تعزیف:
ٍلتی کِ لسوتی اص تذى دس اثش ظؼف ساختواًْای اطشاف
آى تِ طشف لسوتْای هجاٍس جاتجایی پیذا هیکٌذ فتك
ایجاد هیطَد .کاًال ایٌگَیٌال تمشیثأ4-6ساتتی هتش طَل
داسد ٍ دس لگي ٍالغ است .ضایؼتشیي ًَع فتك ،فتك
ایٌگَیٌال هیثاضذ کِ دس هشداى سٍدُ ّا یا سایش هحتَیات
ضکن اص طشیك یک هجشا تِ سوت کیسِ تیعِ پاییي هی
آیذ ٍ دس صًاى دس لسوت تاالی تٌاسلی یک تشآهذگی ایجاد
هیطَد.

علـــایم و نشانه ها:
 )1تاد فتك  :تشجستِ ضذى یا تاد فتك کِ ضایؼتشیي ػالهت
است ٍ حذٍد دٍ سَم هشدم تا ایي ػالهت هشاجؼِ هیکٌٌذ.
 )2دسد ٌّ :گاهی ػاسض هیطَد کِ فتك دچاس گیش افتادگی
ضَد ٍ یا جشیاى خَى دس ػعَی کِ دس جشیاى فتك تیشٍى
آهذُ دچاس هطکل ضَد.
 )3تة ٍ لشص :اهکاى داسد دس فتك ّایی کِ جشیاى خَى
هختل ضذُ است ػفًَت ایجاد ضَد ٍ تیواس تا ػالین تة ٍ
لشص هشاجؼِ کٌذ.
 )4تِ ّن خَسدى لشیٌگی دٍ طشفِ تا سوت دیگش.

راه های درمان فتق اینگوینال:

 )1الذاهات طثی

درمان جزاحی:

 )2استفادُ اص فتك تٌذ

تمشیثاً توام هَاسد فتك احتیاج تِ جشاحی داسد کِ تْتش است

 )3جشاحی

ایي ػول لثل اص ایجاد ػَساض اًجام ضَد .دس ایي جشاحی
هوکي است اص تیَْضی ػوَهی یا هَظؼی استفادُ ضَد .دس

اقدامات طبـــــی:

اتتذا اص طشیك یک ضکاف سٍدُ سا تِ سش جای خَد دس
هحَطِ ضکوی تشهی گشداًٌذ ٍ سپس ػعالت ٍ تافتْای

 )1اجتٌاب اص فؼالیتْایی کِ ًیاص تِ صٍس صدى صیاد
داسًذ.

پَضاًٌذُ سا تِ ّن ًضدیک کشدُ ٍ تا تخیِ تشهین هی کٌٌذ.

 )2اص سفت تستي کوشتٌــــذ خَدداسی کٌٌذ.

رﮊیم غذایی پس اس عمل چیست؟

 )3تا تؼذیل سطین غزایی تا حذ اهکاى اص تشٍص
یثَست جلَگیشی کٌٌذ.

تا ػصش سٍص ػول چیضی ًخَسیذ ،سپس هایؼات ،غزاّای
سثک هثل سَج هصشف ًواییذ .پس اص تشخیص الصم است
اص غزاّایی کِ تاػث جلَگیشی اص یثَست هیطًَذ استفادُ
کشد .ایي غزاّا ضاهل ساالد ٍ سثضیجات ٍ هیَُ جات( ًِ
آتویَُ) است کِ ّوشاُ تا غزای هؼوَل استفادُ هیطًَذ.

 )4اص استؼوال دخاًیات خَدداسی کٌٌذ.
 )5کاّص ٍصى دس افشاد چاق.

استفاده اس فتق بند:
ٍلتی کِ ضشایط تیواس اجاصُ ػول جشاحی سا ًویذّذ ٍ فتك
کَچکی ٍجَد داسد هیتَاى اص فتك تٌذ ّا کِ تاػث جلَگیشی

مزاقبت های بعداس عمل:
* تْتش است طی ّفتۀ اٍل اص ساُ سفتي غیش ظشٍسی
خَدداسی کٌیذ .سٍص تؼذ اص ػول هی تَاًیذ کن کن تٌطیٌیذ ٍ
سپس تا کوک ّوشاُ اطشاف تخت ساُ تشٍیذ .

اص تطذیذ فتك هیطَد ٍ کوشتٌذّای طثی استفادُ کشد .الصم
تِ رکش است کِ فتك تٌذ دس ٍالغ ّیچ کاسی جْت اص تیي
تشدى ٍ سفغ فتك اًجام ًویذّذ ٍ فمط ػالئن آى سا کاّص
هی دّذ.

* تیطتش تیواساى لادس ّستٌذ دسػشض یک الی دٍ سٍص پس
اص ػول هشخص ضذُ ،تِ خاًِ تشًٍذ.

* تیواساى لادسًذ فؼالیتْای خَد سا دس ػشض یک ّفتِ
پس اص ػول جشاحی ،اص سش گیشًذ ٍلی اص اًجام کاسّای
سٌگیي حذالل تا دٍ هاُ تایذ پشّیض کشد دس غیش ایي صَست
خطش ػَد فتك ٍجَد داسد.

تا آسصٍی سالهتی تشای ضوا تیواساى ػضیض

* صثح سٍص پس اص ػول پاًسواى تٌا تشصالحذیذ پضضک
هؼوَال تؼَیط هی ضَد .ایي پاًسواى تِ هذت دٍ سٍص
دسهحل حفظ هی ضَد ٍ دس صَست ًذاضتي تشضح اص هحل
صخنً ،یاص تِ پاًسواى هجذد ًویثاضذ .تؼعی اص جشاحاى
پاًسواى اٍلیِ سا توذت تیطتشی دس هحل حفظ هیکٌٌذ.
* دس صَستیکِ هحل صخن هطکلی ًذاضتِ تاضذ پس اص دٍ
تا سِ سٍص هیتَاى استحوام کشد.

فتق اینگوینال

* تا ًظش پضضک پس اص ّفت تا دُ سٍصتایذ تخیِ ّای ًاحیِ
ی ػول کطیذُ ضًَذ.
* تا صهاًی کِ پضضک تاى هَافمت ًکشدُ است ٍسصش سا اص
سش ًگیشیذ.
* داسٍّا ی تجَیض ضذُ سا دسصهاى هؼییي هصشف کٌیذ.
*حیي تشخیص صهاى ٍیضیت تؼذی سا اصپضضک جَیا ضَیذ.
* دسصَست تشٍص ػالین ػفًَت هاًٌذ تة ٍلشص،تشضح چشکی
اصًاحیِ ی ػول تاضواسُ تلفي 55362332355تواس
حاصل فشهاییذ.
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