
 تعریف

تعریف عبارت  نظرباز شدن واز یفتق از نظر لغت به معن

)معموال  یاز احشا داخل شکم ی بخشیاست از بيرون زدگ

ممکن است در هر  فتقجدار شکم ؛ ی( از وراها روده

بيشتر در ناحيه  یایجاد گردد ول شکماز جدار یقسمت

تولد  دوراناید فتق ممکن است منشا یپدید م ران کشاله

 شد .داشته با

 شوند ؟ یدچار فتق م یافراد چه

 ميگردد؛عواملتمام سنين از نوزاد تا فرد مسن ایجاد در

 دهند: یم افزایشزیر خطر ایجاد فتق را

 یسرفه مزمن مثال در افراد سيگار- 1

 یچاق -2

 فشار در مواقع اجابت مزاج یا ادرار -3

 کردن

 یباردار -4

 عطسه زیاد وپشت سر هم -5

 ام سنگينبلند کردن اجس- 6

 

 : علل

در این  باشد داشته یممکن است زمينه مادرزاد فتق

 یبروز م ییا نوجوان کودکی صورت فتق معموال در دوران

داشته باشد فتق به  یزمينه اکتساب است نماید .ممکن

سن یا به  رفتنشدن عضالت جدار شکم یا باال ضعيف دليل

 ایجاد ميگردد شکم دليل افزایش فشار داخل

 

 

 

 : ئمعال

در ناحيه  برآمدگی کشاله ران معموال به صورت یک فتق

در حال ایستاده  یاین برامدگ يشودکشاله ران ایجاد م

 یم کوچکترودر حالت خوابيده جا رفته یا ميشودبيشتر

 شود.

فشار بر  بابه تدریج متوجه ميشوند که ميتوانند بيماران

 یمدگبرا اینبرگردانند. ی خودن را به جاآناحيه برجسته 

سنگين برامده تر ميشود  وزنه باسرفه ,زور زدن وبرداشتن

 بيشتر ميگردد.به یمدگآبيشتر شود بر افراد .هرچه سن

 یخيل برامدگی زمان ممکن است سبب گردد که مرور

 .نرود بزرگتر شده و جا

. درد معموال  يباشدعالمت دیگر فتق درد کشاله ران م

رداشتن جسم ایستاده یا ب حالتخفيف ومبهم است ودر

 .ميگردد شدیدتر سنگين

 

  : درمان

بيمار  گرددظاهر یدر ناحيه کشاله ران توده ا هرگاه

نماید ودر صورت عدم  مراجعه به پزشک جراح یبایست

ميکند وخطر انسداد روده بيمار  پيشرفت درمان فتق

اگر  .ميگردد نسورژاعمل ابه ميکندکه منجر  تهدیدرا

در  درمان .يستن يازن یاحباشد به عمل جر يفعالئم خف

به  یجراح . يباشدم یفتق کشاله ران جراح موارد شدید

شود. در  یانجام م یالپاراسکوپ یاباز و  یدو روش جراح

شود سپس  یبرش کوچک داده م یک یموارد الپاراسکوپ

 یکلوله بار یکجراح توسط دستگاه الپاراسکوپ که 

 يمد و ترمشو یو چراغ است، وارد محل م ينمجهز به دورب

 یم یعموم یاو  یبصورت موضع يهوشیدهد. ب یرا انجام م

جدار شکم  شده ضعيف یالیه ها یبا عمل جراحباشد.

ميگردد.هر چه فتق  برطرفتقویت شده ومشکل بيمار

 بند نتيجه کار بهتر است . استفاده از فتق شود زودتر عمل

مشکل تر شدن  سبببه هيچ وجه توصيه نميگردد. زیرا

 بعد از عمل ميگردد. عود افزایش واحتمال یعمل جراح



 

 : عوارض

درگير  شکم فتق کشاله ران ممکن است احشا داخل در

انسداد روده وسياه  احتمال شده وجا نرود دراین صورت

 .داردشدن ان وجود

 قبل از عمل : آمادگی

 مراجعه به جراح وپذیرش بيمارستان- 1

 یصص بيهوشمعاینه توسط متخ- 2

 ناحيه عمل چند ساعت زائد یزدن موهااستحمام و– 3

ران (که بهتر است  کشاله از انجام عمل )از ناف تازیر قبل

 نشود . انجام توسط تيغ

 عمل از ناشتا بودن حداقل هشت ساعت قبل- 4

 روز قبل از عمل7-10قطع مصرف قرص اسپرین از - 5

را  یمصرف هایی وداروخانوادگ یقلب یها یسابقه بيمار- 6

 دهيد اطالع به پزشک

 بعد از عمل : یها مراقبت

پزشک معالج  ی کهتا زمان یعدم استفاده از مواد غذای- 1

 اقدامات یرو سا ییغذا یمرژ یترعا اعالم نماید

و  یبوستاز  يریجهت جلوگ يبراستفاده از غذاای پرف -2

است ، زورزدن باعث  یاز مصرف غذاهای نفاخ الزام يزپرهو

  .ميگردد يمارید بعو

وهر گونه  واستفراغ درد,تهوعتب،در صورت وجود- 3

 به پزشک مراجعه کنيد.دیگر  طبيعی عالمت غير

قبل از مرخص  پرونده وخالصه یدریافت نسخه داروی- 5

 پزشک دستور داروها طبق از شدن واستفاده

با کف  یعمل جراح يهحمام روزانه و شستشوی ناح - 6

در محل  يسهک یا يفل يدنبدون کش شامپو بچه یاصابون 

 عمل

 یخوددار یرانندگو ينکارهای سنگ هفته از انجام6تا - ۸

فتق  يهناح یاحتمال پارگ یچراکه بعد از عمل جراح نمایيد

 .و عود مجدد وجود دارد

 یعمل برداشته م بعداز10 -۸یبخيه ها معموال روزها- ۹

 شود

ه پزشک ک هفته بعد از عمل جراحی بيمار باید بی -10

 .ديیجهت کشيدن بخيه ها و کنترل ناحيه عمل مراجعه نما
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