
 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 سینوس پایلونیدال

  :استحمام

اگر روش عمل شما باز باشد باید دست کم یک بار در روز با               

 .پانسمان دوش بگیرید و بعد پانسمان خیس شده را بردارید         

اما اگر عمل شما بسته بود باید تا چند روز ابتدایی بعدد از               

جراحی  ناحیه عمل شده کامل خشک بماند و از استحدمدا      

 .پرهیز کنید

بعد از هر بار شستن باید محل زخم را            :خشک کردن زخم    

بدون مالش با یک پارچه نر  به آرامی خشک کنید. بدرا               

پیشگیر  از به هم ساییده شدن پارچه استفاده از گدرمدا       

سشوار برا  خشک کردن هم شیوه خوبی است به صورتدی           

 که فاصله مناسبی با پوست داشته باشد.

زیر پنبه ا  و بدون الیاف مصندوعدی و       ، لباس   لباس گشاد 

 .نایلون  پوشیده شود

ملین و پر فیبر از مبتال شدن به          مواد غذایی   : رژیم غذایی     

یبوست و پیشگیر  از فشار آوردن به زخم جراحی در زمان           

 اجابت مزاج ، کمک میکند.

   :فعالیت بدنی 

برا  زودتر درمان شدن زخم و پیشگیر  از فشار بدر آن              

بایست فعالیت بدنی و ورزش را دو تا چهار هفته بدعدد از                

 جراحی،  انجا  ندهید.
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 سینوس پایلونیدال

به شکل سدورا      (PNS)کیست مویی یا سینوس پیلونیدال  

کوچک، تونل یا گودال است که در شکاف باال  خط باسن و            

پایین استخوان دنبالچه قرار دارد. سینوس پیلونیدال یدک         

مشکل مزمن پوستی حاو  مو است که با یک یا چند دهانده       

  کوچک به سطح پوست باز می شود و می تدواندد درد                

شدید  ایجاد کند. سینوس پیلونیدال یک بیمار  خدوش           

  .خیم است

این سینوس اغلب موارد می تواند آلوده و عفونی شود. در             

عفونت برا  بافت ها  اطراف       نیواقع این سینوس یک کانو    

محسوب می شود. در صورت عفونت ممکن است چرک و            

ترشحات خونی با بو  نامناسب از آن تراوش کند. سورا             

سینوس پایلونیدال آلوده به شکل کیست یا آبسه پیلونیدال         

ظاهر می شود. زمانی که سینوس پایلونیدال عفونی می شود          

و از آن چرک خارج میشود، به آن آبسه پایلونیدال اطالق             

  می شود که شبیه به کورک است.

 عوامل افزایش خطر : 

شغل کم تحرک ، اضافه وزن یا چاقی ، سابقه خانوادگی ، 

وجود سورا  مادرزاد  انتها  دنبالچه ا  ، پرمویی ، سن ، 

هداشت  فرد  ضربه به ناحیه پایین کمر  ، جنس مذکر ، ب

 ضعیف

 علت بیماری:

اگرچه هنوز علت دقیق بیمار   شناخته شده نیسدت، امدا             

حدس و گمان ها از این مدعا دارد که علت آن اکتسدابدی و                

ترکیبی از تغییرات  هورمونی پس از بلدو،، رشدد مدو و                 

 .اصطکاک ناشی از لباس طی نشستن طوالنی مدت است

فعالیت هایی که باعث اصطکاک می شوند، موها  در حدال             

رشد در منطقه را مجبور به پسرفت در زیر پوست می کنندد.             

بدن به صورت ذاتی موها  زیر پوستی را به عنوان یک جسم            

خارجی تلقی می کند و یک پاسخ ایمنی نسبت به آن راه می             

اندازد. این پاسخ ایمنی می تواند به شکل کیست در اطدراف             

موها بروز کند. پوست تحریک شده متور ، قرمز و دردنداک             

  خواهد شد.

 عالئم شایع:

این ضایعه ممکن است تا مدت ها قبل از بلو، بدون عدالمدت        
  :باشد، در صورت ایجاد عفونت عالیم زیر بروز می کند

 قرمز   و تور   ناحیه

 احساس درد 

  ترشح چرکی و مو در ناحیه مبتال  

 تب و لرز

 درمان :

 بیمار   به گونه ا  است که خود به خود رفع نمی شود و  

 اغلب بیماران  در نهایت به جراحی به صورت موضعی و یا  

 بیهوشی عمومی نیاز پیدا می کنند. 

در مراحل اولیه التهاب، عفونت ممکن است توسط درمدان           
آنتی بیوتیکی کنترل شود. اما آنتی بیوتدیدک کدیدسدت               
پیلونیدال را رفع نمی کند و صرفًا عفونت را خاموش میکند.           
اگر آبسه تشکیل شده باشد حتمًا باید توسط جراح مدحدل            
آبسه تحت بی حسی موضعی باز شده و ترشحات آن تخلیه           

 .گردد

 خودمراقبتی :

برخی ناراحتی و درد بر اثر عمل را می توان با     :مصرف مسکن 
استفاده از مسکن ها و آرا  کننده ها  تجدویدز  تدوسدط               

  .پزشک کم کرد

نیاز به استراحت در منزل و اجتناب از فعالدیدت              :استراحت
 ها  سنگین در محل کار تا دو هفته بعد از جراحی الز  است.

 

بهتر است پانسمان ها هر روز توسدط           :عوض کردن پانسمان  
یک پرستار و در کلینیک درمانی با شرایط استریدل عدو              

 شود.

از نشستن بر رو  زخم پرهیز کنیدد.           :حالت درست نشستن  
برا  نشستن می توانید از بالش ها  تیوپی استفاده کنید تدا            
محل عمل شده داخل فضا  خالی بالش فرو رود و بده آن               

 .فشار  وارد نگردد

توالت ایرانی فشار و کشش زیاد        :استفاده از توالت فرنگی     

بین دو عضله پایینی باسن وارد می کند به همین خاطر بهتدر             

است از توالت فرنگی که فشار کمی به باسن وارد می کدندد،              


