
 

 

 شود؟ یدرمان م  یو چگونه با الپاراسکوپ  ست یچ یفتق شکم

ب  باًیتقر در جهان   یفتق شکم  می ترم  ایدرمان    ی جراح  500،000- 350،000از    شی هر ساله 

 ن یشود. با ایانجام م  "باز "  ی جراح  یعنی  ، یها با روش مرسوم جراحاز آن  ی اریشود. بسیانجام م

 ی درمان فتق شکم   یبرا  ی گر یباز به همراه دارد، امروزه روش د  ی که جراح  ی عوارض  ل یحال به دل

 نام دارد.  یشود که الپاراسکوپیم  ه یتوص

 ی ها شکم از برش  وارهیشکاف در د  ای  یرفع پارگ  یاست برا  یروش  یالپاراسکوپ  یفتق شکم   میترم

( یا مش  شوند( و پچ)صفحه یکه به داخل شکم وارد م  ی کوچک  یها کوچک، الپاراسکوپ )تلسکوپ

م دیاستفاده  و  بازساز  واره یکند  را  صورت یم  ی شکم  در  جراح  یکند.  از  استفاده  با  جراح   ی که 

به   عتریرا خواهد داشت و سر  ی دوره نقاهت کوتاه تر  مار ی را درمان کند، ب  ی شکم   فتق   یالپاراسکوپ

 کند.  یرا تجربه م  یدرد کمتر  ن یگردد و همچنی معمول خود برم   یزندگ

 



 

 

 فتق چیست؟ 

که با ان   ی بافت  ایو    یعضالن  وارهیبدن به د  ی از اعضا  یکی  ا ی  یافتد که بافت چربیاتفاق م   یفتق زمان

در بافت همبند اطراف   ف یمکان ضع  کیبافت از    ن یکه ا  ییآورند. از آنجایدر ارتباط هستند فشار م 

به بزرگتر   لیها تماشود. آنیخود بهتر نم   یها معموالً به خودعضله هل داده شود. فتق  وارهید  ای

 نیشوند. به هم   یکننده زندگ  دیتوانند منجر به عوارض تهد  یشدن دارند. در موارد نادر، فتق م

 یبه درمان فور  ازین  یکنند. اما هر فتق   یم   هیدرمان فتق توص  یرا برا  یپزشکان اغلب جراح   لیدل

دار نشود، ممکن است اصالً   تعالم   یدارد. اگر فتق  ی ها بستگموضوع به اندازه و عالئم آن  نیندارد و ا

 به درمان نداشته باشد.  یازین

با استفاده    دیبه داخل قسمت بدن است که با  یشامل هل دادن برآمدگ  یفتق به روش جراح   میترم

 نزند.  رونیو دوباره ب  رد یخود قرار بگ  ی در جا  شود فتقیاز مش انجام شود. مش باعث م

 



 

 

 ام؟ مبتال شده  ی چگونه بدانم که به فتق شکم 

 جادیا  ی ناراحت  چ ی اوقات، ه   ی شود. گاهیپوست شما شناخته م  ر یدر ز  یمعموالً به صورت برآمدگ  فتق

در   ا یسرفه، فشار در هنگام ادرار کردن    ن، یکند، اما ممکن است هنگام بلند کردن اجسام سنگینم 

 . دیمدت احساس درد کن  ینشستن طوالن  ای  ستادنیا  ایزمان مدفوع کردن  

 د،یشد  یبدتر شود. هرگونه ناراحت  تیدرد مزمن باشد که در نها  ای  دیممکن است شد  یناراحت  نیا

عالئم    نیفتق است. ا  یگرفتگ   ایاز عالئم احتباس    یاستفراغ همراه با برآمدگ  ایحالت تهوع    ،یقرمز

 . دیریجراح خود تماس بگ ایبا پزشک    ی فور  دی با  نیهستند، بنابرا  ی جد

 شوند؟ یم  یباعث فتق شکم   ی چه عوامل

 ی شناخته م  فیضع  یها هیاز ناح  یکیبه عنوان    شهیهم   ،یشکم   وارهید  هی برش در ناح  ایزخم    کی

آن   لیشود. دال  جادیا  قی مناطق ضع  ن یتواند در ا  ی در معرض ابتال به فتق است. فتق م  نیشود بنابرا

