
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ًبحیِ جزاحی ضذُ را خطه ٍ تویش ًگِ داریذ 

اس ًطستي طَالًی ٍ یب ًطستي ثز رٍی سطَح  

 سخت تب سهبًی وِ ثزش ضوب ثْجَد پیذا وٌذ

 .اجتٌبة وٌیذ

هطىل ٍ ثب درد  ضوبدر صَرتی وِ ًطستي ثزای  

ّوزاُ ثبضذ ثبیستی یه ثبلطته وِ ٍسط آى 

ذ در ایي یسَراخ ثبضذ تْیِ ٍ اس اى استفبدُ ًوبی

صَرت سخن در ًبحیِ سَراخ لزار هی گیزد ٍ 

 فطبری ثز آى ٍارد ًوی ضَد.

 
هَّبی ًبحیِ ػول ثبیستی ّز ّفتِ اس ثیي ثزدُ  

ضَد در غیز ایٌصَرت هوىي است ثیوبری ػَد 

 ًوبیذ 

 سؼی وٌیذ اس یجَست جلَگیزی وٌیذ 

گز پشضه ضوب آًتی ثیَتیه تجَیش وزد، آًْب را ا 

 ثِ طجك دستَر هصزف وٌیذ
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 عوارض سینوس پایلو نیدال : 

هوىي است در حیي ػول لسوتی اس هجزای 

سیٌَس در حبضیِ سخن ثبلی ثوبًذ ٍ اس دیذ جزاح دٍر 

ثوبًذ . در ایي صَرت ثمبیبی سیٌَس هجذداً رضذ ًوَدُ 

 ٍ ثِ یه سیٌَس وبهل تجذیل هی ضَد . 

ضبهل ػفًَت حبًَی ًبضی اس ثبلی هبًذى ػبرضِ دیگز 

هَ یب ثمبیبی چزن غلیظ ضذُ هی ثبضذ . هزالجت ًبوبفی 

یب ػذم تَجِ وبفی ثِ سدٍدى هَّب اس ػلل ایي ػبرضِ 

  است

 

 

 

 با آرزوی سالهتی شوا عسیساى

 

 

 

 

 

 

 

: پزستبری داخلی ٍ جزاحی ثزًٍز سَدارث  ٌجغ ه  

 

 

 

 

پایلونیدال  سینوس : هوضوع  

 

جراحی زنان بخش:  

بیمار گروه هذف:  

     372داخلی  - :واحذ  آموزش سالمت و تنظیم  هیهت
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 بیواری سینوس پایلونیدال چیست ؟

ایي ثیوبری یه ضىبیت ًسجتب ضبیغ است وِ اوخزاً هزداى 

را اس دٍراى ثلَؽ تب سی سبلگی هجتال هی وٌذ ٍ ثِ صَرت 

وٌٌذُ یب آثسِ یب سخن ػفًَی در یه سَراخ تزضح 

پبییي تزیي ًمطِ پطت ، در خط ٍسط ٍ در  ،پَست

ثبالی سَراخ همؼذ در ثیي وپلْب ظبّز هی ضَد ٍ چَى 

ً حاوی یک کالف مو می باشد اصطالحًا به آن غبلجب

 بیماری آشیانه مو هم گفته می شود. 

 

 

 

 عالئن بیواری چیست ؟

ثیوبری سیٌَس پبیلًَیذال هوىي است هذتْب ) تب لجل اس 

 .  ثذٍى ػالهت ثبضذ( ثلَؽ 

ثب درد پبییي پطت  ٍ ثیي وپلْب ٍ  اغلت ثیوبراى هؼوَالً

 تزضح اس ایي ًبحیِ هزاجؼِ هی وٌذ .

تَدُ ثذٍى درد یب یه تَرم در  یهی هوىي است ّگب

 ًبحیِ فَق ایجبد گزدد ٍ ثیوبر در ٌّگبم استحوبم ٍ

 .ضستطَی ایي ًبحیِ هتَجِ آى گزدد 

گبّی هوىي است ثِ صَرت یه گَدی یب فزٍ رفتگی یب 

 سَراخ در پَست ًبحیِ ثیي وپلْب ثزٍس وٌذ . 

