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  : نكات زير مفيد بنظر مي رسد

اجسام استفاده از تكنيك مناسب براي بلند كردن وزنه يا - 

  سنگين

 كاهش وزن در افراد چاق-



بهتر   تقريباً تمام موارد فتق احتياج به جراحي دارد كه -   

در اين . است اين عمل قبل از ايجاد عوراض انجام شود

جراحي ممكن است از بيهوشي عمومي يا موضعي استفاده 

پس از جراحي،منطقه عمل با يك پانسمان پوشانده .شود

   .خواهد شد روز برداشته ۱-۲مي شود كه پس از 

  عوارض

از عوارض اين جراحي مي توان به عفونت و ايجاد آبسه 

اشاره كرد و براي رفع درد پس از عمل گاهي از مسكن 

نتيجه عمل هم معموالً خوب است و درصد .استفاده مي شود

  شدعود پائين مي با

   رژيم غذايي

بروز يبوست از  به بيمار توصيه نماييد به منظور جلوگيري از

برنامه غذايي پرفيبر استفاده نمايد و ليستي از غذاهاي 

 .پرفيبر را براي بيمار تهيه نماييد

در صورتي كه ممنوعيتي وجودندارد به بيمار توصيه 

 .ليتر آب بنوشد۳تا  ۲كنيدروزانه بيش از 

در صورتي كه بيمار چاق است بر اهميت كاهش وزن تاكيد 

 .نماييد

  فعاليت 

بيمار را تشويق كنيد با توجه به شغل ، تفريحات و فعاليت 

  .ها در مورد توانايي ها و محدوديت هايش صحبت كند

هفته  از سرفه كردن ، ۶به بيمار آموزش دهيد تا به مدت 

زور زدن ، قد و كشيدن بدن، يبوست ، بلند كردن  اجسام 

، تمرينات ورزشي و ) كيلوگرم ۵(پوند  ۱۰سنگين  تر از 

  .رزش هاي خشن پرهيز كندو

  روش حمايت 

ثابت كردن محل جراحي را در حين سرفه كردن ، عطسه  

كردن و سكسكه توسط دست يابالش براي بيمار نشان 

  .دهيد

بر اهميت محدود كردن فعاليت ها و ثابت كردن ناحيه 

هفته پس از جراحي به بيمار تاكيد  ۶جراحي به مدت 

  .نماييد

 
را براي حركت كردن و بلند كردن مكانيك صحيح بدن 

 . اجسام به بيمار نشان دهيد 

( به بيمار توصيه كنيد براي بازگشتن به كارهاي دفتري

هفته و كارهاي  ۲) كارهايي كه پشت ميز انجام مي شود 

  .هفته بايد از جراحي بگذرد ۶سخت 

  

به بيمار توصيه كنيد به منظور جلوگيري از كشيدگي -

در (ايجاد ناراحتي در ناحيه اسكروتوم  ناحيه برش جراحي و

چندين هفته از فعاليت ) صورتي كه اسكروتوم ادم دارد

  . جنسي بايد خودداري كند

  

 FO-TR-۰۷: ماره سندش

  A:شماره ويرايش

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

 بيدگل شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و

  

 
  

   فتق
  

  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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