
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتق چیست؟

بیماری شکمی است و زمانی پیش می آید که 

الیه های درونی عضالت شکمی ضعیف شده 

باشند و منجر به پارگی یا کشیدگی بیش از حد 

 در ناحیه جدار شکم یا دیافراگم شود.

 انواع فتق براساس محلی که اتفاق می افتد:

فتق شکاف: در محل جراحی های پیشین  .1

 ایجاد می شود.

 فتق نافی: در اطرذاف ناف ایجاد می شود. .2

فتق رانی: در زنان شایع تر است و در  .3

 باالی کشاله ران ایجاد می شود.

: در مردان شایع تر است. محل مغبنیفتق  .4

به صورت برآمدگی در بیضه یا ناحیه باالی 

 کند. تظاهرران 

ک: از پایین جناغ سینه تا فتق اپی گاستری .5

 باالی ناف رخ می دهد.

: احشاء شکمی از هیاتالفتق دیافراگم یا  .6

راه دیافراگم به درون قفسه سینه راه پیدا 

 می کند.

 

 

 دالیل و علل ایجاد فتق:

 فشار زیاد به قسمت های دیواره شکم .1

 افزایش سن .2

 جراحت یا برش .3

 سرفه مداوم .4

 بلند کردن جسم سنگین .5

 ت مزاجمشکالت اجاب .6

 عالئم و نشانه ها:

احساس درد و ناراحتی در کشاله و هنگام  -

بلند کردن جسم سنگین و یا هنگام خم 

 شدن به جلو.

احساس فشار و درد در ناحیه شکم و  -

 کشاله ران

 وجود خون در مدفوع -اسهال -یبوست -

 ضعف عمومی و سرگیجه -تهوع و استفراغ -

 

 

 

 تشخیص:

زشک از معاینه ایستاده: در این روش پ -

بیمار می خواهد که بایستد و سرفه کند یا 

زور بزند در حالت ایستاده کیسه فتق قابل 

 لمس است.

 سونوگرافی -

  CT scanرادیوگرافی و  -

 خطرات احتمالی:

گیر کردن فتق به دلیل انسداد روده و  -

 کاهش خون رسانی 

 پارگی روده بر اثر انسداد -

 درمان:

امروزه رایج ترین روش درمانی فتق، جراحی 

آن است. روش های جراحی با توجه به نوع و 

محل قرارگیری فتق، اندازه آن، سن، شرایط 

 عمومی و سالمت بیمار متفاوت است.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جراحی معمولی و باز -

 جراحی به روش الپاراسکوپی -

 جراحی باز:

 شکاف چند سانتی متر در جدار شکم -

 نزدیک کردن عضالت روی ناحیه فتق بهم -

برای بیماران جوان و بچه ها و فتق های  -

 کوچک 

 پی:الپراسکو

با استفاده از ابزار الپراسکوپ، فتق با حداقل 

 .شکاف برروی شکم قابل مشاهده و جراحی است

 

 مراقبت های پرستاری:

 مصرف به موقع داروها -

پنج تا هفت روز پس از عمل فعالیت های  -

 بدنی ممنوع است.

هفته پس  6-9بلند کردن اجسام سنگین  -

 از عمل ممنوع است.

داروهای نرم کننده مدفوع طبق دستور  -

 پزشک مصرف شود.

 غذایی. جویدن کامل غذا در هر وعده -

-10باال بردن سر پس از عمل به اندازه  -

30 cm  
 .عدم مصرف غذا های داغ و سنگین -

 

 

 بیمارستان امام خمینی )ره( استهبان

 

 

 فتق

(hernia) 
 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 معصومه فتحی

 )کارشناس پرستاری(
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