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Hernia repair operations are performed usually
in the hospitals. Some are performed by the
conventional “open” method and some hernia
repairs are performed using a small telescope
known as a laparoscope.
A hernia is a gap or space in the strong tissue that
holds muscles in place. A hernia occurs when
the inside layers of the abdominal muscle have
weakened, resulting in a bulge or tear. This can
allow a loop of intestine or abdominal tissue to
push into the sac. The hernia can cause discomfort,
severe pain, or other potentially serious problems
that could require emergency surgery.
Both men and women can get a hernia. You may
be born with a hernia (congenital) or develop one
over time. A hernia does not get better over time,
nor will it go away by itself. In adults, a natural
weakness or strain from heavy lifting, persistent
coughing, and difficulty with bowel movements or
urination can cause the abdominal wall to weaken
or separate.
The common areas where hernias occur are in the
groin (inguinal), belly button (umbilical), and the
site of a previous operation (incisional). It is usually
easy to recognize a hernia by seeing a bulge under
the skin, feeling pain or discomfort when you lift
heavy objects, cough, strain during urination or
bowel movements, or during prolonged standing
or sitting. Other times a hernia may be detected
by your doctor on a routine physical examination.
The pain may be sharp and immediate or a dull
ache that gets worse toward the end of the day.

Preparation’s needed
Pre-operative preparation includes blood work,
medical evaluation, and an ECG depending on
your age and medical condition. Ultrasound of the
side might be done. After your surgeon reviews
with you the potential risks and benefits of the
operation, you will need to provide written consent
for surgery. It is recommended that you shower

the night before or morning of the operation with
antibiotic soap. After midnight (the night) before
the operation, you should not eat or drink anything
except medications that your surgeon has told
you are permissible to take with a sip of water the
morning of surgery. Drugs such as aspirin, blood
thinners, anti- flammatory medications (arthritis
medications), diet medication and Vitamin E may
need to be stopped temporarily for several days to
a week prior to surgery.

How is procedure performed?
Surgical procedures are done in one of two
fashions:
1. The open approach
2. The laparoscopic hernia repair

HERNIA TYPES
• Inguinal Hernia
• Umbilical Hernia
• Incisional Hernia
• Femoral Hernia
What happens if the operation cannot be performed
or completed by the Laparoscopic method?
In a small number of patients the laparoscopic
method cannot be performed. Factors that my
increase the possibility of choosing or converting
to the “open” procedure may include obesity, a
history of prior abdominal surgery causing dense
scar tissue, inability to visualize organs or bleeding
problems during the operation.
The decision to perform the open procedure is
a judgment decision made by your surgeon. The
decision to convert to an open procedure is strictly
based on patient safety, and all patients opting
for laparoscopic surgery should give consent for
conversion to open if needed.

ماذا يجب توقعه بعد العملية الجراحية؟
بعـــد العمليـــة الجراحيـــة ،ســـتُنقل إلـــى غرفـــة اإلفاقـــة حيـــث ســـتجري

مراقبتـــك لمـــدة  2-1ســـاعة حتـــى تســـتفيق تمامًـــا.

متـــى أفقت وصرت قادرًا على المشـــي وشـــرب الســـوائل ،فستُرســـل إلى

المنـــزل .يمكنـــك فـــي كل العمليـــات الجراحيـــة للفتـــق توقع بعـــض األلم
غالبًـــا خالل أول  48-24ســـاعة.

يستحســـن أن تنشـــط وتتحـــرك في اليـــوم التالي للجراحـــة .عند إصالح
الفتـــق بالمنظار ،فســـيكون باســـتطاعتك علـــى األرجح العودة ألنشـــطتك

الطبيعية خالل أســـبوع.

ما المضاعفات التي يمكن حدوثها؟
قـــد تصاحب المضاعفـــات أي عملية جراحية .المضاعفة الرئيســـية ألي
عمليـــة جراحيـــة هي النزيف والعـــدوى .يمكن حدوث صعوبـــة التبول بعد
العمليـــة الجراحيـــة وقـــد يتطلـــب ذلـــك وضع قســـطرة ،أو أنبـــوب لنضح

المثانـــة بعـــد العمليـــة الجراحيـــة ،ليس من غير الشـــائع حـــدوث كدمات
وتـــورم بكيـــس الصفـــن ،وبقاعـــدة القضيـــب ،والخصيتيـــن مـــع اإلصالح

المفتـــوح واإلصالح بالمنظار .ســـيزول ذلك بالتدريج من تلقاء نفســـه في

الغالبيـــة العظمـــى مـــن المرضـــى .في كل مـــرة يجرى فيها إصـــاح لفتق

منخفضـــا في المرضى
ً
يمكـــن عودتـــه .يكون معـــدل التكرار طويـــل األمد

الذيـــن خضعـــوا لإلصالح بالمنظار بواســـطة جـــرّاح خبير.

