
 پالستی مامو

 ستا ماموپالستی برای شده شناخته تکنیکی سینه کردن کوچک  

 زنی را ها سینه و برمیدارد را اضافه پوست میکند کم را ها چربی که

 است توجه قابل دائمی اسکار یک جراحی این در کند می تر سفت

 و ترضعیف بهبود شوند پوشانده موثری های کرم وسیله به تواند می

 عدم گاهی تواندمی عمل است ترشایع سیگاریها در تروسیع اسکار

 باشد داشته دنبال به هم را ها سینه نوک جای یا و ها سینه تقارن

 حین شیری مجراهای چون بود نخواهد ممکن دادن شیر آینده در

 ات دو که بیمارستان یک در ماموپالستی عمل رفتن بین از جراحی

  میشود انجام شوید بستری توانید به روز چند

  بیهوشی نوع

 گیردمی صورت عمومی بیهوشی با عمل این

  جراحی عمل 

 به هم را سینه نوک و برمیدارد را سینه بافت از ایعمده حجم جراح

 شود میته دوخ و شودمی جمع اطراف از سینه پوست و کشد می باال

 می الزم نامعمول مناطق برای  لیپوساکش کمی هم موارد بعضی در

 باقی خود اعصاب و خونی عروق به متصل سینه نوک موارد شود

 املک سینه نوک بلند و بزرگ اندازه با هایی سینه در چه اگر میماند

 دوره معموالً ها بخیه شود می گذاشته جدید محل در و شده جدا

 مانند سینه زیر عرضی خط یک و پایین سمت به خط یک و آرئول

 محدودتر اسکار این مختلف هایتکنیک با که باشد می لنگر سر

 برداشت را ها بافت از بخشی ساکشن با بشود اگر گاهی و شودمی

 بعد روز دو یا یک است ممکن شما اگرچه شود می کمتر اسکار خط

 دبای شما دارد درد ها هفته تا شما های سینه اما شوید بلند بستن از

 اجتناب هفته ۴ تا ۳ برای سنگین چیز هر دادن هل یا کشیدن از

  کنید

 عمل از قبل

 میشود انجام پزشک دستور با الزم آزمایشات  ها جراحی تماممثل  

 نهسی قسمت لزوم صورت در کند حمام بایستی بیمار عمل از قبل روز

 ساعت ۲۱ شود میل سبک غذای عمل از قبل شب. شود شیو شکم و

 عمل از قبل باید هستید سیگاری شما اگر نخورد چیزی عمل زمان و

 ار خونی های رگ جدی طور به کشیدن سیگار کنید ترک را سیگار

 و داده کاهش ناحیه آن در را خونی جریان بنابراین و کند می تنگ

 نشود پاک زخم خوردن جوش و یافتن التیام که شود می باعث

 باعث توانندمی داروها دیگر و التهابی ضد داروهای بعضی و آسپرین

 وزن هاضاف کنید مصرف را آنها نباید بنابراین شوند خونریزی افزایش

 در دهید کاهش را وزنتان که شودمی پیشنهاد دارید توجهی قابل

 تر کوچک های سینه آوردن دست به مواقع از بسیاری در حقیقت

 نممک شما سن به بسته باشد وزن کاهش برای ای انگیزه تواند می

 این دهید انجام گرافی مامو جراحی عمل از قبل که باشد نیاز است

  شد خواهد توصیه نیز اولیه مشاوره در کار

 عمل از بعد 

 ۲۱ تا ۶ از جراح پزشک نظر به توجه با جراحی عمل از بعد( الف 

 و خوردنی غذایی مواد گونه هیچ یعنی باشید می NOP ساعت

 و شده اعالم زمان از پس و کنید مصرف نباید دهان راه از آشامیدنی

 یدنمای مصرف مایعات کمی مقدار توانید نمی ای روده حرکات برگشت

 و یاد نداشتیم استفراغ و تهوع حالت گونه هیچ که صورتی در و

 نماید می عادی غذایی بعد روزهای در و کنیم شروع را نرم غذاهای

 توسط عمل از بعد روز عمل  محل ترشحات تخلیه  سوندهای(  ب

 میشود خارج ایشان نظارت یا پزشک

