
 تعریف:
 ینیب یجراح ای ینوپالستیر ،ییبایز یجراح یعمل ها نیعتریاز شا یکی

آن،  طیرا بسته به شرا ینیتواند ظاهر ب یعمل، جراح م نیباشد. در ا یم

دهد، عالوه بر  رییتغ هیشکل، زاو ز،یسا رییمختلف همچون تغ یاز راه ها

را  ینیب غهیانحراف ت ایتنفس  ریانسداد مس رینظ گریآن مشکالت د

 کند. صالحا

 (:ینوپالستی)ر ینیب یضرورت جراح موارد
 

 یاریاخت ی( معموالً عملینوپالستی)ر ینیب ییبایز یانجام عمل جراح -

 .ستیدر انجام آن ن یلزوم ایاست و اجبار 

 سال سن دارند. 30 ریعمل را دارند، ز نیکه درخواست ا یاکثر افراد -

 یعمل م نیرا وادار به انجام ا آنها یافراد، مشکالت تنفس یدر برخ -

 کند.

 یبرا یواقع ریغ یلیاما تما دیآ یاش خوشش نم ینیفرد از ظاهر ب -

 (1کمال هم ندارد. )شکل 

 

 
 

 (:ینوپالستی)ر ینیب یمنع انجام جراح موارد
 

وجود ندارد  ینیب ییبایز یانجام عمل جراح یبرا یمعموالً مانع خاص -

 یهایماریبسر ببرد مثالً ب یخاص یپزشک طیشخص در شرا نکهیمگر ا

 .یقلب دیشد

 وجود دارد: یاتظاما مالح -

صبر کنند تا سن  دیبا ینیب یانجام عمل جراح ی. نوجوانان برا1

 برسد. انیرشدشان به پا

 نیریشود. آسپ یزی. مشکل انعقاد خون ممکن است موجب خونر2

بگذارد، لذا در صورت مصرف  ریخون تاثانعقاد  ندیممکن است در فرا

 .دیحتماً به جراح خود اطالع ده نیریآسپ

از  دیبا ینیب ی. فرد حداقل دو تا چهار هفته قبل از عمل جراح3

 یبهبود ندیممکن است فرا نیکوتین رایکند ز یخوددار گاریس دنیکش

 بندازد. ریرا به تاخ

اثرات  ماندهیبه باق دیساز باشد )کلوئ دی. بدن فرد ممکن است کلوئ4

 شود( یزخم گفته م

باشد  نیواقع ب ینیب ینسبت به انتظاراتش از عمل جراح دی. فرد با5

ظاهر فرد را بهتر  ینیب ییبایز یآنها. جراح نیمخصوصاً نوجوانان و والد

وجه فرد  چیبرد اما به ه یاعتماد به نفسش را باال م جهیکند و در نت یم

 کند. ینم جادیا یتفاوتچهره م ایسازد  ینم یدیجد

کند.  جادیا یانجام شده در قبل ممکن است مشکالت ینیب ی. جراح6

و قصد انجام  دیانجام داده ا ینیب یکه قبالً هم عمل جراح یدرصورت

 .دیجراح خود شرح ده یحتماً برا دیمجدد آن را دار

 

 :ینیب ییبایز یجراح عمل
 ای مارستانیب کیدر ( ممکن است ینوپالستی)ر ینیب ییبایز یجراح -

 ای)خواب( و  یعموم یهوشیمحدود با ب یمرکز جراح یحت ای کینیکل

 ( به همراه آرامبخش انجام شود.داری)ب یموضع یحس یب

 یاز رو ینیبطور خالصه شامل بلند کردن پوست ب ینیب یجراح -

شکل استخوان و غضروف و گذاشتن  رییو تغ نیریاستخوان و غضروف ز

شکل گرفتن پوست با استخوان و غضروف  جهیدرنتو  شیپوست سرجا

 است. افتهیشکل  رییتغ

 جادیا ینیب یجراحان ممکن است برش ها را داخل سوراخها یبرخ -

ممکن  یشود، اما برخ یگفته م ینیب یکنند که به آن روش بسته جراح

دو  نیسوراخ هم در بارکه پوست ب کیسوراخها  نیاست عالوه بر ا

کنند که به آن روش  جادیا ینید کردن کامل پوست بسوراخ بمنظور بلن

 شود.  یگفته م ینیب یحباز جرا

استخوان و غضروف برداشته شد، قوز پشت  یکه پوست از رو یوقت -

 یو انجام استئوتوم ینیب غهیو کوتاه کردن ت ینیبا برش استخوان ب ینیب

 شود.  یصاف م

 هیاز پوست پا یبا برداشتن قطعات کوچک ینیبزرگ ب یسوراخها -

 شوند.  یسوراخها در هر طرف، کوچک م

 ،ینیو شکل ب ازیممکن است بسته به ن ،ینیشکل ب رییتغ ندیدر فرا -

 کند. رییو لب باال تغ ینیب نیب هیشکل داده شود و زاو رییتغ ینینوک ب

 یتازه عمل شده، بر رو ینیجهت حفظ شکل ب ،یپس از اتمام جراح -

 شود.  ی( گذاشته م)آتل نتیاسپل ،ینیپشت ب

 ینیوسط ب یغضروف غهیاز ت یبانیمخصوص جهت پشت یتامپون ها -

 .شوندیگذاشته م ینیب یپس از عمل، داخل سوراخها

 

 

 
 

