
 

 فتق کشاله ران

 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

 آمادگی :

  قبل از عمل مراجعه به جراح و اخذ پذيرش 

   معاينه بوسيله پزشك بيهوشي 

  زدن موهاي ناحيه عمل چند ساعت قبل از  انجام عمل

)از ناف تا زير كشاله ران( كه بهتر است بوسيلهه تهيه  

 انجام نشود .

   ساعت الزم است. 8قبل از عمل ناشتا بودن حداقل 

  روز قبل از عمل با صالحديد پزشهك  7مصرف آسپرين

 قطع شود.

  سابقه بيماريهاي قلبي، بيماريهاي ارثهي و داروههاي

 مصرفي را به پزشكان اطالع دهيد.

 مراقبت هاي پس از عمل :

   عدم استفاده از مواد غذايي تا زماني كه پزشك  معاله

ساعت پس از عهمهل  21تا  8“  معموال اعالم نمايد. ) 

 بسته به نظر پزشك (

  در صورت وجود درد، تهوع، استفراغ از تخت پهايهيهن

 نياييد. 

  ساعت پس از عمل بنا به صالحديد پهزشهك 12معموال

 معال ، بيمار از بيمارستان مرخص مي شود. 

  دريافت نسخه دارويي و خالصه پرونده قبل از مرخهص

 شدن و استفاده از داروها طبق نظر پزشك. 

 28.ساعت بعد از عمل مي توان استحمام نمود 

  انجام كارهاي شخصي و عادي پس از ترخيص بالمانهع

 است.       

 

  هفته خودداري نمايهيهد. در  6از انجام كارهاي سنگين تا

 اين مورد نيز با جراح خود همكاري كنيد.

  ساعت ضرورت ندارد، ولي  71انجام پانسمان معموال بعد از

 در اين مورد از پزشك  يا پرستارخود سوال كنيد. 

 .رژيم غذايي پس از ترخيص رژيم معمولي است 

  بعد از ترخيص راه رفتن بال مانع است ولي سعي كنيد بهه

ناحيه عمل كنيد، در زمان برخاستن و نشسهتهن فشهاري 

 وارد نشود.

  هفته از انجام رانندگي خودداري نماييد. 6تا 

  روز پس از عمل برداشته مي شهود  21تا8بخيه ها معمهوال

 ولي در اين مورد باز هم نظر پزشك خود را جويا شويد.

  ماه پس از عمهل جهراحهي  3تا 1انجام فعاليتهاي ورزشي

 بالمانع است 

در صورت داشتن عالیم زیر حتماً پزشک معالج خود را 

 مطلع سازید:

  خونريزي و وجود خون غليظ در ادرار 

  تب و لرز و قرمزي و تورم و دردو ترشح از محل عمل 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



 فتق کشاله ران چيست ؟ 

فتق از نظر لغت به معناي باز شدن و از نظر تعهريهع عهبهارت 

است از بيرون زدگي بخشي از احشا داخل شكمهي )مهعهمهوال 

روده ها( از وراي جدار شكم. فتق ممكن است در هر قسمهتهي 

ازجدار شكم ايجاد گردد ولي بيشتر در ناحيه كشاله ران پهديهد 

 مي آيد. فتق ممكن است منشا دوران تولد داشته باشد.

 چه افرادي دچار فتق می شوند؟ 

فتق كشاله ران ممكن است در هر شخصي، از نهوزاد تها فهرد 

 مسن، پديد آيد. عوامل زير خطر ايجاد فتق را افزايش ميدهند.

  سرفه مزمن، مانند افراد سيگاري 

  چاقي 

  فشار در زمان اجابت مزاج يا ادرار 

  حاملگي 

  عطسه زياد و پشت سر هم 

 برداشتن اجسام سنگين 

 علل :

همانطور كه گفته شد فتق ممكن است زمينه مادرزادي داشتهه 

باشد. در اين صورت فتق معموال در دوران كودكي يها جهوانهي 

 بروز نمايد و نيز ممكن است جنبه اكتسابي داشته باشد. 

فتق به دليل ضعيع شدن عضالت جدار شكم با باال رفتن سن 

 يا به دليل افزايش فشار داخل شكم ايجاد مي شود. 

سرفه هاي شديد، كار سنگين، انسداد مسير ادرار و يبوسهههت 

 مزمهن ممكهن است باعث فتق شوند.

 عالئم:

فتق كشاله ران معموال بصورت يك برآمدگي در ناحيه كشالهه  

ران بوجود مي آيد. اين برآمدگي معموال در وضعيت ايسهتهاده 

بيشتر شده و درحالت خوابيده جا رفته و يا كوچكتر مي شهود. 

بيماران به تدري  متوجه مي شوند كه مي تواننهد بها فشار بهر 

 ناحيه برجسته آنرا به جاي خهود برگرداننهد. 

اين برآمدگي بها سهرفه، زور زدن و برداشهتن وزنهه سنهگهيهن 

برآمده تر مي شود. هر چه سن افهراد بهاالتر رود، بهرآمهدگهي 

بيشتر مي گردد. مهرور زمهان ممكهن است سبب گهردد كهه 

 برآمدگي خيلي بزرگتر شده و جا نرود.

 عالمت ديگر فتهق كهشاله ران درد اسهت.  

درد معمههوال خهفهيهههع ومههبهههم بههوده ودر حهالههت 

ايهستاده،احساس اجابت مزاج و يا تخليه ادرار و يا بهرداشهتهن 

 جسم سنگين شديدتر مي گردد.

 درمان: 

هر گاه در ناحيه كشاله ران توده اي ظاهر گردد بيمار بايد به 

 پزشك جراح مراجعه نمايد. 

در صورت عدم درمان، فتق پيشرفت كرده و خهطهر انسهداد 

روده، بيمار را تهديد ميكند كه مي تواند منجهر بهه عهمهل 

 اورژانس گردد. د

رمان فتق كشاله ران جراحي مي باشد. با عمل جراحي اليهه 

هاي ضعيع شده جدار شكم تقويت شده و مشكهل بهيهمهار 

 مرتفع مي گردد. 

 هر چه فتق زودتر عمل شود نتيجه كار بهتر است. 

استفاده از فتق بند به هيچ وجه توصيه نمي شود، زيرا سبب 

مشكل تر شدن عمل جراحي و احتمال افزايش عود بعهد از 

 عمل مي گردد.

 عوارض:

در فتق كشاله ران ممكن است احشا داخل شكم در گهيهر  

شده و جا نرود، در اين حالت احتمال انسداد روده و سهيهاه 

 شدن آن وجود دارد.

آیا عمل جراحی فتق كشاله ران فقط با بيهيشيوشيی 

 عمومی امكان پذیر است؟ 

عمل جراحي فتق كشاله ران با بيهوشي عمومي يا بي حهس 

كردن قسمتهاي پايين بدن با تزريق ماده بي حسي در ناحيه 

 كمر انجام مي گيرد. 

بيمار قبل از عمل بوسيله پزشك متخصص بيهوشي معايهنهه 

 مي شود.
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