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الس ــعال و العط ــاس أضغ ـ ْ
ـط عل ــی م ــکان الغ ــرز الجراحی ــة (الخی ــوط
عن ــد ّ
الجراح ّی ــة) برف ــق و لی ــن.
ف ــی الفت ــق االرب ــی یمک ــن أن تت ـ ّورم الخصی ــة و تصب ــح مؤمل ــة  ،أخ ــر مم ـ ّرض
القس ــم ف ــی ه ــذه الحال ــة إلعط ــاء اإلدوی ــة املس ـکِّنة (املهدِّ ئ ــة) و الک ــادة الب ــاردة

•
•

أعراض خطرة

ال ّرعایة املنزل ّیة بعد العمل ّیة

•
•
•

قــد یصــف لــک الطبیــب املضــا ّدات الحیویّ ــة (آنتــی بیوتیــک) فیجــب تناولهــا
بد ّق ــة وفــق توجیهــات الطبیــب.
عنــد شــعورک بــاألمل الشــدید یمکنــک تنــاول األدویــة املس ـکِّنة (املهدِّ ئــة) مثــل
االســتامینوفون و الربوفــون أو أیّــة مس ـکّنات أخــری موصوفــة مــن ِق َبــل الطبیــب.
مامرســة الضّ غــط عنــد التغ ـ ّوط نتیجــة اإلصابــة باإلمســاک (عــر ال ّتغــوط) قــد
تُح ـ ِد ُث مش ــاکل و ت ــؤ ِّدی ال ــی مضاعف ــات ف ــی مناط ــق الغ ــرز الجراحی ــة فینبغ ــی
ـم نظامــک الغذائــی الخـراوات و
عنــد اإلصابــة باإلمســاک و عــر التغـ ّوط أن یضـ ّ
الس ــوائل کثی ـرا و إذا مل یعال ــج ع ــر ال ّتغ ـ ُّوط باتّب ــاع ه ــذا ال ّنظ ــام
الفواک ــه و رشب ّ
الغذائ ــی فعلی ــک بتن ــاول "امللی ــن" باستش ــارة الطّبی ــب.
بع ــد  48س ــاعة م ــن إجــراء العمل ّی ــة یمکن ــک اإلس ــتحامم بال ــدّ وش و غس ــل

•

م ــکان الج ــرح کاملعت ــاد.
بعـــد األســـبوع األ ّول مـــن إجـــراء العمل ّیـــة و بـــرط عـــدم الشـــعور بـــاألمل
یمکنـــک مامرســـة العالقـــة الحمیمـــة (املامرســـة الجنســـ ّیة)
إذا أوصاک الطّبیب املعالج باستخدام الحزام الطّ ّبی فیجب علیک استخدامه.
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عن ــد ظه ــور أح ــد األع ـراض التالی ــة یج ــب زی ــارة الطّبی ــب أو املراجع ــة إل ــی قس ــم
الطّ ــوارئ ف ــی املستش ــفی ف ــی أ ّول فرص ــة متاح ــة:
ال ُح ّمی
خروج اإلفرازات بلون أصفر و برائحة کریهة من مکان الجراحة.
النزیف بدم فاتح اللون فی مکان الجراحة.
مت ّزق الخیوط الجراحیة (الغرز الجراحیة) و انفتاحها

•
•
•
•
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ما هو الفتـق ( الفتـاق )

ما هو الفتق ( الفتاق )
هــو عبــارة عــن بــروز ألحــد األعضــاء الداخل ّيــة يف البطــن إىل الخــارج ،مــن خــال
ضع ــف ش ــدید يف العض ــات أو األغش ــية املحيط ــة به ــذا العض ــو لتظه ــر كنت ــوء
تحس ــن
أو حدب ــة أس ــفل الجلد.ه ــذا النت ــوء یمک ــن عالج ــه باالســراحة نتیج ــة ّ
الظ ــروف الصح ّی ــة للش ــخص املص ــاب.

انواع الفتق

للفتــق أنــواع باعتبــار مــکان األنســجة التــی أصیبــت بضعــف العضــات .و أهم ّیــة
ه ــذا التصنی ــف للفت ــق تکم ــن ف ــی نوع ّی ــة األنس ــجة الناتئة(الب ــارزة) م ــن الج ــدار
البطن ــی وط ــرق عالجه ــا .و أک ـ ُر أنواعه ــا تش ــمل م ــا یل ــی:
ـری  :ه ــذا الن ــوع أک ــر ش ــیوعاً ف ــی النس ــاء الالت ــی یعانی ــن م ــن
الفت ــق ال ـ ّ
الس ــمنة و ف ــی األطف ــال.
الفتــق البطنــی  :نتیجــة ضعــف عضــات الجــدار البطنــی و هــذا ال ّنــوع أکــر
ش ــیوعأ فیم ــن یص ــاب بالس ــمنة و ف ــی النس ــاء الالت ــی س ــبق ل ُه ـ ّن الحم ــل ع ــدّ ة
م ـ ّرات.
الفت ــق االرب ــی :و ال ّرج ــال أک ــر تع ّرض ــا لخط ــر اإلصاب ــة بالفت ــق اإلرب ــی ع ــادة
م ــا يحص ــل عل ــی ش ــکل ورم داخ ــل الخصی ــة و ف ــی منطق ــة أس ــفل البط ــن ق ــرب

