
4 5 

 عوارض جراحی فتق شامل موارد زیر می باشد

 درد ناحیه عمل 

 سوزش و خارش ناحیه عمل 

  عقیمی)در جراحی فتق های دو طرفه در مواردی که

 تکنیک غلط باشد(

  خونریزی و بزرگ شدن منطقه از عوارض دیررس

 جراحی ممکن است باشد.

 .فتق ها ممکن است بعد از جراحی دوباره عود کند 

 مراقبت های پس از عمل فتق چیست؟

 عدم انجام فعالیت های سنگین بال فاصله پس از عمل. -1

ساعت پس از عمل به زخم جراحی آب نخورد 84تا  -2

 )بعد ازآن می تواند  به حمام برود(

در صورت نداشتن درد بیمار می تواند رابطه جنننسنی  -3

 .داشته باشد

 

   
   
    

                         دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن   
  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

                         
 فتق )هرنی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 مددجویان تحت عمل جراحی فتقگروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش  سالمت بیمارستان اما م خمینی)ره( 

صومعه سرا   

 1334مرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و جامعه، منبع:

 .1335،  شهریورماه  5شماره 

میدان انتظام ، جنب  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 30411444310شماره تماس  بیمارستان : 

 34303704010شماره تماس واحد آموزش سالمت :

http://www.gums.ac.ir/imamh 

درصورت داشتن فتق در 

اولننیننن فننرصننت بننرای 

جننراحننی بننه پننزشننک 

 مراجعه کنید



1 2 3 

 به نام خدا

 فتق )هرنی( چیست؟ 

امروزه مردم به بیرون زدگی کشاله ران فتق یا باد فتق 

. فتق ممکن است در هرجایی از بدن ایجاد می گویند 

شود. فتق همان جابجایی اعضای بدن از جایگاه طبیعی 

 خود است. 

 انواع فتق : 

 جدار شکم -1

 روده ای -2

 مغزی -3

شایع ترین فتق جدار شکم فتق اینگوینال یا منغنبنننی 

)کشاله ران( می باشد که بیشتر در سمت راست دیده  

 می شود.

 علل فتق های شکمی چیست؟ 

 فتق ها به دو گروه مادر زادی و اکتسابی تقسیم می شوند: 

علل مادرزادی نقص ژنتیکی در تشکیل سیر آناتومیکی -1

 بیضه ها

 علل اکتسابی: -2

 سیگار 

 فعالیت سنگین 

 سرفه های مزمن 

 سابقه جراحی های ناحیه و مشکالت عضالنی 

 سایر عوامل 

 عالیم فتق های شکم چیست؟

نقص جداره های شکم و درد به علت ایسنتنادن زیناد بنه 

 خصوص در فتق کشاله ران.

 درمان فتق چیست؟

فتق های کشاله ران در هر موقعی که تشخیص داده شنود 

باید تحت جراحی قرار گیرند البته به جراحنی اورژاننس 

احتیاج ندارند مگر هنگامی که فتق گیر می افتد به عنلنت 

انسداد روده درون آن و کاهش خونرسانی احتمنال پناره 

شدن روده داخل فتق وجود دارد که در صورت پیشرفنت 

این مشکل و سیاه شدن  روده ، بیمار حتما باید به صورت 

اورژانسی جراحی شود.محل برش فتق های کشنالنه ران 

کمی پایین تر از برش آپاندیس روی شکنم در هنر دو 

طرف می باشد.در افراد پیر که حال عمومی خوبی ندارند 

و شرایط عمل جراحی را ندارند می توان بیمار را جراحی 

 نکرد مگر در موارد اورژانسی.


