
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سینوس پیلونیدال 

 
 

آًتی  در هَاردی کِ آثغِ ؽکبفتِ ؽذُ اعت ثبیغتی

ّبی تجَیش ؽذُ را طجك ًظز پشؽک هصزف  ثیَتیک

 ًوبییذ.

در هَاردی کِ ثؼذ اس جزاحی سخن ثغتِ ؽَد هزالجت اس 

سخن هؾبثِ سخن ّبی هؼوَلی اعت ٍلی ثِ دلیل 

هجبٍرت ٍ ًشدیکی سخن ثِ همؼذ، ثبیغتی هزالجت 

ثیؾتزی در جْت کبّؼ آلَدگی سخن ثِ ػول آیذ. ثؼذ 

 .ؽغتؾَ ؽَداس ّز ثبر اجبثت هشاج ثْتز اعت سخن 

ری ؽذیذ اعت. ثْتز * درد ًبحیِ ػول در ایي ثیوبری لذ

اعت لجل اس تزخیص اس تجَیش ٍ دریبفت 

هطوئي ثبؽیذ. اعتفبدُ اس تَالت ّبی  هغکي دارٍی

  فزًگی ثبػث کوتز ؽذى درد هی ؽَد.

 

 WWW.GMU.AC.IRسایت بیمارستان از طریق لینک :

ول گنابادی قابل و ورود به پورتال بیمارستان عالمه بهل

 دسترسی می باشد.
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 عفونت کیست مویی

ّبی ًغجتب ؽبیغ، هخصَصب در عٌیي یکی اس ؽکبیت 

ٍیضُ در ثیي آلبیبى، تزؽحبت خط ثیي دٍ  ثِجَاًی، 

ثبعي ٍ کثیف ؽذى لجبط سیز اعت کِ دلیل آى، کیغت 

لًَیذال اعت کِ ػلت دلیمی یهَیی یب ّوبى عیٌَط پ

ثزای آى ؽٌبختِ ًؾذُ اهب ػَاهلی اس لجیل رٍیؼ غیز 

 طجیؼی هَّب اس دالیل اصلی آى اعت.

دیگز  ایجبد فؾبر در ًبحیِ ی پَعت هوکي اعت اس ػلل

 دیذُ هی پُز هَ آى ثبؽذ. ایي ثیوبری ثیؾتز در افزاد

ّبی ًؾغتِ دارًذ؛ ثِ  ؽَد؛ هخصَصب در کغبًی کِ ؽغل

 ؽَد.ّن گفتِ هی  راًٌذگبى ّویي ػلت، ثِ آى ثیوبری

چبلی، صذهبت پَعتی ٍ  ّبی طَالًی،سیبد ًؾغتي 

التْبة در پَعت ٍ عبثمِ ی فبهیلی اس جولِ ػَاهل 

 ی اثتال ثِ ایي ثیوبری اعت. هغتؼذ کٌٌذُ

ّبی هَیی ؽبهل درد، تَرم، آثغِ ٍ ػفًَت  ػالین کیغت

ّبی هَیی هوکي اعت ثِ عزػت ٍ ظزف  کیغت اعت.

چٌذ رٍس اتفبق ثیفتٌذ ٍ عجت ثزٍس هؾکالت طَالًی 

 هذت ؽًَذ.

 

ؽَد دردی ًذاؽتٌذ، تَصیِ هی  در صَرتی کِ افزاد ّیچ

اس هَ تزاؽیذُ ؽَد ٍ ایي کِ هٌطمِ هجتال ؽذُ ثِ آراهی 

عطح کبهال تویش ؽذُ ٍ ثؼذ اس ؽغتؾَ، خؾک ؽَد اهب 

در صَرت ثزٍس ػالهت ؽذیذ ٍ ػفًَت حبد السم ثِ 

 جزاحی اٍرصاًظ ٍ خبرج کزدى ػفًَت اس آثغِ اعت.

 آمادگی های قبل از عمل سینوس چیست؟

* ثؼذ اس ایي کِ ثیوبر ثِ ٍعیلِ ی جزاح ٍیشیت ؽذ 

 یزػ ثغتزی صبدر هی ؽَد.ثزای ٍی ثزگ پذ

جزاح در صَرتی کِ صالح ثذاًذ لجل اس ػول ثب هتخصص 

ثی َّؽی ٍ احیبًبً ثب هتخصص للت)در هَرد افزاد ثبالی 

عبل( هؾَرت هی کٌذ. ثیوبر السم اعت عبثمِ ی اثتال  40

ثِ ثیوبری ّبی لجلی ٍ ثیوبری ّبی هبدرسادی ٍ دارٍّبیی 

ثزعبًذ. چٌبى  کِ هصزف هی کٌذ را ثِ اطالع پشؽک

رٍس لجل اس  7تب  5هصزف هی کزدُ ثبیغتی  آعپیزیي چِ

 ػول لطغ ؽَد.

* لجل اس ػول ثبیغتی هَّبی ًبحیِ ػول را تب فبصلِ 

سیبدی اس هحل عیٌَط اس ثیي ثزد ٍ ثِ دًجبل آى 

 اعتحوبم ؽَد.

 

 عبػت لجل اس ػول ثبیذ ًبؽتب ثَد. 8* حذالل اس 

 مراقبت های بعد از عمل

* لجل اس تزخیص در هَرد ًحَُ ی اداهِ درهبى، 

دارٍّبی هَرد ًیبس ٍ سهبى هزاجؼِ ثؼذی، ًحَُ اعتحوبم، 

هذت اعتزاحت، ًحَُ فؼبلیت ّبی رٍساًِ، ًحَُ پبًغوبى 

اس جزاح عَال ًوبییذ. هَّبی ًبحیِ ػول ثبیغتی ّز ّفتِ 

اس ثیي ثزدُ ؽًَذ در غیز ایي صَرت هوکي اعت 

ثیوبری ػَد کٌذ. ثؼذ اس حذف هَّب ثبیغتی ثب اعتحوبم 

 ثذى دٍر ًوَد. هَّب را اس

* در صَرتی کِ جزاح سخن را ثبس ًگِ دارد ثبیغتی سخن 

سیز ًظز جزاح ٍ ثِ طزیمی کِ ٍی تَصیِ هی کٌذ 

پبًغوبى گزدد. لذا در ایي حبلت ًیش حتوبً لجل اس 

تزخیص اطالػبت السم را اخذ ًوبییذ. هؼوَالً در ایي 

ٍضؼیت سخن را ثب گبس پبًغوبى پُز هی کٌٌذ. لجل اس 

ذ پبًغوبى ثْتز اعت ثیوبر اس رٍس عَم ثِ ثؼذ تجذی

اعتحوبم کٌذ ٍ خصَصبً سخن خَد را در ٍاى آة گزم 

لزار دّذ ٍ عپظ پبًغوبى ًوبیذ. هؼوَال ثزای پُز ؽذى 

 .هبُ ٍلت ًیبس اعت 3تب  2سخن ثِ 

 


