پوشك به صورت مكرر در
روز و يك تا دو بار در شب
تعويض شود .
خش كودكان

ب

محدوديت در شيرخوار
لزو.مي ندارد ولي در كودكان
بزرگتر از انجام فعاليت هايي
مثل بلند كردن و هل دادن و
كشتي گرفتنن و دعوا و
دوچرخه سواري و...به مدت
 3هفته بايد اجتناب گردد.

فتق كشاله ران
با

شكر از شما
ت

(هرني اينگوينال)

كدED-PM-031-01 :
3365162-70
بخش كودكان

تاريخ انتشار 53/31/39 :
منابع:پرستاري كودكان مارلو و ونگ
تاييد پزشكان  :آقاي دكتر هاشمي

گروه هدف  :مادران
بيمارستان فوق تخصصي مهرگان

فتق چيست؟

چگونه تشخيص داده ميشود؟

مي شود  .در فتق محتويات شكم از دهانه

عاليم بيماري :
در كودكان بزرگتر سرفه هاي شديد و
مداوم و تالش در ايستادن هاي
طوالني فتق را مشخص مي نمايد و
در صورت دراز كشيدن كودك
برطرف خواهد شد.در
لمس ناحيه كشاله ران
برآمده است  .در
صورت وقوع عارضه
در فتق عاليم ديگري
شامل بي اشتهايي و درد
و بي قراري و يبوست
اضافه مي گردد.

ي غير عادي محيطي بيرون زده مي

درمان:

شود.در پسران شايع تر از دختران مي

درمان جراحي مي باشد .

مادرگرامي :
هرگاه عضوي يا
بخشي از آن از يك
دها نهء غير عادي
بيرون بزند فتق ناميده

باشد ( در نوزادان نارس و كم وزن شيوع
چشم گيري دارد) ممكن است در بدو تولد
مشخص نبوده ولي در  2الي  3ماهگي يا
بيشتر به دليل گريه شيرخوار و افزايش
فشار داخل شكم محتويات شكم به درون

مراقبت قبل از عمل جراحي:
 - 3آرام نگه داشتن كودك قبل از
عمل جراحي
 - 2ناشتا بودن قبل از جراحي
- 3در صورت وجود هرگونه عاليم
غير عادي به پرستار بخش اطالع
داده شود.

كيسه بيضه و يا ناحيه ي كشاله ران رانده

مراقبت بعد از جراحي :

مي شود .

 - 3آرام نگه داشتن كودك بعد از
جراحي

 - 2خشك و تميز
نگه داشتن ناحيه
عمل
- 3درشيرخواران
كه كنترل دفع
ندارند پوشك كودك روي ناحيه عمل
نباشد و پوشك به محض خيس شدن
تعويض گردد تا احتمال
تحريك و عفونت را كاهش دهد .

آموزش به والدين:
پدر و مادر گرامي براي كودك
دلبندتان به مدت  22تا 24ساعت از
حمام و وان استفاده نگردد.