هوىي است در سیٌَس آثسِ ایجبد گزدد. در ایي صَرت 

  . هی گزددسیبد ضًَذُ درد ٍ تَرم ، وبر دچبر تتثی

 

چبلی ، پَضیذى لجبس : سینوساز عواهل هستعد کننده 

تٌگ ، ًطستي ثیص اس حذ سبثمِ هطىل پَستی یب صذهبت 

.در آى ًبحیِ ٍ سبثمِ خبًَادگی را هی تَاى اضبرُ ًوَد 

 آهادگی های الزم قبل از عول جراحی: .

 .ضبم یه غذای سبدُ هبًٌذ سَح هیل وٌیذ

  سبػت لجل اس ػول ثبیذ ًبضتب ثَد .  حذالل 

  لجل اس ػول جزاحی استحوبم وٌیذ ٍ هَّبی ًبحیِ ػول را

.ثتزاضیذ() ضیَ وٌیذ

   ٍ سبثمِ ثِ ثیوبری ّبی لجلی ٍ ثیوبری ّبی هبدرسادی

ذ یدارٍّبیی وِ هصزف هی وٌذ را ثِ اطالع پشضه ثزسبً

رٍس لجل چٌبًچِ آسپزیي هصزف هی ًوبیذ ثبیستی چٌذیي 

اس ػول طجك دستَر پشضه لطغ ضَد

  جزاح در صَرتی وِ صالح ثذاًذ لجل اس ػول ثب هتخصص

.ٍ سبل ( هطَرت هی ًوبیذ للت ) در هَرد افزاد ثبالی 

ًَار للت گزفتِ هی ضَد. 

 : هراقبت های بعد عول

در صَرتیىِ جزاح سخن را ثبس ًگْذارد ثبیستی سخن 

ٍی تَصیِ هی وٌذ،  سیز ًظز جزاح ٍ ثِ طزیمی وِ

پبًسوبى گزدد . لذا در ایي حبلت ًیش حتوبً لجل اس 

تزخیص اطالػبت السم را دریبفت ًوبییذ. هؼوَالً در 

ایي حبلت سخن را ثب گبس پبًسوبى استزیل پز هی 

وٌٌذ . لجل اس تجذیذ پبًسوبى ثْتز است اس رٍس سَم 

ثِ ثؼذ استحوبم ًوَدُ ، خصَصبً سخن خَد را در ٍاى 

گزم حبٍی ثتبدیي لزار دّیذ ٍ سپس پبًسوبى  آة

 ًوبیذ 

هبُ ٍلت ًیبس است  -هؼوَالً ثزای پز ضذى سخن ثِ 

 . 

 

در صَرتیىِ آثسِ ضىبفتِ ضذُ است ثبیستی آًتی  

ثیَتیه ّبی تجَیش ضذُ را طجك دستَر پشضه 

 .هصزف ًوبییذ

در هَاردی وِ ثؼذ اس جزاحی سخن ثستِ ضَد  

هزالجت اس سخن هطبثِ سخن ّبی هؼوَلی است ٍلی 

ثبیستی ثذلیل هجبٍرت ٍ ًشدیىی سخن ثِ همؼذ 

وبّص آلَدگی سخن هزالجت ثیطتزی در جْت 

 ثؼول آیذ .

ثؼذ اس ّز ثبر اجبثت هشاد ثْتز است سخن را در ٍاى  

 دلیمِ لزار داد اة گزم حبٍی ثتبدیي ثِ هذت 

  
 

درد ًبحیِ ػول در ایي ثیوبری لذری ضذیذ است  

ثْتز است لجل اس تزخیص اس تجَیش ٍ دریبفت 

دارٍی هسىي هطوئي ثبضیذ . استفبدُ اس تَالت 

 .ثبػج ووتز ضذى درد هی ضَدفزًگی 
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