
   فتق
  روي  وقتي  حالت  اين.  است  ران  كشاله يا  شكم در  نرم  تورم  يك شود، مي  ناميده  هم  پارگي ، شايع طور به  كه  فتق
 وارد و( آورد مي فشار  شكم  ديواره از  ضعيفي  عضالني  منطقه  به ديگر  بافت هر يا  روده از  كوچك  حلقه  يك  كه دهد مي
 بلند يا  مزاج  اجابت  طي  زدن زور پايدار،  سرفه  دلي  به  عضالني فشار  افزايش از  ناشي تواند مي  اختالل  اين). شود مي  آن

 ، است درد  بدون  توده  يك  به مبتال بيمار اگر. باشد درد  بدون يا  دردناك تواند مي  فتق. باشد  سنگين  اجسام  كردن
  به  وقت  اسرع در  كه كنيد  توصيه او  به و بدهيد خاطر  اطمينان بيمار  به تنها ندارند؛  ضرورتي  اوليه  هاي كمك  اقدامات

 و  افتاده گير  روده از  قسمتي  كه  است معنا  اين  به شديد درد و  استفراغ وجود ، حال  اين با. كند  مراجعه  پزشك  يك
  . است  فوري  جراحي نيازمند  مشكل  اين. »نامند مي » مختنق  فتق« را  وضعيت  اين(  است  شده  خون كمبود دچار

   تشخيص
  :باشند  داشته وجود زير موارد  است  ممكن

  .برود  بين از  است  ممكن كشد، مي دراز  تخت  حالت  به بيمار  وقتي  كه  ران  كشاله يا  شكم  ديواره در  تورم يا  برآمدگي
   ران  كشاله يا  شكم در درد  مرده يا  كشش  احساس

   ران  كشاله يا  شكم در درد
   استفراغ
   اهداف
  بيمار  به  دادن خاطر  اطمينان
  بيمار  ناراحتي  تسكين

   پزشكي  كمك  درخواست
  ! احتياط

 توانند مي  عمل  اين. ندهيد را كار  اين  انجام  اجازه  هم بيمار  به و دهيد فشار  داخل  به را  متورم  قسمت نكنيد  سعي
  .دهد  افزايش را  روده  ديدن  آسيب خطر

  به  بيمارستان در  است  ممكن  چون كنيد  منع  كشيدن سيگار و  نوشيدن ، خوردن از را او و ندهيد  دارويي بيمار  به
  .باشد  داشته نياز  عمومي  هوشي بي

 در آنها،  به  تكيه با بيمار تا كنيد  فراهم  بالشتك يا  بالش چند و بنشيند تا كنيد  كمك  وي  به دارد، درد بيمار اگر) 1
  .گيرد قرار كند، مي  بيشتري  راحتي  احساس  كه  وضعيتي

  رسيدن تا. بدهيد خاطر  اطمينان بيمار  به  همچنان هستيد،  پزشكي  هاي كمك  رسيدن منتظر  كه  زماني در) 2
 .كنيد  كنترل را)  تنفس و  نبض ، دهي پاسخ  سطح(  حياتي  عاليم ، امدادي  نيروهاي