 به سریعاً را ها بخیه و عمل ناحیه التهاب و قرمزی تورم هرگونه(   ج

 دهید اطالع پزشک

 میشوند کشیده بعد هفته یک معموالً ها بخیه(  د

 ها برخی محل کردن ضدعفونی و عمل محل داشتن نگه  خشک 

 شود انجام روزانه

 سینه جراحی مورد در سواالت 

 هستم؟ مناسب کاندیدای یک من آیا 

 مثل پزشکی عمومی تاریخچه درباره شما از پزشک مشاوره جلسه 

 واهدخ سواالتی شما زایمان بر پستان قبلی معامله هر درباره جزئیاتی

 هرگز عمل این کنند رشد کامال ها سینه اینکه از قبل معموالً کرد

 لعم باید دارند شدن حامله قصد که بیمارانی بعالوه شود نمی انجام

 است این دلیلش اندازه به برخی خانواده افراد شدن کامل از بعد تا را

 موجب است ممکن دهد رخ جراحی عمل این از بعد حاملگی اگر که

 هتج تصمیمی نوع هر از قبل بنابراین شود پستانها دوباره شدن بزرگ

 طبیعی طور به باید پستان نمودن کوچک برای جراحی عمل انجام

 شود سنجیده آن فواید تمام و ریسک و خطر نوع هر

 بمانیم؟ بیمارستان در باید مدت چه 

 یا ترشحات میزان به بستگی اساساً بیمارستان در ماندن مدت طول 

 نرسید حداقل به ترشحات این و شود نمی تختی شما بدن از که دارد

 شما به و شوندمی سبک ها بانداژ و برداشته ها لوله بعد روز معموالً

 یرز در و است محکم کمی که کمکی بند پستان تا  شود می داده یاد

 پوشید به ندارد میله و سیم آن

 افتد؟ می اتفاقی چه جراحی  عمل از بعد  

 خواهید روز یک حداقل برای را تزریقی لوله شما جراحی از بعد 

 را جراحی عمل هنگام در رفته دست از مایعات بتوانیم ما تا داشت

 رناد و استثنایی بسیار موارد در جز معمول طور به کنیم جایگزین

 عدب که است مهم بسیار نیست نیاز مورد خون تزریق زیاد خونریزی

 این بنابراین کنید حفظ پاهایتان در را خون گردش جراحی عمل از

 رطو به را تان باسن و زانوها پاها مفاصل تا شد خواهد توصیه شما به

 بانک شما بیهوشی داروی اثر اتمام از بعد دهید حرکت منظم کامالً

 روش به بسته همچنین کرد خواهید حس را هایتان سینه اطراف های

   تخلیه های لوله  درن متوجه جراحی عمل برای استفاده مورد

 جنس از موادی معموالً عمل از بعد اوقات گاهی توجه با شد خواهید

 مزخ زیر در تخلیه های لوله شوند می تشکیل دیگر مایعات یا خون

 به ترشحات وقتی شوند تخلیه مواد این تا شوند می داده قرار ها

 شما بانداژهای سپس شوند می برداشته ها لوله این رسید حداقل

 تا شود می داده یاد شما به سپس و شودمی تنظیم و تعدیل مجدداً

 رایب کردن کمک منظور به سیم و میله بدون ورزشی بند سینه یک

 پوشید به ها سینه داشتن نگه

 باشیم داشته انتظار باید را جانبی عوارض و اثرات چه  

 کبود شد خواهد کبود و کرده ورم تان های سینه جراحی عمل 

 ورم بیشتر که حالی در کشدمی طول هفته ۳ الی ۱ معموالً شدگی

 کردگی ورم مقداری رفت خواهد بین از مدت این طی در هایتان سینه

 جراحی عمل از بعد بماند باقی ماه سه تا است ممکن نامحسوس



 ناحیه های لبه روی مخصوصا ها سینه که شوید متوجه است ممکن

 زخم خوردن جوش عمل و فرآیند خاطر به این اند شده ۳ بریدگی

 شما به جراح توسط که هایی ماساژ نیاز صورت در و است

 رفع بر سریعتر بهبود جهت تواند می شد خواهد داده آموزش

