
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر محل عمل بخیه زده شده  .4

بهتر است روزانه تعویض پانسمان 

 داشته باشید

.در صورت باز بودن محل جراحی 5

 27-44بهتر است با صالحدید پزشک 

ساعت اول تعویض پانسمان داخل 

زخم انجام نشود و پس از آن 

روزانه تعویض پانسمان زخم باز 

توسط فرد ماهر در شرایط استریل 

 شود.انجام 

.راه رفتن زیاد پس از جراحی 6

امکان عود بیماری را افزایش می 

 دهد.

.از پیاده روی زیاد،فعالیت های 2

روز بعد از  55شدید تا حداقل 

 عمل اجتناب کنید.

.حتما دوره آنتی بیوتیکی دستور 4

 جراح خود را کامل کنید

.مصرف مایعات فراوان و میوه -9

 های زرد مثل آناناس،زردآلو ،سیب

زرد جهت ترمیم عصب محل عمل 

 ضروری است.

.مصرف مرکبات و گوجه فرنگی -51

،گوشت،غالت وحبوبات و لبنیات جهت 

 .ترمیم بافت ضروری است

 

 

.در صورت تب و لرز،قرمزی و 55

گرم شدن محل عمل،ترشح چرکی از 

محل،خونریزی بیش از حد فورا با 

 .پزشک خود تماس بگیرید

 زخمم جراحي از بعد كه مواردي در-57

 مشمابه زخمم از مراقبمت بسته شمود

 بمدلیل اسمت ولمي معممولي زخمهاي

مقعمد  بمه زخمم نزدیكمي و مجماورت

كاهش  جهت در بیشتري بایستي مراقبت

 همر از بعمد .آید عمل به زخم آلودگي

 در را زخم است بهتر اجابت مزاج بار

 15 ممدت به حاوي بتادین گرم آب وان

 .داد قرار دقیقه

 بیممار براي نشستن كه صورتي در -51

 بایسمتي باشد همراه درد و با مشكل

 اسمت سمورا  آن وسمط كه بالشتك یك

 درایمن نممود استفاده آن از و تهیه

 ممي قمرار سورا  ناحیه در زخم صورت

 .شمود نممي وارد آن بر وفشاري گیرد

 مممدت طممويني ازنشسممتن همچنممین

 .بپرهیمممممممممممممممممممممممزد

 

 

 

 در صورت هرگونه سوال

 یا ابهام باشماره

زیر تماس بگیرید:بخش 

جراحی بیمارستان 

          معتمدی:

 

 

 سمنان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 بیمارستان معتمدی گرمسار

 

 :پمفلت آموزش به بیماران در رابطه با

 یلونیدالاسینوس پ

 تهیه کننده :مرضیه صبور

 زیر نظر واحد آموزش

 کارشناس پرستاری

 79بهار

 

4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام ایزد پاک

 

 ؟چيست يلونيدالپا سينوس بيماري

 مزاحمت ايجاد لحاظ به پايلونيدال سينوس بيماري

 هزينه تحميل )عفونت درد، ترشح،( بيمار براي زياد

 كار از غيبت مدت بودن باال و مراقبت از ناشي هاي

 .باشد مي دقيق توجه نيازمند

 هستند؟ بيماري به اين ابتال معرض در كساني چه

 خانمها از شايعتر چهاربرابر آقايان در بيماري اين

 چهل تا بلوغ محدوده سنين در آن شيوع وسن است

 بيماري اين كننده مستعد عوامل از .سالگي است

 وضعيت تنگ، لباسهاي به چاقي،پوشيدن توان مي

 يا  پوستي مشكالت سابقه حد، از بيش نشسته

 اين در پوست بودن مو پر آن ناحيه، در صدمات

 .نمود اشاره خانوادگيسابقه  و قسمت

 

 

 

 سینو  پایلونیدا 

1 

 درمان:  

در طی مراحل اولیه با آنتی  .1

 برطرف می شود. ,بیوتیک درمانی

جراحی: معموي شامل برش دادن  .2

و تخلیه چرک و گاهی جراحی به 

منظور برداشتن کل ناحیه 

 عفونی 

 

 :مراقبت ها بعد از عمل

.به منظور جلوگیری از خونریزی 1

ساعت به  6بعد از عمل به مدت 

 بخوابید.پشت 

.جهت کاهش بروز خونریزی بعد از 2

عمل از راه رفتن زیاد اجتناب 

 کنید.

.به منظور جلوگیری از بروز 3

عفونت با صالحدید پزشک از روز 

 استحمام سوم بعد از عمل روزانه

 کنید.

 

 

  بيماري عالئم

  در صورت عدم عفونت عالمتی

 ندارد.

 :در صورت عفونت عالئم شامل 

 درد 

  قرمزی محل 

 تب و لرز 

 

 علل ایجاد:

این کیست ناشی از اختالل خفیفی *

است که در طی تکامل جنینی ر  می 

 دهد.

 است. استافیلوکوک *عامل عفونت 

بیشتر ر  *در مردان با موی زیاد 

 می دهد.
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