
 سینوس پیلونیدال

 بخش  جراحی  عمومی 
 0011تاریخ بازنگری بهار  —واحد آموزش سالمت 

پس از پایان جراحی، پزشک دو انتخاب دارد که مدت  

 زمان بستری و نقاهت به آن بستگی دارد:

  :رای باز گذاشتن زخم در این حالت برشی که ب

مانت و  خارج کردن کیست از بتن ایجاد شته، باز می

شود. زخم از داخل به خارج تدرمدیدم  پانسمان می

ی  خورد. اگرچه ایدن روش دوره شته و جوش می

هدتدتده  ۸نقاهت طوالنی دارد، ترمیم زخم تقریبا 

کشت و نیازمنت نگهتاری و مراقبت زیدادی  طول می

است، اما ریسک عود کیست و تشدیدیدل مدجدتد 

 کیست بسیار پایین است.

  :پزشک برش ایجاد شته را بخیه کردن زخم

تدری  ی نقاهت کدوتداه زنت. این روش دوره بخیه می

هتته، اما خطدر  ۴نسبت به روش قبلی دارد، حتود 

 عود کیست در این روش بسیار باالست

 مراقبت های بعد از عمل
   ،قبل از ترخیص در مورد نحوه ی ادامده درمدان

داروهای مورد نیاز و زمان مراجعه بدعدتی، ندحدوه 

استحمام، مت  استراحت، نحوه فعالیت های روزانه، 

 نحوه پانسمان از جراح سوال نماییت. 

  موهای ناحیه عمل بایستی هر هتته از بیدن بدرده

شونت، در غیر این صور  ممین است بیماری عدود 

کنت. بعت از حذف موها بایستی با استحمام موها را 

 از بتن دور نمود.

   در صورتی که جراح زخم را باز نگه دارد بدایسدتدی

زخم زیر نظر جراح و به طریقی کده وی تدوصدیده 

کنت پانسمان گردد. لذا در این حالت نیز حدتدمدا    می

قبل از ترخیص اطالعا  الزم را اخذ نماییت. معمدوال  

در این وضعیت زخم را با گاز پانسمان پُر می کنندت. 

قبل از تجتیت پانسمان بهتر است بیمار از روز سدوم 

به بعت استحمام کنت و خصوصا  زخم خود را در وان 

آب گرم قرار دهت و سپس پانسمان نمایت.  معدمدوال 

 ماه وقت نیاز است.  3تا  2برای پُر شتن زخم به 

  های تجویز شته را طبق نظدر  آنتی بیوتیک بایستی

 پزشک مصرف نماییت. 

  در مواردی که بعت از جراحی، زخدم بدخدیده شدود

مراقبت از زخم مشابه زخم های معمولی است ولدی 

به دلیل مجاور  و نزدییی زخم به مقعت، بدایسدتدی 

مراقبت بیشتری در جهت کاهش آلودگی زخدم بده 

عمل آیت. بعت از هر بار اجابت مزاج بهتر است زخدم 

 شستشو شود.

   .درد ناحیه عمل در این بیماری قتری شتیت اسدت

بهتر است قبل از ترخیص از تدجدویدز و دریدافدت 

 مطمئن باشیت.  مسین داروی

  استتاده از توالت های فرنگی باعث کمتر شدتن درد

 می شود.   

  36863235۸33تماس با بیمارستان: 

 8833شماره داخلی بخش: 
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 عفونت کیست مویی

های نسبتا شایع، مخصوصا در سندیدن  ییی از شیایت 

ویژه در بین آقایان، ترشحا  خط بیدن دو   جوانی، به

باسن و کثیف شتن لباس زیر است که دلیل آن، یدک 

ی پوست  های مرده ی غیرطبیعی حاوی مو و تیه کیسه

 شود.  است که درون پوست تشییل می

کیست پیلونیتال یا کیست مویی همیشه در نزدیدیدی 

دنبالچه یا کوکسییس در باالی شیاف بین باسن قدرار 

دارد. الزم است بتانیت که کیست مویی بر اثر رشت مدو 

 شود. و به دام افتادن آن در زیر پوست،تشییل می

شدود   دیدته مدی پُر مدو این بیماری بیشتر در افراد 

های نشسته دارندت  بده   مخصوصا در کسانی که شغل

هدم گدتدتده  راننددگدان بیماریهمین علت، به آن 

 شود. می

چاقی، صتما  پوسدتدی و  های طوالنی، زیاد نشستن 

التهاب در پوست و سابقه ی فامیلی از جمله عدوامدل 

 مستعت کننته ی ابتال به این بیماری است.

 عالیم :

در حالتی که کیست پیلونیتال یا کیست مویی عتدوندی 

کنت اما در صور  بروز عتونت  نباشت، عالمتی ایجاد نمی

 توانت عالئم زیر را ایجاد کنت: می

 کمر درد 

  درد، قرمزی و تورم در پایین سدتدون فدقدرا  در

 ی دنبالچه ناحیه

 حساسیت به لمس 

 خروج چرک و خون از یک سوراخ باز در پوست 

 تخلیه خون یا چرک 

 ی چرک بوی بت هنگام تخلیه 

 تب 

های مویی ممین است به سرعت و ظرف چدندت   کیست

مدت   روز اتتاق بیتتنت و سبب بروز مشیال  طوالندی 

 شونت.

کیست پیلونیتال یا کیست مویی، آبسه یا جوشی اسدت 

که درمان آن شامل مصرف آنتی بیوتیک، کمپرس گدرم 

 باشت.  و درمان موضعی با کرم مو بر می

در موارد شتیتتر که دیگر کیست به آنتی بیوتیک پاسخ 

 دهت، به تخلیه و جراحی نیاز است.  نمی

در صور  بروز عالمت شتیت و عتونت حداد الزم بده 

 جراحی اورژانس و خارج کردن عتونت از آبسه است.

آمادگی های قبل از عمل سینوس 

 چیست؟

  بعت از این که بیمار به وسیله ی جراح ویزیت شت

 برای وی برگ پذیرش بستری صادر می شود.

  جراح در صورتی که صالح بتانت قبل از عمدل بدا

متخصص بی هوشی و احیانا  با متخصص قلدبددر 

 سال( مشور  می کنت.  ۴3مورد افراد باالی 

  بیمار الزم است سابقه ی ابتال به بیدمداری هدای

قبلی و بیماری های مادرزادی و داروهدایدی کده 

 مصرف می کنت را به اطالع پزشک برسانت. 

 تدا  6مصرف می کرده بایستی  آسپیرین چنان چه

 روز قبل از عمل قطع شود. 3

  قبل از عمل بایستی موهای ناحیه عدمدل را تدا

فاصله زیادی از محل سینوس از بین بدرد و بده 

 دنبال آن استحمام شود.

  ساعت قبل از عمل بایت ناشتا بود. ۸حتاقل از 

 شود.  قبل از عمل رضایت آگاهانه از بیمار اخذ می 

  .لباس اتاق عمل را قبل از عمل بایستی بپوشیت 

  .کلیه اشیای فلزی بایستی خارج شود 
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