعت بعد از عمل پانسمان را بر می دارند و نیازی به پانسمان مجدد نیست، و می توانید استحمام  21معموال

 بخیه ها را برمی دارند. ،مل نیز با نظر پزشکروز بعد از ع 21تا  8کنید. 

 2  روز بعد از عمل در صورتی که مشکلی نداشته باشید با دستور پزشک از بیمارستان مرخص می شوید.  1تا

 در مورد نیاز به دارو یا استراحت بعد از عمل از پزشک سؤال کنید.   

 


