
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوانرود (صبیمارستان حضرت رسول )

 گردآورنده: عرفان عزیزی

 

دهنده  لیعناصر تشک نیزتریو توجه برانگ نیاز آشکار تر یکی ینیب

چشم ها ،  ریعناصر نظ گریباشد که ظاهر آن در ارتباط با د یچهره م

از  ین  یانسان دارد . ب یچهره  لیدر تشک یادیز ریتاث …لب ها ، و 

 طیدر ت نس  و کنر رش ش را    یحساس ارینقش بس زیعملکرد ن نظر

ک ه اسرنش ا     ییهوا طیصورت که شرا نیدارد . به ا یتنسس یهوا

و  لیتع د  ، کنر رش  …از نظر رطوب   ، دم ا و    ینیتوسط ب میکنیم

 گردد . یم هیتصس

 یکه موج ب انس داد راهه ا    یداخل وبیبا ع ینیب یظاهر اشکاالت

مسئله در همه  نیا یباشد ول یم میشود در ارتباط مسرق یم ییهوا

 ج ه یدر نر ای   یارث   روان د یم ینیب یها یافراد وجود ندارد ناهنجار

  گرید لیبه دل ایباشد و  ینیوارد شده به ب یاز ضربه ها یصدمه ناش

هرم تص ور نم ود ک ه     کیبه شکل  روانیرا م ینیب ینظر ساخرار از

 یانی  م غهی)ت ینیهرم و سپروم ب نیا یرونیاضالع ب ینیب یها وارهید

هرم  یو اصل ی( سرون مرکز کندیم میرا به دو قسم  تقس ینیکه ب

 یمرک ز  – یسرون داخل   نی( و همچن یرونیب ی)اسرخوان ها ینیب

 . شودیو اخرالش م یخرگی)سپروم ( دچار به هم ر

 ای  و  یشکس رگ  یدگی  دچار خم یانیم غهیکه ت یزمان نصورتیا در

انس داد   ج اد یا یتنسس   ریتوان در مس   یشود م بیتخر ایانحراف 

 صاف و رفع انسداد یانیم غهیت جادیا یبرا نی. بنابرادینما

پ  از عم ل بای د از فعالیره ای ب دنی ش دید ،       در هسره های اوش 

ی ه از ورزشهاد به ویژرناب کنیاجو تماس جنسی ورزشهای سنگین 

رزمی یا ورزشهایی که با احرماش خوردن توپ به بینی همراه هسرند 

 باید زمان بیشرری را اجرناب کنید.

راه های هوایی از طریق جراحی غالبا نیاز به ایجاد نم ودن س اخرار    

 می باشد. ینیب یداخل غهیت غیو چه از نظر ت یاز نظر ظاهر بینی چه

 غهیت یبهبود ناهنجار ای حیجه  تصح یراحل انجام عمل جراح 

 حیکه هدف از ان تصح شودیم دهی( نام ی)سپرو پالسر ینیب

 یتنسس یو بهبود انسداد راه ها وبیسپروم و رفع ع یهایناهنجار

که به  یبه اصالح شکل ظاهر شودیمربوط م ییبایز ی. جراح باشدیم

 معروف اس  . یپالسر نویعمل ر

 باشدیم ینیب یظاهر یهایاصالح ناهنجار یعمل جراح نیاز ا هدف

جراح با در  ینوپالسریهمون ر ای ینیب کیپالسر یدر عمل جراح

دهنده چهره هر شخص و با توجه به  لیعناصر تشک رینظر گرفرن سا

 شرریو تناسب ب یهماهنگ کندیتالش م یشناس بایعلم ز یفاکرورها

 .دیماو صورت برقرار ن ینیب نیرا ب

کوچک در داخل  یبرشها جادیا قیاز طر یو سپروپالسر ینوپالسریر

 ینیب یهایو شکل ناهنجار یشود که بسره به چگونگ یانجام م ینیب

جداگانه انجام شود . برش  ایتوانند به طور همزمان  یدو عمل م نی، ا

شود که محل آن محسوس و  یداده م ینیدر پل قاعده ب زین یکوچک

بزرگ و پوس   ینیب یکه حسره ها یموارد درمشخص نخواهد بود . 

