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 فتق و انواع آن
6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

پس از عمل حدود چند روز بایداد     

 بستری بود؟
 2الی  6بیشتر بیماران قادر هستند درعرض 

روز پس از عمل مرخص شده و به  خهانه         

 .روند

پس از چه مدت می توان به ساراایر   

 رفت؟
 9بیماران قادرند فعالیتهای خود را در عرض 

روز پس از عمل جهرایهیا از  هر            5الی 

گیرند ولی از انجام کارهای   نگین یداقل 

تا دو ماه و بطور معمول تا شش مهاه بهایهد      

 .پرهیز کرد

پس از جراحی تی ای بیدد پینسمین را 

 عوض ارد؟
 اعت نیاز  84در صورت رفع ترشحا پس از 

ب  تعویض پانسمان نمی باشد اما در صهورت  

ادام  ترشحا نیاز ب  تعویض پانسمان روزانه   

 .دارد 
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 .و فقههع عم هه  ان را کههاهش مههی دهههد             

بنابراین با وجود ا تفاده از ان فتق همچنهان   

بزرگ می شود ا همچنین موجب ایجاد زخه   

 . در موضع فتق می شود

تداوم در بزرگ شدن فتق و ایجاد چسبندگی   

در بافت های زیهرین ا از عهوارض فتهق بنهد           

هستند که  تهرمی  جرایهی فتهق را دشهوار                 

می  ازند و عهود مجهدد ان را ممتمهل تهر               

 .می کنند 

بنابراین ا تفاده از فتق بنهد فقهع بایهد به            

عنوان یک و یل  ب  مهدت کوتهاهی قبهل از           

 .انجام عمل جرایی ممدود شود 
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اما دلیل اصلی جهت ترمی  فتق این ا ت ک  

ممکن ا ت روده یا عضوی دیگرا داخل فتق 

ب  دام بیفتد و قادر ب  خهار  شهدن از ان         

نباشد لذا باعث انسداد روده و ب  دنبال ان ا   

گانگرن یا  یاه شدگی و پهاره شهدن روده         

  .می شود 

آدی می توان به جیی جراحی از فتا   

 بند استفیده ارد ؟
درمان غیر جرایی فتق مغبنی ا ا تفهاده از    

فتق بند ا ت ک  روی نایی  درگیر ا فشهار    

وارد می اورد و ب  جا انداختن ان ا کهمهک     

می نماید اما در کل ا تفاده از ان ایده خوبی 

فتق بند در واقع ههیهک کهاری        .  نمی باشد 

 جهت از بین بردن و رفع فتق انجام نمی دهد 

شک  از طریق نایی  ضعیف روی جدار شهکه    

بیرون می زنند و باعث شکهل گهیهری یهک         

البت  در کودکان عهلهت     .  برامدگی می شوند 

ایجاد فتق ا نوعی اختمل در شهکهل گهیهری         

الی  های جدار شک  ا ت ک  در هنگام تهولهد   

ورود ایشاء شک  ب  داخل مهمهل   .  وجود دارد

فتق  می تواند باعث گردد ک  قسمتی از روده 

یا  ایر اعضاء داخل شک  در داخل این بیرون 

. زدگی گیر کند و باعث عوارض خطرناک شود 

فتق می تواند  بب ایجاد درد شدید و مسا ل 

جدی دیگر شود ک  یتی گاهی ب  جهرایهی     

 .اورژانس منجر می گردد 

 چرا بیدد فت  را جراحی ارد؟

برای درمان فتق و دردی ا ت ک  با ایستهادن  

های طوالنی یا بلند کردن اشیاء  نگین ایجاد 

می شود و دیگری از نظر زیبایی ا ت ک  به     

وا ط  وجود یک برجستگی باعث نهارایهتهی    

 .  بیمار می شود 

 فت  چیست و انواع آن ادام است؟

ب  زبان  اده ب  بیرون زدگی های غهیهر   

. طبیعی جدار شک  فتق می گهویهنهد        

شایعترین نوع فتقا فتق جدار شکه  در    

قسمت تمتانی را ت یا چپ ا ت ک  ب  

ان فتق اینگو ینال یا فتق مغبنی گوینهد  

و در بین مردم ب  پارگی پرده شک  یا ب  

ایهن  .  اختصار پارگی پرده شهرت دارد     

. بیماری در مردان بسیار شایع تر ا ت   

 ایر انواع فتق ا شامل فتق در مهمهل       

 . جرایی قبلی ا فتق نافی و غیره ا ت 

 چرا فت  ادجید می شود ؟

فتق هنگامی رخ می دههد که  الیه  ههای           

. عضمنی جدار شک  ضعیهف شهده بهاشهد           

همانند بیرون زدگی تهیهود داخهلهی یهک          

 ال تیک پاره شده ا در فتق نیز ایشاء داخلی 