 لبه دنبال عفونت در آن مح  ای  ی دگیدبیآس  ،ی سن، چاق  شیافزا  اد، یتواند شامل: فشار ز  ی هم م

ها ممکن است سال  ایرخ دهند    ی توانند بالفاصله پس از جراح  یم  یشکم   ی. فتق ها یپس از جراح 

 از عمل بروز کنند.بعد پس  

 دایپ  ی شتریب  وعیموارد ش  نیا  م یشویم  رتر یدچار فتق شود. هرچه پ  یتواند در هر سنیم   یکس  هر 

از جمله سرفه   ییهاتیکنند. فعال  شتریفتق را ب  جادیها ممکن است احتمال اتی فعال  یکنند. برخ  یم

 ادرار کردن.    ایمشکل در مدفوع    ا یمداوم و  

 دارم؟   ازیفتق ن  ی به جراح  چه زمانی

 ی شکم شود، احتباس اتفاق م  وارهیاز بافت) مثال روده( در د  ی افتادن قسمت  ر یکه فتق سبب گ  یزمان

که خفقان اتفاق   ی که احتباس درمان نشود، ممکن است منجر به خفقان شود. زمان  ی افتد. در صورت

 شود.یبه بافت قطع م  ی خونرسان  فتد،یب

. در صورت عدم درمان، ندیگو  یحبس م  نیشود. به ا  ی شکم محبوس م  وارهیروده( در د)مانند  بافت

 شود.یبه بافت قطع م  ی است که خونرسان  ی زمان  نیممکن است منجر به خفقان شود. ا



 

 

 یاورژانس  یجراح  دیبا  فتدیاتفاق ب  نیکه ا  یشود و در صورت  یدائم   بیتواند باعث آسیموضوع م  نیا

 مار یب  ی زندگ  دیتوان  یبرداشته نشوند، م  عیو اگر سر  ردیمیخفقان معموالً بافت م  ی . طدیانجام ده 

 کند.   دیرا تهد

 

 ؟ شود چگونه انجام می یدرمان فتق با استفاده از الپاروسکوپ   ی جراح

از الپاراسکوپ استفاده   داست، یهمانطور که از نامش پ  ،یفتق با استفاده از روش الپاراسکوپ  م یترم  در

برش کوچک در ناف، وارد شکم   کی  قیتلسکوپ که از طر  هینازک و شب  یشود. الپاراسکوپ ابزار  یم

 ک ی  شما   ، یقبل از جراح   نیشود، بنابرایانجام م  ی عموم  یهوشیروش معموالً تحت ب  نیشود. ا  یم

مختلف(   شات یاحتماالً آزما  )و  ی کیزیف  نه یسالمت، از جمله شرح حال، معا  ی عموم   ت یاز وضع  یابیارز

 داشت.   دی( خواه EKG)وگرامیو الکتروکارد

نخواه   یجراح  نیا  یط  در به    دیاحساس درد  کوچک،   یلمبرداریف  نیدورب  کیکرد. الپاراسکوپ 

اتاق عمل   ونیزیتلو  یصفحه ها   یبدن شما را رو  یداخل  یسکه، متصل است که نما   کیکوچکتر از  

 دهد. یقرار م



 

 

شود تا پزشک   ی فضا م  جادیشود، که باعث ایکربن( متورم م  دیاکس  یضرر)د  یگاز ب  کیبا    شکم

شود تا   یشکم( برش داده م  یداخل  هیشکم شما را مشاهده کند. صفاق)ال یداخل  یبتواند ساختارها 

 وارهید  ص ی دهند تا نقایشکم آشکار شود. سپس جراح مش را در داخل شکم قرار م   وارهیضعف د

 کند.   تیبپوشاند و بافت آن را تقو  اشکم ر

شوند. پس از   یبسته م  ی با نوار جراح  ای  هیدو بخ  ای  ک یکوچک شکم با    یها از اتمام عمل، برش   بعد

 شوند.یم  می رمقابل مشاهده هستند و کامال ت  یها به سختگذشت چند ماه، برش 

برش بزرگتر،   کی  یسه زخم کوچک به جا  جادیتوان به ا  یم  یفتق الپاراسکوپ  یجراح  یایمزا  از

 کوتاه تر اشاره کرد.   یبه کار و مدت زمان بهبود  ترعیبازگشت سر ، یدرد کمتر بعد از جراح

 

