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 تعريف:*

 حشـا از ا يکـي  زد از بيـرو   است عبارت 

 يا يـک  قسمت ضعيف يک از راه بد  يداخل

  آ  اطراف در عضالت سوراخ

به زبا  ساده به بيرو  زدگيهاي غير طبيعـي  

 .فتق مي گويند ،جدار شکم موجود در 

اتفاق مي افتتد كـه اليـه هـاي     فتق وقتي 

عضالني جدار شکم ضعيف شده باشند. همانند 

بيرو  زدگي تيوپ داخلي يک الستيک پـاره  

و گاهي وقت ها برخي ه، در فتق نيز روده شد

احشاء داخلي شکم از طريق ناحيه ضعيف   از

جدار شکم بيرو  مي زننـد و باعـش شـک     

 .مي شوند  گيري يک برآمدگي 

 

ورود احشاء شکم به داخ  مح  فتق مي تواند 

باعش گير افتادگي قسمتي از روده يـا سـاير   

اعضاء داخ  شکم در داخ  اين بيرو  زدگي 

شود كه بسيار خطرناک است و نياز بـه عمـ    

چو  زما  وقوع اين عارضه  اورژانسي دارد.

براي پرهيز از آ  بايد  اب  پيش بيني نيست،ق

 عم  كرد. ،فتق را در اولين فرصت ممکن

 عالئم در فتق نافي:
      برجستگي در محل ناف ياا نددياآ  ن نناان

فتق نافي است. اين برجستگي ممكان اسات   

 سانتيمتر قطر داشت  باشد. 5تا 1

 و نااارايتي  دفتااق نااافي در بدرنسااادن بااا در

 غذا همراه است.از مصرف خصوصا بعد 

 عالئم در فتق راني:
   ايساس نارايتي در نايي  کنال  ران و ياا درد

در  نجا ک  با بلند کردن جسم و يا خم شدن ب  

 جلو اين نارايتي تنديد مي شود.

     وجود توده برجست  در کنال  ران و ياا کيسا

 بيض  ک  با لمس دردناک مي شود.

 وجود برجستگي بدون درد در بچ  ها 

 دان ممكن است درد با  بيضا  هاا تيار     در مر

 .بكند و با سرف  تنديد مينود

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 :فتق نافي علت*

 بلند كرد  اجسام سنگين براي مدت طوالني -

 رد سابقه ي طوالني سرفه ك -

 حاملگي هاي متعدد -

 جمع شد  مايع در شکم)آسيت( -

 فتق راني:  *علت

ناحيه ضعيف عضالني از ابتـداي تولـد    -

 وجود داشته است.

بلند كرد  اجسام سنگين بـراي مـدت    -

 طوالني

زور زد  طوالني مـدت هنگـام دفـع     -

 مدفوع به علت يبوست

زور زد  طوالني مدت هنگام ادرار  -

 كرد  به دلي  بزرگي پروستات

 حاملگي -

 اضافه وز  -

 جمع شد  مايع در شکم)آسيت( -

 

 عوارض بيماري:

 كـه  معنا اسـت  اين و درد شديد به فراغوجود است

 شده و دچار كمبود خو  گير افتاده از روده قسمتي

 اين«. نامندمي« مختنق فتق»را  وضعيت )اين است

 .است فوري جراحينيازمند  مشک 

 *درما :

براي ترميم فتق نافي، برش كوچکي زير ناف ايجـاد  

شـکم برگردانـده    ميشود. بافت فتق شده، به داخ 

 شده و سوراخ جدار شکم دوخته ميشود.

ساعت بعد از جراحي ميتوانند مـرخ    12بيمارا  

 هفته به كار عادي خود برگردند. 4تا 2شده و ظرف 

 .پس از جراحي احتمال عود مجدد وجود دارد** 

 

 :*آموزش خود مراقبتي   

يا بعد از  قب  سنگيناجسام  از برداشتن-

ــي ــودداري جراحــ ــد.  خــ  كنيــ

 سالمتي وضعيت به بهبود بستگي سرعت-

را  سـبک  هـاي دارد. فعاليـت  فتق و نوع

چند روز آغـاز   در عرض توا معموالً مي

ــرد.   كـــــــــــــــــــ

 دهنکـر  موافقت تا پزشک كه تا زماني-

ــت ــد ورزش ،اسـ ــر نگيريـ  .را از سـ

از تکنيک مناسب براي بلند كرد  وزنه  -

ز عضالت استفاده كنيدو ا يا اجسام سنگين

  را  براي بلند كرد  اجسام استفاده كنيد.

ــاق   - ــراد چـ ــاهش وز  در افـ  كـ

جلوگيري از ايجاد يبوست بـا خـورد    -

سبزي ها و ميوه ها، نوشيد  مقادير زيادي 

ــات   مايعــــــــــــــــــ

 ورزش منظمانجام -

بمحض احساس دفع به دستشوئي رفتن  -

 و خودداري از احتباس مدفوع.

 

 

 