 :ینوپالستیمراقبت هاي بعد از عمل در ر

ساعت  12تا  6با توجه به نظر پزشک جراح از  ی( بعد از عمل جراحالف

NPO از راه  یدنیو آشام یخوردن ییمواد غذا چگونهیه یعنی دیباشیم

و پس از زمان اعالم شده وبرگشت حرکات  دیمصرف کن دیدهان نبا

که  یو در صورت دیمصرف نمائ عاتیما یمقدار کم دیتوانیرودهای م

و غذاهای نرم  عاتیبه مرور ما دیو استفراغ نداشت عحالت تهو چگونهیه

  .دینمائ لیو در روزهای بعد غذای عادی م دیرا شروع کن

بصورت کامالً  دنیاز درازکش ،یب ( چند روز اول پس از عمل جراح

نشسته استراحت  مهیدار و ن هیو به حالت زاو دیصاف خودداری نمائ

 .دیکن

ساعت اول پس از عمل بطور متناوب ازکمپرس سرد بطور  24( در  ج

 .دیصورت استفاده نمائ هیدر ناح میمال

 شود. رییعمل شده جلوگ هی( از ضربه خوردن به ناح د



تنگ به مدت چند هفته  قهی ایلباس های جلو بسته  دنی( از پوشهـ

استفاده  شودیکه از جلو باز م ییاجتناب شود و در عوض از لباسها

 . دینمائ

 .اجتناب شود ینیب روی نکیهفته اول از گذاشتن وزن ع 6( در مدت  و

خود  یشانیرا با چسب به پ نکیوسط ع دیتوان یدر صورت لزوم م

 . دیبچسبان

 
آموزشها را قبل و بعد از عمل مطالعه کرده تا با آنها  نیا  "لطفا

شما  یبرا یجراح جهینت نیاز آنها بهتر قیدق یروی.با پدیآشنا شو

لج خود آمد با پزشک معا شیپ یشما سؤال یمحقق خواهد شد. اگر برا

 .دیو سؤال خود را مطرح ساز دیریتماس بگ

 به  یجزئ یزیخونر یپس از جراح ییابتدا یدر ساعتها

 چیاست و به ه یعیطب یامر ینیصورتِ نشت خون از کنار پانسمان ب

با دستمال   دیتوان یشما م طیشرا نی.در استیوجه نگران کننده ن

 نیعات نخستدر سا ی. گاهدیکن زیمرطوب  صورت خود را تم یکاغذ

کند که ممکن است  یم ودرداحساس گل ماریپس از بهوش آمدن ، ب

 باشد. یهوشیبجامانده از ب ریتأث لیبدل

کاهش تورم دور چشم بهتر  یساعت نخست پس از عمل برا 24در 

جفت  کی هیّراه ته نی.ساده تردیبگذار خی سهیچشمها ک یاست رو

کدام است. سپس در هر  خیقطعه  3-4    یدستکش از التکس حاو

 خهای.با آب شدن دیبگذار تانیچشمها یدستکشها را گره زده و رو دیبا

 .دیعمل را تکرار کن نیهم دیبا

 خود را  باالتر از پاها   ۀتن مین دنیهتر است در هنگام خوابب

با  دیتوان یشود.م جادیصورت شما ا هیدر ناح یتا ورم کمتر دیقرار ده

 جادیدرجه ا 30حدود  یبیتشک ش ریدر ز ییگذاشتن بالشها

ندارد بلکه بهتر از  یدر روز اول نه تنها مانع ستادنیا ای.نشستن دیکن

 کند یبه کاهش ورم کمک م تیّوضعاین  رایاست ، ز دنیدرازکش

 دیشد یبدن یتهایاز فعال دیاول  پس از عمل با یدر هفته ها 

 یاز ورزشها ژهیبه و دیاجتناب کن یو تماس جنس نیسنگ ی، ورزشها

همراه هستند  ینیکه با احتمال خوردن توپ به ب ییورزشها ای یرزم

 .دیرا اجتناب کن یشتریزمان ب دیبا

 دچار تورم و  ی، چشمها و لب فوقان ینبی ، پانسمان برداشتن از پس اگر

 3 ای 2موارد معموال در عرض  نی: ا دیرنگ شده اند نگران نباش رییتغ

ماه زمان  6ست رفع کامل تورم به ممکن ا مارانیاز ب یهفته و در بعض

 داشته باشد. ازین

 دیکرده مصرف نمائ زیرا که پزشک شما تجو ییتنها داروها. 

 ینیکه بر پل ب یآفتاب ای یطب نکیهفته از بکار بردن ع 6حداقل  یراب 

آموخت تا  میرا خواه ی.ما به شما روشدیکنند اجتناب کن یفشار وارد م

وارد  ینیبه ب یکه فشار دیخود ببند یشانیبه پ یخود را طور نکیع

 نکند.

 دیروز بعد از عمل به کار بر 3ای 2پس از  دیتوان یرا م یتماس یلنزها. 

 پوست دارد ، یشما را برم ینیب یرو یگچ نتیپزشک اسپل نکهیپس از ا

 دیکن زیتم نیمحلول وازل ای میبا صابون مال دیتوان یخود را م ینیب یرو

 .دیام دهانج متیرا با مال نکاریا

 دیاستفاده نمائ یشیاز لوازم آرا دیتوان یبانداژ برداشته شد م کهیمانز .

که به  یاز مواد تجارت دیتوان یپوست م یرنگ رو رییپوشاندن تغ یبرا

 .دیمنظور ساخته شده اند استفاده کن نیا

 مهم است و نگران  دیکن یکه فکر م ی، اگر در مورد نکته ا دیشک نکن

 .دیریزشک تماس بگبا پ "حتما دیهست
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