 این است ممکن صورت هر به گردد واقع موثر ها سینه سفتی

 انجامد طول به ماه چند وضعیت

 پوست هست جراحی عمل از بعد که باشید منتظر با شما 

 خاطر به این و شوند کم سینه نوک خود و سینه نوک اطراف

 ناحیه این اعصاب به که است ای صدمه و جراحی عمل شوک

 پیدا بهبود ماه چند از بعد حالت این اگرچه است شده وارد

 به است ممکن دائمی حسی بی و  شدگی کرخ ولی میکند

 دهد روی آن دنبال

 این در و شد خواهند ناهمگن و ناصاف کمی ها سینه طور به 

 ندارد وجود بزرگ های سینه دارای خانمها برای استثنا مورد

 شود می انجام ها سینه شدن متقاعد برای تالش تمام اگرچه

 کردن کوچک جراحی آید نمی دست به تقارن این همیشه اما

 نپستا زیبایی های جراحی ترین شایع از یکی احتماالً سینه

 بتصح آن جراحت با شما که است مهم بسیار بنابراین باشد می

 هیدخوا می شما که چیزی از کامل شناخت که ببینید تا کنید

 را منظورتان کنید سعی است ممکن که جایی تا خیر یا دارد

 هک کوچکی یا بزرگی که بفهمد جراح که کنید بیان طوری

 است چقدر آورید می دست به جراحی عمل این از خواهیدمی

 حد از کمتر یا حد از بیش برداشتن احتمال و امکان کار این

 طتوس استفاده مورد تکنیک و روش رساندمی حداقل به را الزم

 را سینه نوک و سینه دو بین ممکن همخوانی منافی دکتر

 از بعد سینه با دادن شیر احتمال و امکان میکند تضمین

  کند نمی تضمین را جراحی

 

 

 است دردناک و درد پر جراحی عمل این آیا 

 درد متعارفی میزان احتماال جراحی عمل انجام از بعد روز چند 

 درد شود کنترل مناسب مسکن از استفاده با باید که داشت خواهید

 به من تا میکشد طول چقدر میابد بهبود روز ۵ الی ۴ از بعد معموال

 بازگردم نرمال حالت

  مهم جراحی عمل یک نسبتا سینه کردن کوچک جراحی عمل 

 کنید کار به شروع داد اهمیت آن به خود خودی به باید و باشد می

 چیز همه که کند احساس شما تا بگذرد باید هفته چند احتماالً

 می روز ۲۴ الی ۲۱ از بعد افراد از بعضی اگرچه است شده عادی

 ترجیح دیگر بعضی ولی دهند انجام را شان سبک کارهای توانند

 الی ۳ در رفتن راه کند استراحت بیشتر هفته دو الی یک دهندمی

 شده ایجاد ورم و خون گردش بهبود پس است مفید اول هفته ۴

 کردن بلند میدهد کاهش را خون شدن لخته احتمال میشود

 اول هفته ۶ در دشوار و سخت کارهای و فعالیت یا سنگین چیزهای

 است ممنوع جراحی عمل از بعد

 بپردازیم ها سینه طراوت و زیبایی حفظ به چگونه 

 تباطراو و زیبا پستانهای داشتن الزمه هورمونی مناسب توازن یک 

 عصبی منطقه هیپوتاالموس از که هورمونی باالنس این باشد می

 تغییر زن روحی وضعیت با مطابق شود می کنترل مغز در واقع

 خوشبین شاد  روحی وضعیت داشتن خاطر همین به و یابدمی

 رمف بتوان شاید خاصی شرایط در زیباست و سفت های سینه زمینه

 مراعات با ولی داد تغییر جراحی عمل یک با را ها سینه اندازه و

 انتومی حداقل انگاری سهل عدم و بهداشتی مختصر و ساده قوانین

 نمود جلوگیری آنها شدن آویزان و شل از

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

 بیماربه  آموزش

 ماموپالستی 

 ترخیص از پس آموزش
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