
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عالیم:

زض صَضت ػفًَت ًىطزى ویست، ػالهتی  

ًساضز. تا ایداز ػفًَت، ػالین ظیط تطٍظ  ٍخَز

 :هیىٌٌس

 ٍضم، زضز، لطهعی ٍ احساس زضز تا لوس

 تة ٍ لطظ

 تطضح چطن

 زضز هَلغ ًطستي

اگط ٌّگام ًطستي احساس ًاضاحتی  *

هیىٌیس، یه تالص هرصَظ زض هحل ًطستي 

 .ذَز لطاض زّیس

 :درمان

سُ هؼوَال ضاهل تطش آتسِ ویست ػفًَی ض 

ٍ ترلیِ چطن اظ آى ٍ گاّی خطاحی تِ هٌظَض 

ػفًَت  تطزاضتي ول ًاحیِ ػفًَی هیثاضس

تیَتیه ٍ خطاحی لاتل  ویست، تا هصطف آًتی

 .زضهاى است

زض صَضت ػفًَت ویست، اظ حوام آب گطم 

تطای ترفیف زضز استفازُ وٌیس. زض یه لگي 

تٌطیٌیس ٍ زلیمِ  15تا  10آب گطم تِ هست 

ایي واض ضا ّط چٌس تاض وِ الظم است تىطاض 

 .وٌیس

 

 

 هدتوغ ترصصی ٍ فَق ترصصی فاضاتی

 کیست مویی

 ویست پیلًَیسال

 سالهتٍاحس آ هَظش 

 F-TEP103-1وسضٌاسِ:

 1/7/95تاضید اتالؽ:

 1/7/96تاضید تاظًگطی:

 

 

 کیست مویی چیست؟

ایي تیواضی اظ ٍخَز حفطُ ای ظیط پَستی زض 

فاصلِ زٍ تاسي ٍ ووی تاالتط اظ همؼس ایداز هی 

ضَز . ایي حفطُ وِ هوىي است اًساظُ ای تِ لطط 

یه الی چٌسیي ساًتی هتط زاضتِ تاضس ، حاٍی 

هَ هیثاضس ٍ تَسط چٌس سَضاخ ضیع تِ سطح 

ایي تیواضی گاّی تسٍى ػالهت  . پَست ضاُ زاضز

است ٍ فمط زض هؼایٌِ سَضاذْای ضیع پَست زض 

فاصلِ تیي زٍ تاسي زیسُ هی ضَز . گاّی ًیع 

تاػث ذاضج ضسى تطضحات چطوی یا ذًَاتِ ای اظ 

سَضاذْای هصوَض هی گطزز . اگط هدطای ایي 

سَضاذْا تستِ ضَز تطضحات چطوی زاذل حفطُ 

یداز آتسِ هی تدوغ پیسا هی وٌٌس ٍ تاػث ا

 استضًَس وِ تا زضز ضسیس ّوطاُ 

 علت:

ایداز ایي تیواضی ًاضٌاذتِ است ٍلی زض افطاز 

چاق یا وساًی وِ واض ًطستِ اًدام هی زٌّس یا 

هَی ظیازی زض پَست ایي ًاحیِ زاضًس تیطتط 

زیسُ هطَز . لصا تؼضی ػلت آى ضا فطٍضفتي 

 . هَّای ایي ًاحیِ تِ زاذل پَست هی زاًٌس

تط تیواضاى ٌّگاهی هطاخؼِ هی وٌٌس وِ هَ تیط

 ٍاضز تسى ضسُ ٍ یه ػفًَت هَضؼی ایداز وٌس
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زض صَضتی وِ ایي واض تاػث زضز ضسیس ضَز، هی تَاى 

