
 

  هرنی اینگوئنال

 بخش جراحی عمومی

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

 فعاليتهاي پس از عمل جراحي فتق:

هفتــه از ســرفــه كـردن ، زور زدن،  4به مــدت  -
كشيدن بدن، يبوست ، بلند كــردن اجســام سنگين تر 

كيلوگــرم و تمرينــات ورزشي سنگين پرهيــــ   5از 
 كنيد.

هفته پس از عمل جــراحي فعــايـيـتـاـا را  6تا  4  -
 محدود كنيد.

هفته  2براي بـــازگشتــن بــه كارهــاي دفتــري  -
 هفته بعد از عمل صبر كنيد. 6تا  4و كارهاي سـخت 

 

 تغذيه بعد از عمل:

به منظور جلوگيري از يبوست از غذاهاي پر فـيـبـر  -
 مانند سب يجات و ميوه هاي تازه استفاده كنيد.

 3تا  2درصــورتي كـه ممنوعيتي وجود ندارد روزانه  -
 ييتر آب بنوشيد. 

درصورت چــاقي ، كــاهــش وزن داراي اهميــت  -
 است.

 

 

 ساير توصيه ها: 

از استعمال يوسيــناا و پمــادهــا بــر روي بــــر   -
جراحي تا زمان ايتيــام و بستــه شـدن كامل يبـه هـاي 

 زخم اجتناب كنيد.

طبق مشورت با جراح خود  مي توانيد از يك شكم بـنـد  -
 استفاده كنيد

درصورت مشاهده تب ، تاوع و استفراغ ، نـفـو و درد   -
 شديد به پ شك اطالع بدهيد.

روز بعد از عمل جراحي ،  01تا  7براي كشيدن بخيه ها -
 به مطب پ شك جراحتان مراجعه نماييد.

بعد از ترخيص از بيمارستان، ، نيازي به تعويض پانسمان -
نيست و مي توانيد به حمام برويد و طبق دستور پـ شـك 

 براي كشيدن بخيه ها به مطب مراجعه نماييد.

داروهاي تجوي  شده توسط پ شك را در منـ ل طـبـق  -
 ساعتااي دستور داده شده بطور دقيق مصرف نمائيد.

 

 رتباط با ما و پاسخگویی به سواالت : ا

53873275-150 

 7711داخلی 

 دسترسی به سایت بيمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 آموزش سالمت 
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 فتق چيست؟
 چرخااي دوچرخه تان را يادتان هست ؟! 

هماناا كه گاهي از فـرط كانگي ترك مي خوردند و تيوپ 
پرباد داخلشــان از الي تركاا بيرون مي زد و برجستـگـي 
هاي مشـكي و نرمي كه پنچري را بدنبال داشتند، بـوجـود 

 مي آورد؟ 

 فتق هم چي ي شبــيه همين اتفاق در بدن است.

بطور كلي فتق به بيرون زدگي و يا خارج شدن هر چيـ ي  
 از جاي اصــلي خــود  در بــدن گفتـه مي شود. 

هر جايي كه جداره بافت نگه دارنده يــك ارگان ضـعـيـ  
 باشد فتق مي تواند اتفــاق بيفتــد. 

بطــور مثــال فتــق شكمي، فتق كشايــه ران، فتـــــق 
 نافي ، فتق ديسك بين ماره اي و ...

فتق كشايه ران )مغبني( زماني اتفاق ميافتد كه بافت بخشي 
از روده در يك نقطه از عضالت شكم بيرون زده و به شكل 

 شود.  برآمدگي ديده مي

 فتق كشايه ران ي وماً خطرناك نيست. 

شود، ايبته ممكن اسـت  خود ايجاد نمي خودي اين عارضه به
 به يك عارضه خطرناك و مالك تبديل شود.

در صورتي كه فتق كشايه ران ب رگ شده و دردناك شـود  
دهـد.  پ شك براي درمان آن عمل جراحي را پيشنااد مـي

  عمل جراحي فتق مغبني يك عمل جراحي متداول است.

 :برخي از عالئم فتق کشاله ران عبارتند از

برآمدگي ممكن است در هر طرف از استخوان يگن ايجاد شود 
ايد به خصوص اگر سرفه كنيد يـا  و در زماني كه شما ايستاده

  .شود عضالت شما كشيده شوند به وضوح ديده مي

  .در برآمدگي به وجود آمده احساس درد و سوز  وجود دارد

كنيد بـه خصـوص  در كشايه ران احساس ناراحتي و درد مي
كنيد و يـا  شويد يا سرفه مي زماني كه به سمت جلو خم مي

  .كنيد چي ي را بلند مي

 سنگين شدن و افتادگي كشايه ران

 ضع  يا فشار در ناحيه كشايه ران

 تشخيص :

معموالً معاينات في يكي براي تشخيص فتق كشايه ران كافي 
 است. 

 كند.  زدگي ناحيه كشايه ران را بررسي مي پ شك بيرون

تر شدن فتـق  از آنجا كه ايستادن و سرفه كردن باعث برجسته
 شود تا بايستيد يا سرفه كنيد.  شود از شما خواسته مي مي

اگر پ شك نتوانست به راحتي فتق را تشـخـيـص دهـد، از 
هاي تصويربرداري مانند سونوگرافي شكـم، سـي تـي  رو 

  .گيرد اسكن يا ام آر آي كمك مي
 

 

 

 

 

 

 

 درمان:

همه فتـــق ها را بايــد در ناايــت بــا رو  جراحـي 
درمان كــرد،تنــاا مورد استثنا فتق نافي در كـودكـان 

 است كه ممكن است خودبخود درمان شود.

در اين عمل كه تحت بياوشي موضعي، مصرف داروهاي 
شـود، جـراح  بخش يا بياوشي عمومي انجـام مـي آرام

كند و بافت برجسـتـه و  شكافي در كشايه ران ايجاد مي
دهد. سپس جـراح  بيرون زده را به داخل شكم فشار مي

طي جراحي فتق )هرينوپالستي( ناحيه ضعي  شـده را 
كـنـد.  دوزد و غايباً آن را با مش مصنوعي تقويت مـي مي

سپس حفره ايجاد شده با بخيه، گيره يا چسب جـراحـي 
 شود.  بسته مي

تـر  پس از انجام عمل جراحي، شما بايد هر چـه سـريـ 
شروع به حركت كنيد اما ممكن است چند هفتـه طـول 

 بكشد تا بتوانيد امور روزمره خود را انجام دهيد. 
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