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  الفتق السري
Umbilical Hernia 

  :التعريف 
حالة  يهو بروز أو انتفاخ جزء من األمعاء من خالل منطقة ضعيفة في عضلة البطن و ه

 .شائعة جدا بين األطفال الرضع، لكنه موجود أيضا لدى البالغين
 

 :األسباب
 عند الوالدة ةالسر منطقة ضعف بجدار البطن في. 
 السمنة. 
  خاطئةرفع األشياء الثقيلة بطريقة. 
 السعال الشديد. 
 الحمل بأكثر من طفل. 

  (استسقاء)وجود سائل في تجويف البطن. 
 بالبطن جراحة سابقة. 
  المزمن البريتونيغسيل الكلى. 

 
 

 :األكثر عرضة لإلصابةاألشخاص  
  البشرة الداكنةذوي. 
 قلة الوزن عند الوالدةذين يعانون من المواليد ال. 

 المواليد الخدج. 
  الوزنالذين يعانون من السمنة أو زيادة في. 
 نتيجة للحمل والوالدة النساء أكثر عرضة لإلصابة بالفتق السري من الرجال. 

 

 :األعراض
 :لدى األطفال 
إال أثناء البكاء أو السعال أو  في الرضعالحظ قد ال ي  السرَّة ، قرب تورم أو انتفاخ 

 .الرضيع أو يستلقي على ظهره أقد يختفي عندما يهد ،واإلجهاد
 :لدى البالغين

 البطنفي  االرتياحعدم شعور ب. 
 األلم الشديد. 
 القيء. 
  ألم أو تورم أو تغير لون االنتفاخ.  

 

 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 :التشخيص
 الفحص السريري . 
 مقطعيةالشعة األ لصوتية أوتصوير بالموجات فوق ا. 

 

  :المضاعفات
 مضاعفات الفتق السري عند األطفال نادرة. 
 ثانية مرة إرجاعه وال يمكن محتجًزا البارز البطن نسيج انحصار األنسجة حيث يصبح 

األمعاء  فيه تحتجز الذي القسم إلى الدم إمدادات يقلل مما البطن تجويف إلى
 :مسببًا

o  ري  .ألم س 
o  (. الغرغرينا)موت األنسجة و تلف 
o العدوى في تجويف البطن. 
o انسداد األمعاء. 

 
 :العالج
 :لألطفالبالنسبة 

  عامين حتى عمر فتق السرة من تلقاء نفسهقد يغلق.  
  في الحاالت التي يكون فيها فتق السرة كبيراً  يتطلب العالج إجراء عملية جراحيةقد 

 :ويسبب األلم، أو في الحاالت التالية
o ازدياد حجم الفتق بعد سن عام أو عامين. 
o عدم اختفاء الفتق بعد سن الرابعة. 
o  أو تسبُّبه في انسداد األمعاءانحصار النتوء. 

  :بالنسبة للكبار 
يوصى باعتماد الجراحة بشكل عام لتجنب المضاعفات، وخاصة في الحاالت التي يزداد 

 .فيها حجم الفتق، أو يسبب األلم
 

 
 :قبل العملية

 يحتاج المريض إلجراء تحليل دم وتقييم طبي حسب العمر والحالة الطبية. 
 المريض مضادات حيوية مناسبة من أجل تقليل االلتهاب الموضعي وبالتالي  ي عطى

 . تقليل احتمال حدوث العدوى إثر العملية
 لجرحاصابون لتجنب تلوث يجب االستحمام قبل العملية واستخدام ال. 
  يجب استشارة الطبيب بخصوص األدوية التي ينبغي على المريض التوقف عن

ساعات على األقل قبل  8وعد العملية، ويجب الصوم لمدة تناولها لبضعة أيام قبل م
 .العملية
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 :أثناء العملية
  أو  التخدير العاميكون المريض فيه تحت إصالح الفتق السري هو إجراء بسيط نسبيًا