لثل اظ آى چٌس لططُ هحلَل تی حس وٌٌسُ هثل 

لیسٍوائیي زاذل ظذن ضیرت ٍ پس اظ چٌس زلیمِ واض 

 .تویع وطزى ضا ضطٍع ًوَز

هسىي زض هَاضز زضز ضسیس تَصیِ هی هصطف زاضٍی 

 .ضَز

تستِ تِ صالحسیس پعضه، گاّی اظ پوازّایی وِ ضضس 

تافت ضا تسطیغ هی وٌٌس، یا پوازّایی وِ تافت ّای غیط 

 .هفیس ضا حل هی وٌٌس استفازُ هی ضَز

حدن تطضحات پس اظ یه ّفتِ واّص پیسا هی وٌس ٍ 

ا فطز پس اظ یه ّفتِ هی تَاًس فؼالیت ّای ذَز ض

 .ضطٍع وٌس

طَض هؼوَل پاًسواى اٍلیِ  تِ: در روش جراحی بسته -2

تِ هست سِ الی پٌح ضٍظ زض هحل حفظ هی ضَز ٍ زض 

صَضت تساٍم تطضحات، تؼَیض پاًسواى تَصیِ هی 

 .ضَز

تستِ تِ ًظط پعضه گاّی پواز چطن ذطه وي 

هَضؼی یا زاضٍی چطن ذطه وي ذَضاوی تدَیع هی 

گاّی زض هحل ظذن زضى ضَز. تستِ تِ ًظط پعضه، 

گصاضتِ هی ضَز. زضى لَلِ ای است وِ تطضحات )لَلِ( 

ضا اظ هحل ظذن ذاضج هی وٌس ) زض هَضز هطالثت اظ زضى 

 (اظ پعضه ذَز ضاٌّوایی تگیطیس

ّفتِ ذاضج هی ضًَس سِ الی  زٍ  هؼوَال تریِ ّا پس اظ

ّفتِ فؼالیت ّای ذَز ضا هی تَاًیس  زٍٍ پس اظ حسٍز 

  .آغاظ وٌیس

 :درمان کیست عفونی شده

هؼوَال ضاهل تطش آتسِ ٍ ترلیِ چطن اظ آى ٍ  

گاّی خطاحی تِ هٌظَض تطزاضتي ول ًاحیِ 

ػفًَی هیثاضس. التیام ظذن خطاحی هوىي است 

تایس اظ ػوك  چٌس هاُ تِ طَل اًداهس، ظیطا ظذن

 .تطهین ضَز

یه تىِ گاظ استطیل تایس تطضٍی ظذن لطاض زاز تا 

ّن اهىاى َّاذَضزى ظذن ٍخَز زاضتِ تایس ٍ 

 ّن اظ ساییسُ ضسى لثاسْا تِ ظذن خلَگیطی
 ضَز.

 :جراحی کیست مویی

تْتطیي زضهاى آى است وِ تیواض سطیغ تط هَضز 

ػول خطاحی لطاض گیطز، چَى ّط چِ ظهاى 

ؼت ویست هَیی تیطتط ضسُ ٍ سَضاخ تگصضز ٍس

 .ّای خسیسی ضٍی پَست ظاّط هی ضًَس

تدوغ چطن زض (زض هَاضزی وِ فطز زچاض آتسِ 

هحل( ضسُ تاضس، تا ضٍش تی حسی هَضؼی ٍ 

ایداز تطش زض هحل آتسِ، ترلیِ چطن صَضت 

هی گیطز ٍ تا ضستطَی هٌظن، ػالئن التْاتی 

ب، ذَاّس ضس ٍ پس اظ ضفغ التْا تطططفآتسِ 

ػول خطاحی اصلی وِ ّواى ذاضج وطزى ویست 

 .است اًدام هی گیطز

زض هَاضزی وِ ویست ػفًَت ًىطزُ است، یا 

تطضحات اظ هدطای ویست ٍخَز زاضز، ٍلی ػفًَت 

یا التْاب زیسُ ًوی ضَز، اظ ّواى اتتسا ػول خطاحی 

 تطای ذاضج وطزى توام ویست اًدام هی گیطز

 پیشگیری:

تطای پیطگیطی اظ ایداز تیواضی ٍ لیعض هَّای ظایس 

 .پیطگیطی اظ ػَز پس اظ خطاحی هَثط است

حوام وطزى یا زٍش گطفتي ضٍظاًِ تطای تویع -

 ًگْساضتي ًاحیِ ویست

 پَضیسى لثاس سثه ٍ گطاز-

 خلَگیطی اظ چالی-

 جراحی: مراقبت های پس از عمل

اظ اتوام ػول خطاحی،  پس :در روش جراحی باز -1

هحل ظذن تا پاًسواى فططزُ پط هی ضَز ٍ تستِ تِ 

ًظط پعضه پس اظ یه الی زٍ ضٍظ پاًسواى ذاضج 

ذَاّس ضس. زض ایي ظهاى حفطُ ای تَ ذالی ٍخَز 

ذَاّس زاضت وِ ػلیطغن ظاّط تطسٌاوی وِ زاضز فالس 

 .ذطط خسی است

طم الظم است وِ ضٍظاًِ زٍ تا سِ هطتثِ زض لگي آب گ

وِ حاٍی چٌس لططُ تتازیي است، ًطست، طَضی وِ 

ظذن زاذل آب ٍلطم غَطِ ٍض ضَز ٍ آب تِ آى ًفَش 

وٌس ٍ تطضحات آى ضا تویع وٌس. سپس هَضغ ذطه 

 .هی ضَز ٍ تا گاظ هططَب ضٍی آى پَضاًسُ هی ضَز

تافت طثیؼی وِ تسضیدا زض ایي هىاى تطىیل هی ضَز 

تافت ظضز ضًگی  ضًگ لطهع یا صَضتی زاضز. گاّی ًیع

ایداز هی ضَز وِ الظم است تا وطیسى گاظ هططَب تِ 

 ضٍی آى، تویع گطزز.
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