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ُ إ است مِ آى ععَ در آى قزار   ت٘زٍى سدگٖ ٗل ععَ اس درٍى سَراخ: اس استفتق عثارت هَجَد در دَٗارُ حفز

ٖ گزدد آهذُ خَد دارد ٍ خ٘لٖ اٍقات اٗي ععَ ت٘زٍى ِ خَد ٍ ٗا تا حزماتٖ سز جإ خَد تاس ه  . ت

ٖ ضَد  ضنوٖ اس سَراخ داخلءفتق ًافٖ تِ ت٘زٍى سدى احطا ٌّگاهٖ مِ جٌ٘ي در حال .ًاف تِ سٗز پَست ضنن گفتِ ه

 هجزا ٗا ضناف مَچنٖ ٍجَد دارد مِ تٌذ ًاف اس ،رضذ ٍ ماهل ضذى در ضنن هادر هٖ تاضذ، در دَٗارُ ضنن جٌ٘ي

  تزه٘ن ماهل   تطَر  گاّٖ اٗي هاّ٘چِ. تعذ اس تَلذ اٗي هجزا تستِ هٖ ضَد. اٗي طزٗق جٌ٘ي را تِ جفت ٍصل هٖ مٌذ 

تَاًذ ٍارد اٗي قسوت   هجزاٖٗ در آى تاقٖ خَاّذ تَد در اٗي صَرت حلقِ إ اس رٍدُ هًٖوٖ ضَد  ٍ در اٗي  صَرت 

 .هعَ٘ب اس هاّ٘چِ ضنن ضذُ ٍ تطن٘ل فتق دّذ

: عالئم بیماری

  تزجستِ ،هذگٖ در سهاى گزِٗ طفلآهذگٖ در ًاحِ٘ ًاف ظاّز هٖ ضَد ٍ تَرم ٍ تزآّزًٖ ًافٖ تِ هاًٌذ ٗل تَرم ٗا تز

 داًطگاُ علَم پشضنٖ ٍ خذهات تْذاضتٖ درهاًٖ تْزاى

   هذٗزٗت اهَر پزستارٕ–هعاًٍت درهاى 

 مرکس طبی کودکان
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. رام تَدى ٍ ٗا دراس مط٘ذى تچِ مَچنتز ضذُ ٍ ٗا حتٖ هوني است هحَ گزدد آتز هٖ گزدد ٍ در سهاى  تز ٍ هطخص

 .هعوَالً درد ٍجَد ًذارد 

تَدُ هوني است در ض٘زخَاراى ٍ مَدماى تجش  .تطخ٘ص دّذهعوَلٖ پشضل هوني است ٍجَد فتق را در ٗل هعاٌِٗ 

پشضل هوني است دستَر گزفتي عنس رادَٗلَصٕ ٗا سًََگزافٖ اس ضنن جْت . سهاى گزِٗ ٗا سزفِ ًاهطخص تاضذ 

. هعاٌِٗ دق٘ق تز رٍدُ ّا را تذّذ

   :درمان  

ٍ .  ٍجَد ٗا عذم ٍجَد درد هتفاٍت خَاّذ تَد،درهاى فتق ًافٖ تز اساس سي مَدك ، اًذاسُ، ضنل ٍعالئن فتق ًافٖ 

. در چٌ٘ي هَاردٕ تصو٘ن گ٘زٕ تز اساس هعاٌِٗ پشضل هٖ تاضذ

 . در صَرت ً٘اس تِ اقذام جزاحٖ ً٘ش سهاى جزاحٖ تَسط پشضل هطخص هٖ ضَد

تِ ٗادداضتِ تاض٘ذ مِ ٍ تَصِ٘ ًوٖ ضَد .... هادراى عشٗش تَجِ داضتِ تاض٘ذ مِ استفادُ اس فتق تٌذ ٍ گذاضتي سنِ ٍ

 .                                               هٖ تَاًذ تزه٘ن را هطنل مٌذاستفادُ اس فتق تٌذ هعز تَدُ ٍ

تا قسوت فتق ٗافتِ رٍدُ تِ جاٗص  تزج٘حاً قثل اس اٗي مِ عَارض رخ دّذ ، تقزٗثاً ّؤ فتق ّا تِ جزاحٖ ً٘اس دارًذ،

  .تزگزداًذُ ضذُ ٍ ععالت ظع٘ف دَٗارٓ ضنن تزه٘ن ضًَذ

: اقدامات پس از عمل 

 ٖتو٘ش ٍ خطل ًگِ داضتي ضناف جزاح .

 عذم تواس مٌِْ تا پاًسواى جزاحٖ ٍ تعَٗط هنزر تزإ پ٘طگ٘زٕ اس عفًَت ًاحِ٘ عول. 

 دٍ تا سِ ّفتِ پس اس جزاحٖ  تِ هذت  هواًعت اس فعال٘ت ف٘شٗنٖ سٌگ٘ي تَسط مَدماى تشرگتز . 
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  :پیش آگهی

 تذٍى عارظِ استاًجزاحٖ در ض٘ز خَار ٍ مَدك غالة  . 

 احتوال تزٍس دٍتارُ آى تعذ اس تزه٘ن خَد تخَد ٗا تا جزاحٖ ًادر است .

 ّز سخن جزاحٖ در صَرت عذم هزاقثت هٌاسة، هوني است عفًَت مٌذ .

 در هَاردٕ مِ رٍدُ صذهِ دٗذُ تاضذ، خطز عفًَت هحل عول ت٘طتز است. 

اگز اٗي هادراى هطاّذُ مزدًذ مِ تچِ دچار تزجستگٖ در ٗنٖ اس قسوت ّإ جذار ضنن ٗا ًاف ٗا مطالِ راى ضذُ، 

ٖ تَاًٌذ تِ صَرت غ٘ز اٍرصاًسٖ، ٖ تاتٖ ًطذُ است ه ٖ مٌذ ٍ دچار ت  ٍلٖ در اٍل٘ي فزصت تِ پشضل  ٍلٖ تچِ گزِٗ ًو

ٖ قزارٕ ٍ گزِٗ در تچِ ضَد، هزاجعِ اٍرصاًسٖ تِ پشضل ظزٍرٕ . هزاجعِ مٌٌذ ٖ تاتٖ ٍ ت ٍلٖ اگز فتق تاعث درد ، ت

 .است ٍ السم است تالفاصلِ تِ پشضل هزاجعِ مٌٌذ

ٖ مٌٌذ مِ هوني است فتق ًثاضذ ٍ ّو٘ي هسالِ تاعث ًگزاًٖ آى ّا   الثتِ گاّٖ اٍقات ت٘واراى ٗل تزآهذگٖ احساس ه

ٖ ضَد ٍلٖ در ّز صَرت تاٗذ تِ پشضل هتخصص هزاجعِ مٌٌذ ٍ اگز پشضل تطخ٘ص تذّذ مِ فتق عَد مزدُ . ه

.  است، حتواً ً٘اس تِ جزاحٖ دارد

ٖ تَاى تِ هقذار سٗادٕ اهناى  تا توْ٘ذات تِ مار تزدُ ضذُ ٍ رٍش ّإ اًجام ضذُ در عول جزاحٖ ٍ اقذاهات تعذٕ ه

. عَد هجذد را ماّص داد

 

 

 