 .الموضعي حسب حجم الفتق

 العملية في وحدة جراحة اليوم الواحد وقد يتم  ت جرى
 .تنويم المريض عند الحاجة

 و  إجراء شق صغير في قاعدة السرةب سيقوم الطبيب
إغالق إرجاع النسيج المنفتق إلى تجويف البطن و 

 . الشق الجراحي
  إذا كان الفتق كبيًرا فقد يتم استخدام شبكة خاصة

 .لتقوية المنطقة بدالً من ذلك

 
 :عمليةالبعد 

  عادًة في تقر يسلكنه ،بعد العملية ببعض األلم المريض شعر يمن الطبيعي أن
 . التورم لعدة أسابيعيبقى قد  بينما غضون أسبوع تقريبًا

  العودة إلى المنزل في نفس يوم العمليةالمريض يستطيع. 
  عند الحاجة يمكن إعطاء المريض مسكنات األلم حسب إرشادات الطبيب. 
 يفضل ارتداء مالبس فضفاضة. 
  العملية ، وغالبًا ما يوصى بقضاء الحد من األنشطة الشاقة لبضعة أسابيع بعد يجب

معظم الناس قادرون على العودة إلى . أسبوع أو أسبوعين خارج المدرسة أو العمل
 .جميع أنشطتهم الطبيعية في غضون شهر من الجراحة

  يجب الحفاظ على منطقة الجرح جافة ونظيفة، وغالباً ما يسمح الطبيب
ويكون ذلك بماء دافئ و باستخدام صابون الجراحة، إجراء من  أيام5باالستحمام بعد 
 .االستحمام الطبي

  ،يفضل تناول األطعمة الخفيفة وقليلة الدسم خالل الشهر األول من إجراء العملية
 .واإلكثار من شرب السوائل وخاصًة الماء

  شرب الكثير من السوائل وتناول الخضروات والفواكه واألطعمة الغنية الحرص على
 .لتقليل فرص اإلصابة باإلمساكالمعكرونة  رز البني والخبز الكامل وباأللياف مثل األ

 وممارسة  استئناف األنشطة الطبيعية تدريجياً بمرور الوقت مريضيستطيع ال
 . المشي 

 بعد العملية األسبوعين األولىالسيارة في  قيادة تجنب المستحسن من. 
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 :الحاالت التي تستدعي استشارة الطبيب
 

  درجة مئوية 88ارتفاع درجة الحرارة أعلى من. 
 نزيف. 
 زيادة التورم أو األلم في البطن. 
 شديد ألم . 
 الغثيان المستمر أو القيء.  
  قشعريرة. 

 السعال المستمر أو ضيق في التنفس. 
  مكان الجراحةحمرار حول االزيادة. 
 صعوبة في التبول. 

 

 :عمليةمخاطر ال
  النزيف. 
 اإلصابة بالعدوى . 
  مادة المخدرةمن الالتحسس.  
 اضطرابات التنفس . 
 ندوب.  
 تكرر حدوث الفتق. 

 
  :الوقاية

 
 ارتداء المشد الطبي المخصص حسب إرشادات الطبيب. 
  المحافظة على الوزن عن طريق التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة. 

 تجنب اإلمساك. 
  الركبتين حتى االقتراب من استخدام الطريقة الصحيحة عند رفع األشياء وتكون بثني

 .مستوى الشيء مع تجنب االنحناء 
  تجنب رفع األوزان الثقيلة. 
 مراجعة الطبيب عند اإلصابة بالسعال أو العطاس المستمر. 

 االمتناع عن التدخين. 

 
 

 :جع االمر
 ويب طب.  
 مايوكلينك. 
 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15757-hernia/prevention 
 repair/recovery/-hernia-https://www.nhs.uk/conditions/umbilical 

 

 

 

 

مخصصة إن المعلومات في هذه النشرة الطبية 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

  

 

https://www.nhs.uk/conditions/umbilical-hernia-repair/recovery/
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