کف پره  کیباشد . اسرثنائا برش در کناره ها و نزد میپره ها ضخ

 شود . یداده م یجه  برداشرن پوس  اضاف ینیب یها

 یدهنده  لیعناصر تشک نیتر دهیجیاز پ یکی یاز نظر ساخرار ینیب

در صورت هر شخص به طور منحصر ب ه ف رد وج ود     چهره اس  که

.  دی  نما ج اد یرا در کل چهره ا یقابل توجه ییبایتواند ز یدارد و م

و  ب ا یآن ز یدهن ده   لیکه تمام عناص ر تش ک   ییچه در چهره ها

آن  یدهنده  لیکه عناصر تشک ییمرناسب باشند و چه در چهره ها

 هماهنگ نباشند .و  بایز. …لب ها ، گونه ها ، چشم ها و  رینظ

و  یو شغل یریو شخص یفرد اتیخصوص یحر ینوپالسریدر ر

 میرو در تنظ نیاز ا شود . یدر نظر گرفره م ماریب یسن طیشرا

 اتیکه با توجه به خصوص میکن یتالش م یعمل جراح برنامه

در  ییبایعوامل کاهنده ز صیو با تشخ ینیمنحصر به فرد هر ب

 باتریز لیپرانس کهییاز آنجا کنیول میآن برآئ وبیصدد اصالح ع

شخص  ینیب وبیبا توجه به نوع پوس  و ع ینیشدن هر ب

 
 بینی زیبایی جراحی یا و  رینو پالستی

 ؟ چیست



 اریو تمام ع بایز ینیب کیتجسم خلق  نیمرساوت اس  بنابرا

 انیالزم م یروش هماهنگ نیباشد . چرا که بد یم یمنطق ریغ

 یگرفره م دهیدهنده چهره فرد ناد لیعناصر تشک ریو سا ینیب

مرناسب و ناهماهنگ در صورت  ریغ ینیب کیآن  جهیود و نرش

درصدموارد دو طرفه  ۸۵در  نکهیباشد و با توجه به ا یشخص م

وجود  ییها  یحدودم سرندیمرقارن ن ینیچهره از خط وسط ب

 دارد .

