مراقبت در منزل:

 در صورت داشتن بخیه ،در مورد زمان کشیدن

 هفته اول از دستکاري خود سرانه محل پانسمان جودا

بخیه ها از جراح خود سوال کنید.

خودداري کنید ،جهت انجام پانسمان بهوتور اسوت بوه

 در صورتیکه نشستن براي شما مشکل و با درد همراه باشد

بیمارستان مراجعه کنید.

الزمست ،یک رینگ یا تیوب (بالشتکی که وسط آن سوورا

 بهتر است براي تخلیه ي ادرار از توالت فرنگی استفواده

باشد ) تهیه و از آن استفاده کنید ،در این صوورت زخود در

کنید.

ناحیه سورا قرار میگیرد و فشاري بر آن وارد نمیشود.

 درصورتی که محل عمل بخیه نشوده بواشود ،رونود

توجه:

بهبودي زخد بنا به وسعت زخد تغذیه  ،فرایند ترمویوموی

در صورت مشاهده هر گونه عالید عفونت (التهاب ،قرمويي،

بدن ،رعایت بهداشت فردي ،حمام روزانه و همونونویون

گرمی ،ترشحات چرکی ،تب وبیحالی) وعالیود خوونوریويي

پانسمان تمیي حدودا  2تا  3ماه طول میکشد.

سریعا به پيشک خود مراجعه کنید.

 بهترین روشِ جلوگیري از عفونت محل عمل ،اینوسوت

موهاي اطراف ناحیه عمل را بایستی هر هفته از بین بورده و

که از روز سوم به بعد روزانه به حمام رفته و به طریویوی

سپس شستشوي تمیي و دقیق انجام دهید تا از عارضه عوود

که جراح توصیه کرده است ،پس از خیس کردن پانسمان

مجدد پیشگیري شود.

ناحیه عمل زیر دوش ،کد کد شروع به برداشتن پانسمان

منابع:

کنید

برونر-سودارث.داخلی-جراحی گوارش

 پس از استحمام وشستشوي مالید زخد با شاموپوو یوا

فیپس-الکمن-داخلی-جراحی گوارش

صابون  ،پانسمان استریل جدید براي شما انجام شود.

کیست پایلونیدال
(کیست موئی)
کدGC-PA-044/08:

آموزش همگانی
تاریخ آخرین بازنگری1041041041:

مقدمه:

این توده کد کد ملتهب شده وبه طورمداوم یاخفیف تورشو

سینوسها و آبسه هاي موئی که به آن بیماري آشویوانوه

میکندودچار عفونت میگردد ویک آبسه بوجود میآید ،سوپوس

موهد گفته میشود،حاوي موهستند .درانتهاي فووقوانوی

درد شدید وتورم ایجاد شده و به ندرت خوب میشود .

شکاف پشت بین دو کفل یک گوودي وجوود داردکوه
شایعترین محل تشکیل این نوع کیستهاست.
این ضایعات درافراد جوان ،به خصوص موردان پورموو
ورانندگان کامیون شایع است.

گاهی هد ممکن است به صورت یک فرو رفتگی یا سورا در

پوست بروز کند.
اکثر آبسه ها به دلیل درد زیاد نیاز به تخلیه از طریق جراحوی
دارند .درمان قطعی ،از بین بردن هسته هاي موها و حوفوره
کیست است.
مراقبتهاي بعد از عمل:
 بعد ازانتیال به بخش همننان به پشت بخوابید،فشار بودن
شما بر روي محل جراحی از احتمال خونریيي میکاهد.

عالیم بیماري چیست؟

 بعد ازهوشیاري کامل و درصورت عدم تهوع با اجازه پيشک

بیماري سینوس پایلونیدال ممکن است مدتوهوا بودون

می توانید مصرف مایعات را آغازکنید ودرصوورت توحومول

عالمت باشد .گاهی ممکن است یک توده ي بدون درد
یا یک تورم در این ناحیه ایجاد گردد

مایعات ،کد کد سایرموادغذایی براي شما آغاز میشود.

 درصورت نیاز براي تخلیه ادرار از ظرف موخوصووص
استفاده کنید.
 آموزشها درمورد تغییر وضعیت بدن وچرخوش پواهوا
راانجام دهید تا ازایجادلخته درپاها وعوارض بعد ازعمول
جلوگیري شود.
 وقتی به شما اجازه ترك بستر داده شد  ،ابتدالبه تخت
بنشینید و پاهاي خود را آویيان کنید ودرصوورتوی کوه

سرگیجه نداشتید با کمک همراه ازبسترخارج شوید.
 معموال یکروز بعد از عمل مرخص میشوید.
 هنگام ترخیص درمورد تعویض پانسمان ،زمان ویيیت
مجدد جراح ،مدت استراحت و نحوه فعالیتهواي روزانوه

سوال کنید.

