
 

از جد او کد ک  د     ( )مانند  وود  زدگي يك عضوبيرون

 گوين .فتق وا است ضعيف 

 

 علل ايجاد فتق:

ی يدك مكد ل مدادوزادی     فتق مم ن اسدت دو نتيجد   

 اثدر  دو ضعف ج او ک ک  افزايش فكاو داخدل کد ک يدا   

  ده .ضرب  وخ 

 

 محل ايجاد فتق:

قسمتهای مختلف کد ک ايجداد کدود     فتق مم ن است دو

و  نافاطراف   وان ی كال ی ها دو ناحي ولي بيكتر فتق

و   ند آيمدي  بوجودهای جراحي ک مي قبلي محل برش

   فتق ايجاد ک    ب  همان نام خوان   با توج  ب  محلي

 کود.مي

 

 :عمل بل ازق های آموزش

  قبل از عمل برای کما آزمايكات و تستهای تكخيصي

 الزم طبق دستوو پزکك انجام خواه  ک .

 قبل از عمل ناکتا باکي . از کب  

 احتمال برای  اهش آلودگي و   عمل قبل از   کب 

 الزم است استحمام  ني . عفونت 

  قبدل از بالفاصدل    عمدل   یموهای ناحيد  الزم است 

 تراکي   کود.  جراحي 

  آالت  اجسام فلدزی   قبل از وفتن ب  اتاق عمل زيوو

 لنز  دن ان مصنوعي و ... وا خاوج  ني .ی سر  گير 

  جووابهدای خدود وا    لباس زير وحتي   لباسها ی لي

 لباس مخصوص اتاق عمل بپوکي . و ووي آ دو

 پاك  ني . وا های خودناخن الك  

  ادواو خود وا تخلي   جراحي قبل از خروج از بخش

بدرای  ب  دستوو پزکدك  مم ن است  قبل از عمل  ني .

 کود. گذاکت کما سون  ادواوی 

   مم ن است عمل جراحي تحت بيهوکي عمومي يدا

 برای کما انجام کود. نخاعيحسي بي

 

 بع  از عمل: های آموزش

 وقتي کما از اتداق عمدل بد  بخدش       جوی عزيزم د

 از بعد   نباي  از وا  دهان چيزی بخوويد .  ک ي   منتقل

 یاجداز   دو صدووت عد م تهدوا بدا     هوکياوی  امل و

دو  و  تواني  مصدرف مايعدات وا آزداز  نيد     پرستاو مي 

 ک ساير مدواد زدذايي بدرای     ک  صووت تحمل مايعات

 کود.کما آزاز مي

    تنفسدهای عميدق و تيييدر    ی آموزکهايي  د  دوبداو

 بع  از عمل انجام دهي .  کما داد  ک   وضعيت ب ن ب 

هدک  و ووی  ها خطدر بدروز عفوندت   با وعايت اين توصي 

  .اب ي اهش مي ها خوابي ن وي 

  بستر وا ترك  نيد    وقتي    ب  کما اجاز  داد  ک 

پاهدای خدود وا آويدزان    ی تخت بنكديني  و  لب  برابت ا 

 مك پرستاو  با ن اکتي  دو صووتي    سرگيج  ني  و 

 .از بستر خاوج کوي 

  عطس  و س س    دردن بدا     محل عمل وا حين سرف

  فكداو بد   تا از ايجاد دود و داوي نگ ثابت دست يا بالش 

 گيری کود.عمل جلوی ناحي 

 

 مراقبت دو منزل:

ی عمل برداکت ناحي  معموالً قبل از ترخيص  پانسمان 

1 3 2 



دو زير اينصدووت از  بگيري .تواني  دوش کود و ميمي  

وال ئپزکك خود دو موود زمان برداکدتن پانسدمان سد    

  ني .

های تجويز ک   توسد  پزکدك وا سدر    بيوتيكيآنت

 وقت و ب  طوو  امل مصرف  ني .

 بدا نردر   ووز پد  از عمدل    11 الدي 7 هدا معموالً بخي

.کود كي   مي پزکك

  يبوسددتمددوودبددي زوو زدن هفتدد  از 6بدد  مدد ت    

کدي خكدن و   زو تمريندات وو   ردن اجسام سدنگين بلن 

 ككي پرهيز  ني .

 ب ن خدود وا    بلن   ردن اجسام ب  هنگام حر ت و

بنكدديني  و اجسددام وا ) دو وضددعيت صددحيا قددراو دهيدد 

.برداوي (

 الزم اسدت بدا     افرادی    ب  بيماوی قن  مبتال هستن

عمل وا بهبود وون  ترميک محل   نترل صحيا قن  خون 

بخكن .

  و  هفتد  2 حد ا رر برای بازگكت ب   اوهدای اداوی

هفت  از6 ح ا رر برای انجام  اوهای سخت الزم است

جراحي بگذود.

 بددرش ی بدد  منرددوو جلددوگيری از  كددي گي ناحيدد

)دو مدردان ی بيض ی جراحي و ايجاد ناواحتي دو ناحي 

فعاليددت جنسددي هفتدد  از چندد   صددووتي  دد  ووم داود(

خودداوی  ني .

فيبدر    وژيک زذايي پدر ب  منروو جلوگيری از يبوست

ووی پيداد      ساالد و ميو   ميدل  نيد   سبزيجات کامل:

 نيدد  و دو صددووتي   ممنوعيددت مصددرف آ، ن اويدد  

 .نماييليتر آ، مصرف   3الي  2ووزان  

   وزن خود وا  داهش    اضاف  وزن داوي دو صووتي

دهي .

 الزم نمون  برداوی انجام ک  از نسج ب ن کما اگر  

وا ب  پزکك خود نكان دهي  تا  ايشی آزماست نتيج 

 ی دومان انجام گيرد.ادام 

های منرک  و پيگيری دومدان دو ووند انجام ويزيت

بهبودی کما موثر است.
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