اعزاف رٍدُ ّا ٍ اًذام ّای داخل ضکن با پزدُ

کزدى ،خن ضذى ،بزداضتي اضیا سٌگیي ٍ ،سٍر

یک لَلِ باریک هجْش بِ دٍربیي ٍ چزاغ

ّای هحکوی بِ ًام فاضیا ٍ عضالت ضکن دربز

سدى بزجستِ تز هی ضَد ٍ هعوَالً با دراس کطیذى

ٍارد هحل هی ضَد ٍ تزهین را اًجام

گزفتِ ضذُ است کِ ٍظیفِ ّوِ آًْا حوایت اس

اس بیي هی رٍد اگز با دراس کطیذى بِ سز جای خَد

بیَْضی بػَرت هَضعی ٍ یا عوَهی هی باضذ  .در

بزًگزدد ٍضعیت خغزًاک هی باضذ  .در کَدکاى

هَاردی کِ ضایعِ ٍسیع هی باضذ جزاح هوکي

حالتی گفتِ هی ضَد کِ ایي پزدُ ّا سست ٍ

فقظ با گزیِ ٍ سزفِ کزدى تَدُ بیزٍى هی سًذ .

است پزدُ را با یک الیِ هخػَظ کِ بِ آى هص

سَراخ ضًَذ بغَریکِ رٍدُ ّا بِ بیزٍى راُ پیذا

تشخیص

هی گَیٌذ تزهین کٌذ.

کٌٌذ .در فتق هغبٌی رٍدُ بِ داخل کاًالی ٍارد

تطخیع اس عزیق عالئن ٍ هعایٌِ فیشیکی

مراقبت های قبل از عمل

هی ضًَذ کِ در ًاحیِ کطالِ راى قزار دارد  .هزداى

هی باضذ  .اها هوکي است بِ سًََگزافی ٍ سی تی

ایي هزاقبت ّا عبارتٌذ اس:

ٍ سًاى بِ ایي ًَع فتق هبتال هی ضًَذ اها هیشاى

اسکي ًیش ًیاس ضَد.

ّ 2 فتِ قبل ٍ بعذ اس عول جزاحی اس استعوال

ابتال در هزداى بیطتز است.

درمان

علل فتق کانال کشاله ران

فتق خَدبخَد تزهین ًوی ضَد اها هوکي است بِ

در بزخی افزاد بِ ٍیضُ هزداى عضالت ًاحیِ کطالِ

ضکل خفیف باقی بواًذ یا ایٌکِ هاّْا ٍ یا حتی

رٍدُ ّا ٍ اًذام ّای داخل ضکن است

 .فتق بِ

است،
هی دّذ .

دخاًیات بپزّیشیذ.
 در غَرت احتوال بیَْضی عوَهی ضب قبل
یک ضام سبک بخَریذ.
 اس ًیوِ ضب ًبایذ چیشی بخَریذ در رٍس عول

راى ضعیف هی باضذ  .عالٍُ بز ایى ّز عاهلی کِ بِ

چٌذ سال عَل بکطذ تا ضذیذ ضَد

رٍدُ ّا فطار ٍارد کٌذ باعث فتق هی ضَد ایي

خفیف باضذ بِ عن ل جزاحی ًیاس ًیست ّ .ذف اس

عَاهل عبارتٌذ اس:

عول جزاحی تزهین پزدُ ٍ ،بزگزداًذى رٍدُ ّا بِ

مراقبت بعذ از عمل جراحی

سزجای خَد هی باضذ  .در هَاردی کِ رٍدُ گیز

 چٌذ ساعت پس اس بَْش آهذى هزخع

 بزداضتي اضیا سٌگیي
 سزفِ ٍ عغسِ ضذیذ ٍ عَالًی هذت
 یبَست ٍ سٍر سدى بِ ٌّگام دفع هذفَع
 چاقی
 حاهلگی
 بشرگ ضذى پزٍستات در غَرتیکِ جْت ادرار

 .اگز عالئن

کزدُ باضذ عول بایذ بػَرت اٍرصاًس اًجام ضَد .
در ضکل خغزًاک رٍدُ در حفزُ گیز هی کٌذ ٍ
خَى رساًی هختل

هی ضَد بٌابزایي احتوال

هزگ بافت کِ بِ آى گاًگزى هی گَیٌذ ٍجَد دارد
کِ بایذ بِ سزعت عول جزاحی اًجام ضَد  .جزاحی

یک ًفز ضوا را ّوزاّی کٌذ.

خَاّیذ ضذ.
 6 تا ّ 8فتِ پس اس عول اس اًجام ُ

ر گًَِ

فعالیت ضذیذ ٍ سٍر سدى بپزّیشیذ.
 اس ٍارد کزدى فطار ٌّگام دفع هذفَع ٍ سزفِ
کزدى بپزّیشیذ.

بِ دٍ رٍش جزاحی باس ٍ یا الپزاسکَپی اًجام هی

 اضیا بیص اس دٍ ٍ ًین کیلَگزم را بلٌذ ًکٌیذ.

عالئم

ضَد .در هَارد الپزاسکَپی یک بزش کَچک دادُ

 رٍس بعذ اس عول هی تَاًیذ دٍش بگیزیذ .

ٍجَد یک تَدُ در ًاحیِ کطالِ راى کِ با سزفِ

هی ضَد سپس جزاح تَسظ یک الپزاسکَپ کِ

کزدى ًیاس بِ سٍر سدى ضذیذ باضذ.

 اس حوایت کٌٌذُ ّای کطالِ راى استفادُ

 فعالیت جٌسی را پس اس هطَرت با پشضک
ضزٍع کٌیذ.
ٍ الذیي ضیزخَاراى ٍ کَدکاى بایذ هزا

کٌیذ.
قب

باضٌذ کِ هحل عول بِ ادرار ٍ هذفع آلَدُ
ًطَد.
مواردی که پس از عمل بایذ به اطالع پسشک
رسانذه شود:
 تَْع ٍ استفزاغ کِ پس اس چٌذ ساعت بْبَد
پیذا ًکٌذ.
ً ذاضتي دفع هذفَع

ٍ سى خَد را در حذ هتعادل ًگِ داریذ .
 راُ ّای هبارسُ با یبَست را بیاهَسیذ ضاهل
استفادُ اس غذاّای فیبزدار هثل سبشیجات ٍ
کاَّ
 در غَرت داضتي سزفِ اس استعوال دخاًیات
بپزّیشیذ.
 در غَرت ابتال بِ آلزصی اس دارٍّای ضذ
عغسِ استفادُ کٌیذ.

ً اتَاًی در دفع ادرار
 درد ضذیذ ضکن
 تب
 هتَرم ضذى بیضِ ّا
 قزهشی ،تَرم ،دردًاک ضذى ٍ خزٍج تزشحات
اس هحل عول جزاحی کِ ًطاى دٌّذُ عفًَت
هحل عول هی باضذ.
پیش آگهی
اهکاى ٍقَع هجذد فتق در هحل ًشدیک ٍجَد
دارد.
پیش گیری
 بزداضتي ،کطیذى ٍ ّل دادى اضیا سٌیگي با
احتیاط اًجام دّیذ.
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