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 تغن اهلل الزحوي الزحین                               

 لیپَعاوؾي

 ولیذی حمایك

 .اعت تذى چزتی تزدى تیي اس تا تذى ؽىل تغییز تزای سیثایی جزاحی ًَػی لیپَعاوؾي

 .ؽَد اًجام هتخقـ پالعتیه جزاح یه تَعط تایذ لیپَعاوؾي

 .دّذ ًوی پَؽؼ را آسیثایی لیپَعاوؾي ّشیٌِ تیوِ

 

( ؽَد هی ًاهیذُ ًیش لیپَپالعتی یا لیپىتَهی) چیغت؟لیپَعاوؾي لیپَعاوؾي

 ًغثت را خَد احغاط تا گیزًذ هی ًظز در افزاد اس تزخی وِ اعت سیثایی جزاحی ًَػی

 .ًیغت ٍسى واّؼ رٍػ یه رٍػ ایي. تخؾٌذ تْثَد تذى ظاّزی ؽىل تِ

 تغییز را تذى هٌاطك اس تزخی ؽىل خافی، ًَاحی  اس چزتی تزدى تیي اس تا لیپَعاوؾي

 چاًِ سیز ٍ گزدى ، تاسٍّا ، ؽىن ، تاعي ، راى تزای هؼوَالً رٍػ ایي. دّذ هی

 هچ ٍ پا عاق ، گًَِ ، عیٌِ ، داخلی ساًَی ، پؾت تزای ّوچٌیي ، ؽَد هی اعتفادُ

 .ؽَد هی اعتفادُ ًیش پا

 تمَیت ، فَرت لیفت هاًٌذ سیثایی جزاحی رٍؽْای عایز تا ّوشهاى افزاد اس تزخی

 .دٌّذ هی اًجام لیپَعاوؾي( ؽىن جزاحی) اتذٍهیٌَپالعتی جزاحی یا عیٌِ

 اعت؟ هٌاعة هي تزای لیپَعاوؾي آیا
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 ایي هَرد در ای گزایاًِ ٍالغ اًتظارات اگز اعت هٌاعة ؽوا تزای لیپَعاوؾي

 را خَد تذى فزم هٌظن ٍرسػ ٍ عالن غذایی رصین تا ایذ وزدُ عؼی ،یؼٌی داریذ رٍػ

 .تاؽیذ تزخَردار خَتی عالهتی اس ػول اًجام سهاى در ٍ دّیذ تغییز

 تذًی فزم ٍ خاؿ ظاّزی داؽتي تزای هؼوَالً - ّا خاًن ٍیضُ تِ - هزدم وِ حالی در

 .ًثاؽذ عاس چارُ اعت هوىي لیپَعاوؾي ، وٌٌذ هی فؾار احغاط

 ٍ عفت پَعتی وِ ّغتٌذ طثیؼی ٍسى تا افزادی لیپَعاوؾي واًذیذای تْتزیي

 .دارًذ امافی چزتی ّای پاوت خافی ًَاحی در اها دارًذ پذیز اًؼطاف

 گشیٌِ تْتزیي سیزا وٌیذ فحثت خَد ػوَهی پشؽه تا تایذ لیپَعاوؾي اًجام اس لثل

 .اعت خاًَادُ پشؽه ولی عالهت هذیزیت در ؽوا تِ ووه تزای

 :وِ تاؽیذ داؽتِ تَجِ تایذ ّوچٌیي

 .ًیغت هٌاعة ؽوا تزای لیپَعاوؾي ، ّغتیذ ؽذى الغز تزای راّی تذًثال اگز

 ًیش خقَفی درهاًی ّای تیوِ اغلة ٍ دّذ ًوی پَؽؼ را لیپَعاوؾي ّشیٌِ تیوِ

 .ًذارًذ را ّشیٌِ ایي

 

 وٌن؟ پیذا پالعتیه جزاح یه تَاًن هی چگًَِ

 جزاح یه پشؽه اگز وِ گَیذ هی ؽوا تِ ایي. دارد را پشؽىاى اس لیغت یه ایٌتزًت

 رٍػ اًجام تزای تْذاؽت هتخقـ ًَع تْتزیي ، تاؽذ هتخقـ پالعتیه

 ٌَّس اعت هوىي ، ًثاؽذ هتخقـ پالعتیه جزاح یه پشؽه اگز.اعت لیپَعاوؾي

 وِ تذاًیذ تایذ اها ، دٌّذ اًجام را لیپَعاوؾي هاًٌذ سیثایی الذاهات تتَاًٌذ ّن

 عَاالت تایذ ، داریذ را جزاح لقذ اگز.ًیغتٌذ تزخَردار تخقـ تزای السم ؽزایط اس آًْا
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 تایذ ؽوا. تپزعیذ آًْا اس آًْا ؽزایط ٍ تجزتِ هَرد در ٍ ، وار رٍػ هَرد در سیادی

