
 جدار از ) ريدٌ ماوىد( عضً یک بیرين زدگی

 .گًیىد فتق را است کٍ ضعیف شکم

 :فتق ایجاد علل

هطىل  یه ي ًتیدِ در است هوىي فتك

 داخل فطبر افشایص ضىن، خذار هبدرسادي، ضعف

 .دّذ رخ اثز ضزثِ در یب ضىن

 :فتق ایجاد محل

 ایدبد ضىن هختلف لسوتْبي در است هوىي فتك

      وطبلِ ي ي ًبحیِ در فتمْب ثیطتز ضَد ٍلی

 ثِ تَخِ ثب ٍ هیآیٌذ ًبف ثَخَد اطزاف ٍ راى

 خَاًذُ ًبم ّوبى ضذُ، ثِ ایدبد فتك وِ هحلی

 .هیطَد

 :عمل از قبل آمًزشُاي

 تستْبي ٍ آسهبیطبت ضوب ثزاي عول اس لجل 

 خَاّذ اًدبم پشضه دستَر طجك السم تطخیػی

 .ضذ

 ثبضیذ ًبضتب عول اس لجل ضت اس 

 ٍ آلَدگی وبّص ثزاي عول اس لجل ضت 

 .وٌیذ استحوبم است السم احتوبل عفًَت،

 السم است هَّبي ًبحیِ ي عول لجل اس  

 .ضَد تزاضیذُ     خزاحی

 آالت، سیَر عول اتبق ثِ رفتي اس لجل 

 دًذاى لٌش، سز، گیزّی فلشي، اخسبم

 .وٌیذ خبرج را ... ٍ هػٌَعی

 ٍ سیز لجبس ،حتی لجبسْب ولیِ ي 

 لجبس ٍ آٍریذ در را خَد خَراثْبي

 .ثپَضیذ عول اتبق هخػَظ

  .وٌیذ پبن را خَد ًبخٌْبي الن 

 خَد ادرار خزاحی، ثخص اس خزٍج اس لجل 

 ثِ است هوىي عول اس لجل .وٌیذ تخلیِ را

 ادراري سًَذ ثزاي ضوب پشضه دستَر

 .ضَد گذاضتِ

 ثیَْضی تحت خزاحی عول است هوىي 

 ضوب ثزاي ًبحیِ اي ثیحسی یب عوَهی

 .ضَد اًدبم

 :عمل از بعد آمًزشُاي

 ثخص ثِ عول اتبق اس ضوب ٍلتی ، عشیش هذدخَي*

 . ثخَریذ چیشي دّبى راُ اس ًجبیذ ضذیذ، هٌتمل

 ثب تَْع عذم غَرت در ٍ وبهل اس َّضیبري ثعذ

 آغبس را هبیعبت هػزف تَاًیذ هی ي پزستبر اخبسُ

 هَاد سبیز ون ون هبیعبت، تحول درغَرت ٍ وٌیذ

 .هیطَد آغبس ثزاي ضوب غذایی

 ٍ عویك تٌفس ّبي ي درثبرُ وِ آهَسضْبیی*

 عول اس ثعذ ، ضذُ دادُ ضوب ثِ ثذى ٍضعیت تغییز

 ثزٍس خطز ّب تَغیِ ایي رعبیت ثب. دّیذ اًدبم

 .هییبثذ وبّص ریِ ّب، ّن خَاثیذى رٍي ٍ عفًَت

 را ثستز ضذ دادُ اخبسُ ضوب ثِ وِ ٍلتی*

 ٍ ثٌطیٌیذ تخت ي لجِ ثز اثتذا وٌیذ تزن

 وِ غَرتی در ٍ آٍیشاى وٌیذ را خَد پبّبي

 ثستز پزستبر اس ووه ثب ًذاضتیذ سزگیدِ

 .ضَیذ خبرج

 ٍ عطسِ ، سزفِ حیي را عول هحل*

 ثبثت ثبلص یب دست ثب وزدى سىسىِ

 ثِ ًبحیِ ي فطبر ٍ درد ایدبد اس تب ًگْذاریذ

 .ضَد خلَگیزي عول

 :مىسل در مراقبت

 عول ًبحیِ ي پبًسوبى تزخیع، اس لجل هعوَالً 

 در . ثگیزیذ دٍش تَاًیذ هی ٍ هیطَد ثزداضتِ

 سهبى هَرد در خَد اسپشضه ایٌػَرت غیز

 .سئَال وٌیذ پبًسوبى ثزداضتي
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 را پشضه تَسط ضذُ تدَیش آًتی ثیَتیىْبي 

 .وٌیذ هػزف وبهل طَر ثِ ٍ ٍلت سز

 هعوَالً - پشضه ًظز ثب عول اس پس رٍس10-7 

 .هیطَد وطیذُ ّب ثخیِ

 ثی هَرد، سدى سٍر اس ّفتِ 6 هذت ثِ 

 ٍ سٌگیي اخسبم ثلٌذوزدى یجَست،

 پزّیش ٍوططی خطي سضی ٍر توزیٌبت

 .وٌیذ

 ثذى اخسبم، وزدى ثلٌذ ٍ حزوت ٌّگبم ثِ 

 ثٌطیٌیذ دّیذ لزار غحیح ٍضعیت در را خَد

 .راثزداریذ اخسبم ٍ

 السم ، ّستٌذ هجتال لٌذ ثیوبري ثِ وِ افزادي 

 تزهین رًٍذ خَى، لٌذ غحیح وٌتزل ثب است

 .ثْجَدثخطٌذ را عول هحل

 ّفت2ِ حذاوثز اداري وبرّبي ثِ ثبسگطت ثزاي 

 حذاوثز است السم سخت وبرّبي اًدبم ثزاي ٍ

 .ثگذرد اسخزاحی ّفت6ِ

 ًبحیِ ي وطیذگی اس خلَگیزي هٌظَر ثِ 

     در ًبراحتی ایدبد ٍ خزاحی  ثزش

 وِ درغَرتی هزداى ثیضِ ي ي ًبحیِ

خٌسی  فعبلیت اس ّفتِ چٌذ دارد ٍرم

 .وٌیذ خَدداري

 غذایی رصین ، یجَست اس خلَگیزي هٌظَر ثِ 

 هیل هیَُ ٍ سبالد سجشیدبت، :ضبهل فیجز پز

 . رٍي وٌیذ پیبدُ ، وٌیذ

 ًذاریذ، آة هػزف هوٌَعیت غَرتیىِ در  

 .ًوبییذ هػزف آة لیتز  2-3          رٍساًِ   

 را خَد ٍسى ، داریذ ٍسى اضبفِ غَرتیىِ در 

 .دّیذ وبّص

 اًدبم ثزداري ًوًَِ ضوب ثذى ًسح اس اگز 

 پشضه ثِ را آسهبیص ًتیدِ ي است السم ضذُ،

 .گیزد اًدبم درهبى تب اداهِ ي دّیذ ًطبى خَد

 درهبى پیگیزي ٍ هٌظن ّبي ٍیشیت اًدبم 

 .است هَثز ضوب رًٍذ ثْجَدي در

 

 
 

 

 

 (ع)مرکس آمًزشی درماوی ي پژيَشی امیرالمؤمىیه 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تحت پوشش 

 

 

 

 پمفلت آمًزش مددجً 
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