•
•
•
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العان ــة.
الفت ــق ف ــی املناط ــق م ــن الجس ــم الت ــی س ــبق أن إجری ــت علیه ــا عمل ّی ــة
جراح ّی ــة :ق ــد یمک ــن ف ــی العمل ّی ــات الجراح ّی ــة الکبی ــرة أن یح ــدث الفت ــق ف ــی
م ــکان الج ــرح نتیج ــة ضع ــف األنس ــجة املحیط ــة مبنطق ــة الجراح ــة

•

عالج الفتق

یحت ــاج ع ــاج الفت ــق دامئــاً ال ــی إجــراء العمل ّی ــة الجراح ّی ــة عن ــد بق ــاء األنس ــجة
الناتئ ــة ف ــی کیس ــة الفت ــق یج ــب إج ـراء العمل ّی ــة الجراحی ــة العاجل ــة ف ــی س ــیاق
حال ــة الط ــوارئ بین ــا یمک ــن عالج ــه ف ــی غی ــر الح ــاالت العاجل ــة باالســراحة
و تجـــری العمل ّی ــة الجراح ّی ــة فـــی أول فرص ــة متاح ــة .و یفضّ ـــل أن یُلجـــأ الـــی
العمل ّی ــة الجراحی ــة لع ــاج الفت ــق ف ــی غی ــر الح ــاالت العاجل ــة لقلّ ــة مضاعفات ــه
.و تجـــری العمل ّیـــة بطریقتیـــن  . 1 :العمل ّیـــة الجراح ّیـــة املفتوحـــة  . 2العمل ّیـــة
الجراح ّی ــة باس ــتخدام جه ــاز التنظی ــر الداخل ــی (الع ــاج باملنظ ــار).

عالج الفتق عرب تقنیة الشّ بکة

ق ــد یُفضِّ ــل الطبی ــب املعال ــج أن یس ــتخدم تقنی ــة الش ــبکة ف ــی ع ــاج الفت ــق
ال ســ ّیام ف ــی األفت ــاق الکبی ــرة الت ــی ی ــا َر ُس فیه ــا ضغ ـ ٌ
ـط ش ــدیدٌ م ــؤملٌ عل ــی
2

حس ــاس له ــذه الشّ ــبکات و یس ـ ّبب
املناط ــق املصاب ــة بالفت ــق إذ أنّ الجس ــم غی ــر ّ
اس ــتخدامها انخف ــاض الضغ ــط م ــا ی ــؤ ّدی ال ــی التئ ــام الج ــرح بش ــکل أفض ــل
.ق ــد یش ــاهد أن منطق ــة الفت ــق امللتئم ــة تح ــت ضغ ـ ٍ
ـط ش ــدی ٍد ألس ــباب مختلف ــة
مث ــل األس ــباب اآلنف ــة الذک ــر م ـ ّـا یس ـ ِّبب ع ــود امل ــرض بنس ــبة  25%بین ــا یُقلّ ــل
اس ــتخدام تقنیی ــة الش ــبکة ف ــی ع ــاج الفت ــق ه ــذه النس ــبة مبق ــدار  1%ال ــی 2%
ال تس ــتخدم تقنی ــة الشّ ــبکة ف ــی األطف ــال ف ــی مراح ــل النم ــو و ال فیم ــن یعان ــون
م ــن الته ــاب الجراح ــات.

الصح ّیة بعد إجراء العمل ّیة فی املستشفی
الرعایة ّ

•

فـــی الحـــاالت الّتـــی أجرِیـــت العمل ّیـــة بالتخدیـــر املوضعـــی یمکنـــک أن
تس ــتأنف نظام ــک الغذائ ــی املعت ــاد بع ــد نقل ــک ال ــی أقس ــام املستش ــفی .و إن
ـت للتخدیــر الشــامل (العــا ّم) بعــد اإلفاقــة و عودتــک الــی الوعــی الکامــل
خضعـ َ
و نقل ــک ال ــی القس ــم یج ــب علی ــک اإلمتن ــاع ع ــن األکل ف ــی الس ــاعات األول ــی
الس ــوائل و عن ــد االس ــتطاعة و قدرت ــک
بع ــد ذل ــک یب ــدأ النظ ــام الغدائ ــی ب ــرب ّ
عل ــی احت ــال األطعم ــة یب ــدأ النظ ــام الغذائ ــی بتن ــاول األطعم ــة ش ــیئاً فش ــیئاً .
إنّ احتبـــاس ال ّتبـــ ُّول أمـــر شـــائع بعـــد العمل ّیـــات الجراح ّیـــة لعـــاج الفتـــق
واجهـــت مشـــاکل فـــی ال ّتبـــ ُّول.
َ
یجـــب أن تُخـــر ممـــ ّرض القســـم إذا

•
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