متى يجب االتصال بطبيبك
تأكد من االتصال بطبيبك أو جرّاحك إن أصبت بأي مما يلي:
الحمـــى الدائمـــة التي تتخطـــى  101درجة فهرنهايـــت ( 39درجة مئوية)،
أو النزيـــف ،أو تزايـــد التـــورم البطنـــي أو اإلربـــي ،أو األلم الـــذي ال يخف

بأدويتـــك ،أو الغثيـــان أو القـــيء الدائـــم ،أو عـــدم القدرة علـــى التبول ،أو
القشـــعريرة ،أو الســـعال الدائم أو ضيق التنفس ،أو النضح كريه الرائحة
(الصديـــد) مـــن أي بضـــع .االحمـــرار المحيط بـــأي من مواضـــع البضع

لديك والذي يســـوء أو يكبر .عدم قدرتك على األكل أو شـــرب الســـوائل.

?What should you expect after surgery
Following the operation, you will be transferred to
the recovery room where you will be monitored
for 2-1 hours until you are fully awake.
Once you are awake and able to walk, drink liquids,
and urinate you will be sent home. With any hernia
operation, you can expect some soreness mostly
during the first 24 to 48 hours.
You are encouraged to be up and about the day
after surgery. With laparoscopic hernia repair, you
will probably be able to get back to your normal
activities within a week.
?What complications can occur
Any operation may be associated with
complications. The primary complications of any
operation are bleeding and infection. Difficulty
urinating after surgery can occur and may require
placement of a catheter, or tube to drain the
bladder after surgery. Bruising and swelling of the
scrotum, the base of the penis, and the testicles is
not uncommon with open and laparoscopic repair.
This will gradually resolve on its own in the vast
majority of patients. Any time a hernia is repaired
it can come back. This long-term recurrence
rate is low in patients who undergo repair by an
experienced surgeon.
?When to call your doctor
Be sure to call your physician or surgeon if you
develop any of the following:
Persistent fever over °101F (°39C), bleeding,
increasing abdominal OR groin swelling, pain
that is not relieved by your medications, persistent
nausea OR vomiting, inability to urinate, chills,
persistent cough OR shortness of breath, foul
smelling drainage (pus) from any incision. Redness
surrounding any of your incisions that is worsening
or getting bigger. You are unable to eat or drink
liquids.

جراحة إصالح فتق جدار البطن
تجـــرى عمليـــات إصـــاح الفتـــق عـــاد ًة فـــي المستشـــفيات .بعضهـــا يتـــم

بالطريقـــة االعتياديـــة «المفتوحـــة» وأحيانًـــا مـــا يُجـــرى إصـــاح الفتـــق
باســـتخدام منظـــار صغيـــر يعـــرف بمنظـــار البطـــن.

كاألســـبرين ،ومرققات الـــدم ،واألدوية المضادة لاللتهـــاب (أدوية التهاب
الحميـــة وفيتاميـــن (إي) يمكـــن أن يكـــون هنـــاك ما
المفاصـــل) ،وأدويـــة ِ
يســـتدعي إيقافهـــا بصـــورة مؤقتة لعـــدة أيام وحتى أســـبوع قبـــل العملية

الجراحية.

الفتـــق هـــو فـــراغ أو حيـــز فـــي النســـيج اللين الـــذي يثبـــت العضالت في
موضعهـــا .يحـــدث الفتق عندما تضعـــف الطبقـــات الداخلية من عضالت

البطـــن ممـــا يـــؤدي لبروز أو تمـــزق .يمكن لذلك أن يســـمح إلحـــدى عُرى
األمعـــاء أو أنســـجة البطن باالندفاع داخل جرابها .يمكن للفتق أن يســـبب

إزعاجً ـــا ،أو ألمًا شـــديدًا ،أو غير ذلك من المشـــكالت الخطيرة المحتملة
التـــي قـــد تتطلب عملية جراحيـــة طارئة.

