
 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء 

 

 فتق نافي

 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه 

مراقبت از پانسمان در منزل 

 چگونه است؟

جهت تعويض پانسمان طبق دستور -

پزشک معالج عمل نمايیدوجهت 

تعويض پانسمان به مركز درماني 

 مراجعه نمايید. 

اگر بااتصاالت ناحیه عمل مرخص 

شديد در حفظ آنها كوشا باشید ودر 

هنگام راه رفتن كیسه را پايین نگه 

 داريد تاترشحات بر نگردد. 

 7تا  5انجام فعالیتهای بدني به مدت 

ماه  3روز وبرداشتن اجسام سنگین تا 

 بعد از عمل ممنوع مي باشد. 

در صورتي كه بعد از عمل دچار -

احتباس شديد ادراری شديد مي 

توانید از كیف آب گرم يا ريختن آب 

گرم روی ناحیه ی تناسلي يا باز كردن 

شیر آب جهت رفع مشکل استفاده 

نمايیدودر صورت ادامه مشکل در 

 منزل به پزشک خود مراجعه نمايید. 

. 

در صورت مشاهده موارد زير حتما با پزشک يا 

 جراح خود تماس بگیريد 

 ورم شکم 

 دردی كه با مسکن آرام نشود 

 تهوع ،استفراغ مداوم 

 لرز 

 عدم توانايي در دفع ادرار 

 ترشح چركي از محل پانسمان 

  قرمزی اطراف جراحي كه در حال

 پیشرفت باشد.

 خونريزی 

 

 

Pavehhosp.kums.ac.ir 

08346127434 

 222داخلي:



 فتق چیست؟

فتق زماني اتفاق مي افتد كه اليه های دروني 

عضله شکمي ضعیف شده ، منجر به تورم يا 

پارگي شود . همانطور كه تیوپ از داخل به تاير 

آسیب ديده فشار مي آورد ، اليه داخلي شکم 

هم به ديواره شکم تضعیف شده فشار آورده و 

يک كیسه بادكنک مانند درست میکند، واين 

باعث میشود احشاء دروني شکم يا بافت شکمي 

 به درون اين كیسه رانده شوند .

فتق ممکن است ايجاد دردهای بسیار شديد كند 

و با بروز مشکالت جدی ديگر ممکن است نیاز به 

 كند .  جراحي اورژانس پیدا

 

 درمان چیست؟
جر هی عمو فواحی   مختونا  جتق فا ایداحته می اوج و ع یه ر 

 هيض اده روميا می روجج . جر بوحی موارج بوار رتوند ع یه 

 ار رور مصنوعی به یام مش به آن جوحته ميشوج.   هيض اده  قیهه

 

 آمادگي قبل از عمل چيست؟

بهد از اننکه فواح حیوا  و مزانار فواحی را بوار اما رو يح جاج  

 کنيد .  اما ر اند یامه عمو فواحی را ام ا می

 بهتو اسد اب نا صبح قبو از عمو جوش بگيوند . -

ارو مشکو افابد مزاج جارند ) نبوسد ( ممکن اسد با مشور  -

 فواح رنتيه نا آماجری مشابهی بوار اما رجونز اوج .

از یيمه اب قبو از فواحی یباند چيزر یوايده نا بخورند. جتط -

جاروهانی که فواح به اما افازه ميدهد را صبح روز عمو با متدار 

 کمی آب مصوف کنيد.

جاروهانی مثو آسپونن   جاروهار رقيق کننده حون   جاروهار  د  -

از چند روز را نک   باند    Eالتهاب )جاروهار آررووز( و ونتامين 

 قبو از عمو مصوف یشوید .هفته 

هفته قبو از  2جاروهار رژنمی نا جارور رياهی یباند از -

 عمو مصوف اوید .

 

 بعد از عمل چه اتفاقي مي افتد؟

بهد از فواحی اما رابه اراق رنکاورر می بوید و جر  

را  آیجا بوار نکی جو ساعد رخد کنتول قوار می جهند 

 کامال به هوش بيانيد 

ساعد ممکن  24را  22هورویه فواحی جتق از  بهد از 

 اسد احساس جرج جااته باايد.

مراقبت های بعد عمل جراحي 

 چیست؟

طبق دستورات جهت شروع مايعات از آب ولرم يا 

چای استفاده شود. و اگر خوب راه رفتید و دفع 

گاز  و اجابت مزاج داشتید از رزيم غذايي نیمه 

 جامد و كم جامدات  مانند سوپ استفاده كنید.