، اصالحات محدود و خاص در  ینوپالسریهدف در ر ق یحق در

 انیو تناسب م یهماهنگ جادیو ا ینیدلخواه ب ریغ اتیخصوص

 نیباشد و عدم توجه به ا یعناصر در چهره م ریبا سا ینیب

شده  یاز حد دسرکار شیو ب یمصنوع ینیاش ب جهیاصوش نر

 کی دناجرناب از به وجود آور یبرا لیدل نیباشد. به هم یم

 ماریب یالزم اس  به هنگام مشاوره در زمان کاف یمصنوع ینیب

خود صحب  کند و در ضمن  ینینامطلوب ب یدر مورد فاکرورها

روش ممکن در  نیو مطمئن تر یجراح یها  یاز محدود

 . دیخود اطالع حاصل نما ینیب یجراح

)روتوش(  میکوچک ترم یامکان وجود دارد که جراح نیا

 یکوچک به دنباش عمل جراح صینقا حیو تصح ینیجه  بازب

فقط در  یجزئ وبیع نیمعموال ا یباشد . ول یالزام ینوپالسریر

و  هایبا ناهنجار سهیافرد و در مقا یاتسا  م مارانیدرصد از ب ۵

 اس  . زیناچ اریبس ینیب ییابردا وبیع

واحد در مجموعه صورت  یعضو ینیکه گسره شد ب همانطور

از حد برداشره  شیاز آن ب ییکه قسم  ها یاس  و در صورت

 ینیکه ب ییاس  از آنجا یمشکل اریآن کار بس یشود بازساز

اس  هرگونه روتوش  راتییماه در حاش تغ نیپ  از عمل چند

 . میانداز یم ریماه به تاخ ۱۲ یال ۶را تا  ینیو بازب

ک ه   دیعمل شده باش   ماریب ۱۰۰مورد از  ۵از آن  یکیاگر شما  البره

از ش ما   یحق العمل یجراح نیکوچک دارد باب  ا میترم نیبه ا ازین

 ازی  ن یعمل جراح نیانجام ا کهیقط در صورتنخواهد شد . ف اف یدر

و  یهوش  یمرب وط ب ه ب   یه ا  ن ه یهز ماریداشره باشد ب یهوشیبه ب

 . پردازد یرا م کینیکل التیتسه

 : ینیب یقبل از عمل جراح

 یبرا دیخود در نظر گرفره ا یجراح یکه برا یخیقبل از تار یمدت –

 . دیریگرفرن وق  عمل مجددا تماس بگ

 ریغ یمشابه آن را شامل مسکنها باتیو ترک نیخوردن آسپر –

 بند از مانع که …و  کلوفناکی، د دیاس کیمسنام رینظ یدیاسرروئ

و با مشورت با  دییهسره قبل قطع نما ۲شود از  یم خون آمدن

و در موارد  دیینما نیگزیمسکن مناسب را جا یپزشک خود دارو

 د .ییاسرساده نما نوفنیاز اسرام یضرور

رگ ها و اخرالش در  یموجب تنگ گاریموجود در س نیکوتین –

پ   یزخم ها یدر بهبود ریآن تاخ جهیشود که نر یگردش خون م

هسره قبل از  ۲حداقل از بهرر آن اس  که  نیباشد . بنابرا یاز عمل م

 . دیینما یخوددار گاریس دنیاز کش یجراح

شما را در روز عمل و پ  از عمل در  یکه شخص دیده یبیترت –

 و شمار را به منزش برساند . دینما یهمراه مارسرانیب

و صبح  دیینما یخوددار دنیساع  قبل از خوردن و آشام ۸از  –

مراجعه  مارسرانیبه ب ورآالتیو ز شیروز عمل ناشرا بدون آرا

 . دیینما

 یماریاگر دچار ب ایو  دیکن یمصرف م یخاص یهرگونه دارو –

 دنی. از پوش دییقبل از عمل مرا از آن مطلع نما دیهسر یخاص

دگمه  ی. اسرساده از لباسها دیکن یتنگ و چسبان خوددار یلباسها

 گردد . یم هیشود توص یم دهیپوشان یکه به راحر یا

 : ینیب یعمل جراح روش

به طور اخرصار و به زبان ساده شامل  ینیب یعمل جراح روش

اس  که  یاضاف یاز غضروف ها و اسرخوان ها یریبرداشرن مقاد

 رییتغ ایآنها و  ییجابه جا نیبوده و همچن ینیب ییبایباعث کاهش ز

  یقرار گرفرن غضروف ها و اسرخوان ها و تقو یایدادن در زوا

 بایز یساخرار جادیا یف برایضع یو اسرخوان یغضروف یقسم  ها

(  nondestructiveمحافظه کارانه ) یها کیکه با تکن ینیدر ب

 شود . یانجام م

 : ینیب یپ  از عمل جراح یمراقبرها

داده خواهد شد که شامل  ییبه شما نسخه دارو صیهنگام ترخ به

 ییغذا میباشد . رژ یم نیسرامیه ی، مسکن و آنر کیوتیب یآنر

 شرریو نرم و ب یمقو یروز غذاها ۲شما پ  از عمل تنها به مدت 

 انجام شود . یبه صورت عاد هیروز تغذ ۲باشد و پ  از  یم عاتیما

به اسرراح  در منزش به صورت  مارسرانیاز ب صیاز ترخ پ 

. باال بودن  دیسر بپرداز ریبالش ز ۲در بسرر با  دنیخواب اینشسرن و 

روز اوش پ  از عمل موجب  ۳_۲ر به هنگام اسرراح  و خواب در س

 شود . یکاهش تورم و درد م

 ۲۴به خصوص تا  یو لب فوقان ینیو احساس درد در ب  یناراحر

 یکاهش آن م یبرا یول س ین ادیساع  پ  از عمل معموال ز

 . دییشده اسرساده نما زیمسکن تجو یاز داروها دیتوان

 یساع  از زمان جراح ۷۲تا  ینیشحات از بخونابه و تر خروج

 انجامدیهم به طوش ب شرریممکن اس  ب یو نرماش اس  و حر یعیطب

تر شده  قیساع  پ  از عمل خروج خونابه رق ۴۸ساع  تا  ۲۴از 

 یاز جار ینیب ریگاز ز کیکه با قرار دادن  ابدی یکاهش م جیبه تدر

 .دیینما یریشدن آن جلوگ

 کی  معم وال نزد  هی  و خوناب ه ه ا ب ه هنگ ام تخل     ینیب  ترشحات

 .شوند یانباشره م ینیب یسوراخها

 منبع: علوم پزشکی تهران 


