دیبفزاگن هبّیچِ ای است کِ قفسِ سیٌِ ٍ ضکن را اس ّن جذا
هی کٌذ ٍ در تٌفس ًقص دارد .فتق دیبفزاگوی ػببرت است اس
ؾؼف یب سَراخی کِ در هبّیچِ دیبفزاگن ٍجَد دارد ٍ هزی (
لَلِ ای کِ غذا را بِ هؼذُ هی بزد)

اس قزیق ایي سَراخ اس

قفسِ سیٌِ بِ درٍى حفزُ ضکن ٍارد هیضَد کِ در ًتیجِ آى



جببجب ضذُ ٍ بِ ببال

ضکن قبیقی

دیگز قسوت تٌِ هؼذُ ٍارد قفسِ سیٌِ هیضَد

عللبیواری
در غَرت ٍجَد ًقع هبدرسادی در هحل ػبَر هزی

درهاى

اس دیبفزاگن ایي فتق در ًَساداى دیذُ هیضَد.

بِ ػلت احتوبل ػَارؼ خكزًبک در فتقّبیی کِ



عواهلافسایشدهنذهخطر



یبَست هشهي

ػَارؼ ًبضی اس



سٍرسدى بِ ٌّگبم اجببت هشاج

جزاحی فقف سهبًی اًجبم هی ضَد کِ

درد هَقغ بلغ غذا ٍ احسبس پزی سیبد ضکن بؼذ اس



چبقی

ًببضذ.

غذا  ،ضبیؼتزیي ػالهتْب ّستٌذ.



حبهلگی

سَسش سزدل ٍ تزش کزدى ٍ بزگطت اسیذ هؼذُ بِ



بزداضتي ببر سٌگیي بكَر هذاٍم کِ ببػث

عالینشایع


فتق  ،یب ػالین آى  ،ببیذ درهبى جزاحی اًجبم ضَدٍ .لی اًجبم

ؾزبِ بِ ضکن

ضبیؼی است ٍ الشاهب بب ػالین ببلیٌی ّوزاُ ًیست.

تٌِ هؼذُ

جببجب هیضَد حتی در بیوبراى هسي ًیش غزف ًظز اس اًذاسُ

قسوتی اس هؼذُ ًیش (اس کٌبر هزی) اس دیبفزاگن ػبَر کزدُ ٍ
ٍارد قفسِ سیٌِ هیضَد .فتق دیبفزاگوی اختالل ًسبتبًٌ

هیآیذ ٍ فتق لغشضی ًبم دارد ٍ ًَع

ػول جزاحی در فتقّبی لغشضی ٍابستِ بِ ٍجَد ػالین یب
رگطت اسیذ هؼذُ بِ هزی
ة

هیببضذٍ .

درهبى دارٍیی هؤثز

درهاىدرنوزاداى:



هیضَد ػؿالت ضکن هزتبب هٌقبؽ ضًَذ



گذاضتي لَلِ هؼذُ بزای کن کزدى فطبر بِ ریِ ّب

استفزاؽ خًَی





سیگبر کطیذى



تجَیش اکسیژى ٍ در غَرت لشٍم لَلِگذاری ٍ تٌفس

تٌگی ًفس بِ ػلت فطبر هؼذُ بِ ریِّب





سي ببالی  50سبل

ػفًَت ریِ ًبضی اس بزگطت اسیذ هؼذُ بِ ریِّب



بستِ ضذى راُ هؼذُ ٍ .قتی هؼذُ بكَر کبهل ٍارد

تشخیص

قفسِ سیٌِ ضَد  180درجِ دٍر هحَر قَلی خَد

گزافی (ػکس) سیٌِ هیتَاًذ در تطخیع فتق

هزی یب دّبى

هیچزخذ ٍ هوکي است ببػث اًسذاد هؼذُ  ،یب

دیبفزاگوی کوک کٌذ ٍ تطخیع

ًزسیذى خَى بِ هؼذُ ٍ هزگ سلَلْبی هؼذُ ٍ ...

آًذٍسکَپی ٍ دیذى هخبـ هؼذُ ببالتز اس سَراخ

ضَد .

دیبفزاگوی است .

درنوزاداىعالینشاهل:



هػٌَػی


اغالح آة ٍ الکتزٍلیت بیوبر



جزاحی ،کِ سهبًص هَرد اختالف است اهب بْتز است
ّزچِ سزیغتز ٍ تزجیحب در
اًجبم ضَد.

قكؼی بب

انواعفتقدیافراگوی

تٌگی ًفس ضذیذ بِ خػَظ در چٌذ سبػت اٍل پس

فتقّبی دیبفزاگوی دٍ ًَع است ٍ ایي قبقِ بٌذی

اس تَلذ

بزای درهبى آًْب حبئش اّویت است .یک ًَع کِ فقف

ضٌیذى غذای رٍدُ اس سیٌِ

قسوت ابتذای هؼذُ (هحل اتػبل هؼذُ بِ هزی)

 24ـ  12سبػت اٍل

درصورتیکه

جراحیانجامنشود،برایبهبودعالئن

اقذاهاتزیرتوصیههیشود :


اس خَردى حجن سیبدی اس غذا در ّز ٍػذُ خَدداری
کٌیذ.



قبل اس خَاة حذاقل بزای  2سبػت چیشی ًخَریذ .



اگز اؾبفِ ٍسى داریذٍ ،سى خَد را کن کٌیذ.



اس ًَضیذًیْبی الکلیًَ ،ضیذًیْبی حبٍی کبفئیي
هبًٌذ قَُْ  ،چبی  ،کبکبئَ ٍ ًَضببِ ٍ ّزگًَِ غذا ،
آة هیَُ یب ادٍیِای کِ ػالین را بذتز هیکٌٌذ ،پزّیش
کٌیذ.



آّستِ غذا بخَریذ .



دارٍّبی ؾذ اسیذ ٍ ًزمکٌٌذُّبی هذفَع ًیش هفیذ
است

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

فتق دیافراگمی
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