يمكـــن أن يصـــاب كل من الذكور واإلنـــاث بالفتق .قد تولـــد مصابًا بالفتق
(الوراثـــي) أو تصاب بفتق بمرور الوقت .ال يتحســـن الفتـــق بمرور الوقت،
وال يختفـــي مـــن تلقاء نفســـه .فـــي البالغين ،يمكـــن للضعـــف الطبيعي أو

للحـــزق عند حمل أوزان ثقيلة ،أو للســـعال المســـتمر ،أو صعوبة التبرز أو
التبـــول أن تســـبب ضعف جدار البطـــن أو تباعده.

تتضمـــن المناطـــق التـــي يشـــيع فيها حـــدوث الفتـــق اإلرب (فتـــق إربي)،
والســـرة (فتـــق ســـري) ،وموضـــع عمليـــة جراحية ســـابقة (فتـــق بضعي).

يســـهل عـــاد ًة التعـــرف على الفتـــق عن طريـــق معاينة إبصـــار انتفاخ تحت
الجلـــد ،والشـــعور باأللـــم أو االنزعاج عنـــد حمل أوزان ثقيلة ،أو الســـعال،
أو الحـــزق خـــال التبول أو التبرز ،أو خالل الوقـــوف أو الجلوس المطوّل.

قـــد يكتشـــف طبيبـــك وجود الفتـــق أحيانًا خـــال فحص بدنـــي روتيني.
كليل يسوء قرب نهاية اليوم.
قد يكون األلم حادًا وفورًا أو موجعًا ً
اإلعداد المطلوب

يتضمـــن اإلعـــداد قبـــل العمليـــة الجراحيـــة فحوصـــات للـــدم ،وتقييمًـــا

طبيًـــا ،ورســـم قلب كهربي بحســـب عمـــرك وحالتك الطبيـــة .يمكن القيام

كيف يتم اإلجراء؟
تجرى اإلجراءات الجراحية بواحدة من طريقتين:
 .1المقاربة المفتوحة.
 .2إصالح الفتق بالمنظار

أنواع الفتق
• فتق إربي
• فتق سري
• فتق بضعي
• فتق فخذي

مـــاذا يحـــدث لو لـــم يمكـــن إجـــراء العملية أو لـــو تمت
بطريقـــة المنظار؟
ال يمكـــن إجراء العمليـــة بالمنظار في قلة من المرضـــى .تتضمن العوامل
التـــي قـــد تزيـــد مـــن احتماليـــة اختيـــار اإلجـــراء االعتيـــادي «المفتـــوح»

الســـمنة ،وســـابق إجـــراء عمليـــة جراحيـــة بالبطـــن مما يســـبب نســـيجً ا
ِ

تندبيًـــا كثيفًـــا ،وعدم القـــدرة على إبصار األعضاء أو المشـــكالت النزفية
خـــال العمليـــة الجراحية.

بأشـــعة بالموجـــات فوق الصوتيـــة للجانب .بعد أن يقوم الجـــرّاح بمراجعة

المخاطـــر والمنافـــع المحتملة للعملية الجراحية معك ،فســـتحتاج لتقديم
موافقـــة مكتوبـــة على العملية الجراحية .يوصى أن تســـتحم فـــي الليلة أو

الصبـــاح الســـابق للعمليـــة الجراحية باســـتخدام صابون مضـــاد للبكتريا.
بعـــد منتصـــف الليلـــة الســـابقة للعمليـــة الجراحيـــة ،فعليـــك أال تـــأكل أو

تشـــرب أي شـــيء باســـتثناء األدويـــة التـــي يخبـــرك جراحـــك أن بإمكانك

تناولهـــا مع رشـــفة مـــن الماء في صبـــاح يـــوم العملية الجراحيـــة .األدوية

قـــرار القيـــام باإلجـــراء المفتوح هو قـــرار تقديري يتخـــذه جرّاحك .يُبنى
قـــرار التحول إلـــى اإلجراء المفتوح على ســـامة المريـــض فقط ال غير.

ويجـــب علـــى جميـــع المرضـــى الراغبين فـــي عمليـــة جراحيـــة بالمنظار

تقديـــم موافقتهم علـــى التحول للجراحـــة المفتوحة عنـــد الحاجة.

كل ما تريد أن تعرفه عن
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