
  

ـــاد. ـــرح کاملعت ـــکان الج م

ــاألمل  ــعور بـ ــدم الشـ ــة و بـــرط عـ ــراء العملّیـ ــن إجـ ــبوع األّول مـ ــد األسـ • بعـ
ــّیة( ــة الجنسـ ــة )املامرسـ ــة الحمیمـ ــة العالقـ ــک مامرسـ یمکنـ

• إذا أوصاک الطّبیب املعالج باستخدام الحزام الطّّبی فیجب علیک استخدامه.
أعراض خطرة

ـــی قســـم  ـــب أو املراجعـــة إل ـــارة الطّبی ـــة یجـــب زی ـــور أحـــد األعـــراض التالی ـــد ظه عن

ـــی أّول فرصـــة متاحـــة: ـــی املستشـــفی ف ـــوارئ ف الطّ

• الُحّمی
• خروج اإلفرازات بلون أصفر و برائحة کریهة من مکان الجراحة.

• النزیف بدم فاتح اللون فی مکان الجراحة.
• متزّق الخیوط الجراحیة )الغرز الجراحیة( و انفتاحها

ـــوط  ـــة )الخی ـــرز الجراحی ـــکان الغ ـــی م ـــْط عل ـــاس أضغ ـــعال و العط ـــد الّس • عن
ـــن. ـــق و لی ـــة( برف الجراحّی

ـــرّض  ـــة ، أخـــر مم ـــح مؤمل ـــة و تصب ـــّورم الخصی ـــن أن تت ـــی یمک ـــق االرب ـــی الفت • ف
ـــاردة   ـــة( و الکـــامدة الب ئ ـــة املســـکِّنة )املهدِّ ـــة إلعطـــاء اإلدوی ـــی هـــذه الحال القســـم ف

الّرعایة املنزلّیة بعد العملّیة
ـــة )آنتـــی بیوتیـــک( فیجـــب تناولهـــا  • قـــد یصـــف لـــک الطبیـــب املضـــاّدات الحیویّ

ـــة وفـــق توجیهـــات الطبیـــب. بدّق

ئـــة( مثـــل  • عنـــد شـــعورک بـــاألمل الشـــدید یمکنـــک تنـــاول األدویـــة املســـکِّنة )املهدِّ
ـــة مســـکّنات أخـــری موصوفـــة مـــن ِقَبـــل الطبیـــب.  االســـتامینوفون و الروفـــون أو أیّ

• مامرســـة الّضغـــط عنـــد التغـــّوط نتیجـــة اإلصابـــة باإلمســـاک )عـــر الّتغـــوط( قـــد 
ـــی  ـــة فینبغ ـــرز الجراحی ـــی مناطـــق الغ ـــات ف ـــی مضاعف ـــؤدِّی ال ـــِدُث مشـــاکل و ت تُح

عنـــد اإلصابـــة باإلمســـاک و عـــر التغـــّوط أن یضـــّم نظامـــک الغذائـــی الخـــراوات و 

ـــاع هـــذا الّنظـــام  ـــج عـــر الّتغـــوُّط باتّب ـــرا و إذا مل یعال ـــوائل کثی ـــه و رشب الّس الفواک

ـــن" باستشـــارة الطّبیـــب. ـــاول "امللی ـــی فعلیـــک بتن الغذائ

• بعـــد 48 ســـاعة مـــن إجـــراء العملّیـــة یمکنـــک اإلســـتحامم بالـــّدوش و غســـل 
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ـــة بالفتـــق إذ أّن الجســـم غیـــر حّســـاس لهـــذه الّشـــبکات و یســـّبب  املناطـــق املصاب

اســـتخدامها انخفـــاض الضغـــط مـــام یـــؤّدی الـــی التئـــام الجـــرح بشـــکل أفضـــل 

ـــة  ـــٍط شـــدیٍد ألســـباب مختلف ـــة تحـــت ضغ ـــق امللتئم ـــة الفت ـــد یشـــاهد أن منطق .ق

ـــل  ـــام یُقلّ ـــل األســـباب اآلنفـــة الذکـــر مـــاّم یســـبِّب عـــود املـــرض بنســـبة %25 بین مث

ـــی 2%     ـــدار %1 ال ـــق هـــذه النســـبة مبق ـــالج الفت ـــی ع ـــة الشـــبکة ف اســـتخدام تقنیی

ـــون  ـــبکة فـــی األطفـــال فـــی مراحـــل النمـــو و ال فیمـــن یعان ـــة الّش ال تســـتخدم تقنی

مـــن التهـــاب الجراحـــات. 