 درمان کرد؟   یروش الپاراسکوپ  با   ی رافتق شکم  نتوانافتد اگر    ی م  یچه اتفاق

که ممکن است احتمال انتخاب   ی. عواملستیقابل انجام ن  یروش الپاراسکوپ  مارانیاز ب  ی تعداد کم   در

سابقه   ، یتوانند شامل چاق  یدهند، م  شیباز را افزا  یبه روش جراح  یالپاراسکوپ  یبه جراح  لیتبد  ای

 . اشندعمل ب  ن یدر ح  ی زیمشکالت خونر  ایبدن    یدر تجسم اعضا  ییشکم، عدم توانا  یقبل  ی جراح



 

 

 ی عمل گرفته م  نیدر ح  ایاست که توسط جراح شما قبل    یمیانجام روش باز تصم   یبرا  میتصم 

کار  ن یتر است، ا منیباز ا ی به روش یروش الپاراسکوپ لیکند که تبدیجراح احساس م  یشود. وقت

حفط   یبرا  میتصم   نیاست. ا   یجراح  حیبلکه قضاوت صح  ست، یعارضه ن  کی  نیدهد. ا  یرا انجام م

 شود.یمار گرفته میب  یمنیا

 داشته باشم؟   دیبا  ی چه انتظارات  یفتق شکم  یپس از جراح 

سبک انجام دهند.   ت یشود که در خانه باشند و فعال  ی م  ه یتوص  مارانی فتق به ب  ی از جراح  بعد •

کند.   یم  نییرا تع  یاشکال اعمال جسم   ر یاز جمله بلند کردن و سا  ت،ی فعال  زانیجراح شما م

 . دیجراح خود را با دقت دنبال کن  ی هاه یتوص

 از یمسکن ن  ی به داروها  مارانبی   غالباً.  استتا متوسط    فیبعد از عمل معموالً خف  یناراحت •

 خواهند داشت.

 د، یدار  یخود ترشحات  یاز زخم ها   ا ی  دیستیو قادر به دفع ادرار ن  دیاستفراغ دار   ایتب، لرز    اگر •

 .دیریبا جراح تماس بگ  عاًیسر  دیبا

جراح خود را مطلع   دیندارند، با  یر یمسکن تاث  ی و داروها  دیدرد دار  یبه مدت طوالن  اگر •

 .دیکن

خود   یعاد  یها  تی به فعال  ی بعد از جراح  یتوانند در مدت زمان کوتاه  یم  مارانیب  شتریب •

 یها، کار و مقاربت جنسباال رفتن از پله   ،ی ها شامل دوش گرفتن، رانندگتیفعال  نیبرگردند. ا

 است.

امر   ن یشود. غالباً ا  ی م  جادیتورم ا  ایتوده    کیکه فتق وجود داشت    ی ا  ه یاوقات در ناح  ی گاه  •

موضوع با گذشت زمان خود   نیفتق است. اغلب ا  یقبل  ی در فضا  عاتیجمع شدن ما  لیبه دل

 ی راحتمشکل شما را به  نیا  نیصورت، ممکن است جراح ا  نیا  ریرود. در غیم  نیبه خود از ب

 سوزن در مطبش برطرف کند.   کی  زبا استفاده ا

 طیتا جراح شرا  دینیهفته پس از عمل دوباره جراح خود را بب  3-2طور معمول الزم است    به •

 کند.   یشما را بررس



 

 

 بندی جمع

در گذشته عمل جراحی در ناحیه فتق شکمی یکی از مشکالت نسبتا رایج برای افرادی است که  

شکم داشته اند یا دچار زخم در این ناحیه شده اند. نکته مهم این است که در صورت مشاهده عالئم 

 فتق، سریعا سراغ یک پزشک متخصص بروید تا در صورت لزوم جراحی شوید.

مهارت دکتر سید حامد قدسی یکی از جراحان معروف تهران هستند که در تکنیک الپاراسکوپی  

های فرانسه دریافت باالیی دارند. ایشان مدرک الپاراسکوپی پیشرفته خود را از یکی از بهترین دانشگاه

اند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق واتس آپ و دایرکت اینستاگرام با ایشان در کرده

 ارتباط باشید. 

 منابع: 

-information/patient-https://www.sages.org/publications/patient

sages-from-repair-hernia-ventral-laparoscopic-for-information/ 

-hernia-https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17967

surgery-repair 

hernia-surgery-disorders/need-https://www.webmd.com/digestive 
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