الرعایة الّصحّیة بعد إجراء العملّیة فی املستشفی
ــک أن  ــی یمکنـ ــر املوضعـ ــة بالتخدیـ ــت العملّیـ ــی أجِریـ ــاالت الّتـ ــی الحـ • فـ
ـــفی. و إن  ـــام املستش ـــی أقس ـــک ال ـــد نقل ـــاد بع ـــی املعت ـــک الغذائ ـــتأنف نظام تس

خضعـــَت للتخدیـــر الشـــامل )العـــاّم( بعـــد اإلفاقـــة و عودتـــک الـــی الوعـــی الکامـــل 

ـــی  ـــاعات األول ـــی الس ـــن األکل ف ـــاع ع ـــک اإلمتن ـــب علی ـــم یج ـــی القس ـــک ال و نقل

ـــد االســـتطاعة و قدرتـــک  ـــوائل و عن ـــدأ النظـــام الغدائـــی بـــرب الّس بعـــد ذلـــک یب

ـــیئاً . ـــیئاً فش ـــة ش ـــاول األطعم ـــی بتن ـــام الغذائ ـــدأ النظ ـــة یب ـــامل األطعم ـــی احت عل

• إّن احتبـــاس الّتبـــوُّل أمـــر شـــائع بعـــد العملّیـــات الجراحّیـــة لعـــالج الفتـــق 
یجـــب أن تُخـــر ممـــرّض القســـم إذا واجهـــَت مشـــاکل فـــی الّتبـــوُّل.

ـــة. العان

• الفتـــق فـــی املناطـــق مـــن الجســـم التـــی ســـبق أن إجریـــت علیهـــا عملّیـــة 
ـــی  ـــق ف ـــدث الفت ـــرة أن یح ـــة الکبی ـــات الجراحّی ـــی العملّی ـــن ف ـــد یمک ـــة: ق جراحّی

مـــکان الجـــرح نتیجـــة ضعـــف األنســـجة املحیطـــة مبنطقـــة الجراحـــة

عالج الفتق
ـــجة  ـــاء األنس ـــد بق ـــة عن ـــة الجراحّی ـــراء العملّی ـــی إج ـــاً ال ـــق دامئ ـــالج الفت ـــاج ع یحت

ـــی ســـیاق  ـــة ف ـــة العاجل ـــة الجراحی ـــق یجـــب إجـــراء العملّی ـــی کیســـة الفت ـــة ف الناتئ

حالـــة الطـــوارئ بینـــام یمکـــن عالجـــه فـــی غیـــر الحـــاالت العاجلـــة باالســـراحة 

و تجـــری العملّیـــة الجراحّیـــة فـــی أول فرصـــة متاحـــة. و یفّضـــل أن یُلجـــأ الـــی 

ـــه  ـــة مضاعفات ـــة لقلّ ـــاالت العاجل ـــر الح ـــی غی ـــق ف ـــالج الفت ـــة لع ـــة الجراحی العملّی

.و تجـــری العملّیـــة بطریقتیـــن : 1 . العملّیـــة الجراحّیـــة املفتوحـــة 2 . العملّیـــة 

ـــار(. ـــالج باملنظ ـــی )الع ـــر الداخل ـــاز التنظی ـــتخدام جه ـــة باس الجراحّی

عالج الفتق عر تقنیة الّشبکة
ـــل الطبیـــب املعالـــج أن یســـتخدم تقنیـــة الشـــبکة فـــی عـــالج الفتـــق  قـــد یُفضِّ

ال ســـّیام فـــی األفتـــاق الکبیـــرة التـــی یـــامَرُس فیهـــا ضغـــٌط شـــدیٌد مـــؤملٌ علـــی 

  ما هو الفتق ) الفتاق (  

هـــو عبـــارة عـــن بـــروز ألحـــد األعضـــاء الداخلّيـــة يف البطـــن إىل الخـــارج، مـــن خـــالل 

ـــوء  ـــر كنت ـــو لتظه ـــذا العض ـــة به ـــية املحيط ـــالت أو األغش ـــدید يف العض ـــف ش ضع

أو حدبـــة أســـفل الجلد.هـــذا النتـــوء یمکـــن عالجـــه باالســـراحة نتیجـــة تحّســـن 

ـــاب. ـــخص املص ـــة للش ـــروف الصحّی الظ

انواع الفتق
للفتـــق أنـــواع باعتبـــار مـــکان األنســـجة التـــی أصیبـــت بضعـــف العضـــالت. و أهمّیـــة 

ـــارزة( مـــن الجـــدار  ـــة األنســـجة الناتئة)الب هـــذا التصنیـــف للفتـــق تکمـــن فـــی نوعّی

ـــی: ـــا یل ـــا تشـــمل م ـــرُ أنواعه ـــا. و أک ـــی وطـــرق عالجه البطن

ـــن  ـــن م ـــی یعانی ـــاء الالت ـــی النس ـــیوعاً ف ـــر ش ـــوع أک ـــذا الن ـــّری : ه ـــق ال • الفت
ـــال. ـــی األطف ـــمنة و ف الس

ـــوع أکـــر  • الفتـــق البطنـــی : نتیجـــة ضعـــف عضـــالت الجـــدار البطنـــی و هـــذا الّن
ـــّدة  ـــل ع ـــّن الحم ـــبق لُه ـــی س ـــاء الالت ـــی النس ـــمنة و ف ـــاب بالس ـــن یص ـــیوعأ فیم ش

ـــّرات. م

ـــادة  ـــی ع ـــق اإلرب ـــة بالفت ـــا لخطـــر اإلصاب ـــر تعرّض ـــال أک ـــی: و الرّج ـــق االرب • الفت
ـــرب  ـــة أســـفل البطـــن ق ـــی منطق ـــة و ف ـــی شـــکل ورم داخـــل الخصی ـــا يحصـــل عل م
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