 .ّغتیذ راحت آًْا تا وِ وٌیذ حافل اطویٌاى

 

 تپزعیذ لیپَعاوؾي اس لثل تایذ وِ عَاالتی

 ًظز در تایذ وِ دارد ٍجَد سیادی هَارد ، سیثایی جزاحی ًَع ّز اًجام تِ تقوین اس لثل

 عَاالت ٍ وٌیذ عَال خَد پشؽه اس جزاحی هَرد در ولی طَر تِ تَاًیذ هی. ؽَد گزفتِ

 :هاًٌذ ، تاؽذ داؽتِ ٍجَد تایذ لیپَعاوؾي هَرد در ًیش دیگزی

 چزا؟ ٍ وٌیذ هی تَفیِ هي تزای را لیپَعاوؾي ًَع چِ

  تاؽن؟ داؽتِ درد یا تَرم ، وثَدی چمذر داریذ اًتظار

 دّن؟ اًجام تایذ واری چِ هَرد ایي در

 خَد ػادی ّای فؼالیت تِ تتَاًن ایٌىِ تا هیىؾذ طَل هذت چِ ، جزاحی اس تؼذ

 تزگزدم؟

  داؽت؟ خَاّن پاًغواى یا تاًذ ، تخیِ هي آیا

 گیزًذ؟ هی لزار آًجا در هذت چِ ّا تخیِ

 دارم؟ سدى تخیِ تِ ًیاس هي آیا 

  داؽت؟ خَاّن سخن جای هي آیا

 تَد؟ خَاٌّذ ؽىلی چِ

 دارًذ؟ ػارمِ ؽوا تیواراى اس تؼذاد چِ
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 داؽت؟ خَاّذ هؼٌایی چِ هي تزای تیفتذ اتفاق ایي اگز 

 تِ دارًذ؟اگز لیپَعاوؾي هجذد اًجام تِ ًیاس دفؼاتی چِ تِ افزاد ، هؾىالت دلیل تِ

 ّای ّشیٌِ ًثاؽن رامی ًتیجِ اس اگز یا تاؽن داؽتِ تیؾتز جزاحی تِ ًیاس ػَارك دلیل

 دارد؟ ٍجَد امافی

 وٌن؟ ایجاد تغییزی دارٍّاین در جزاحی اس لثل اعت السم آیا

 ًیش یادداؽت اسدفتز تَاًیذ هی هاللات لزار تزای خَد عَاالت لیغت ایجاد تزای

 .وٌیذ تْیِ را خَد لیغت. وٌیذ اعتفادُ

 

 ؽَم؟ آهادُ لیپَعاوؾي رٍػ یه تزای تایذ چگًَِ

 آًجا تا وِ وٌیذ حافل اطویٌاى تایذ ، لیپَعاوؾي رٍػ یه تزای ؽذى آهادُ تزای

 هیذاًیذ ٍالؼاً وِ تذاًیذ ٍ تاؽیذ داؽتِ اطالػات رٍػ ایي هَرد در اعت هوىي وِ

 .تاؽیذ داؽتِ اًتظار را ًتایجی چِ

 

 تاؽیذ هتٌاعة ٍ عالن تَاًیذ هی وِ آًجا تا ٍ تزعیذ خَد هطلَب ٍسى تِ تایذ ؽوا

 .وٌیذ تزن را عیگار تایذ ، وؾیذ هی عیگار اگز. یاتیذ تْثَد جزاحی اس تا

 را خَد دارٍّای  جزاحی ػول اس لثل اعت السم اگز تا وٌیذ هؾَرت خَد پشؽه تا

 . دّیذ تغییز

 

 افتذ؟ هی اتفالی چِ لیپَعاوؾي رٍػ طی در
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 خَاّیذ ػوَهی تیَْؽی یا هَمؼی وٌٌذُ حظ تی ، لیپَعاوؾي رٍػ اًجام اس لثل

 .داؽت

 

 ّای رٍػ عپظ ٍ پَعت در وَچه تغیار ّای تزیذگی ایجاد ؽاهل رٍػ ایي

 .اعت هٌطمِ آى در پَعت سیز اس چزتی تزدى تیي اس تزای هختلفی

 .تزاؽیذ هىؼ اس لثل یا ٍ وزد تثذیل هایغ تِ تَاى هی را چزتی
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 اس اعت هوىي ، لیپَعاوؾي اس افتذ؟تؼذ هی اتفالی چِ لیپَعاوؾي ػول اس تؼذ

 تخلیِ جْت جزاحی هحل اس ًاسن لَلِ یه وِ ؽَیذ هتَجِ ٍ ؽَیذ تیذار تیَْؽی

 تا ؽَد هی ٍارد پَعت طزیك اس ٍ ؽَد هی گفتِ واًَال لَلِ ایي تِ. دارد ٍجَد هایغ

 تِ تاؽیذ داؽتِ را ّا لَلِ ایي ؽوا ایٌىِ.ؽًَذ خارج چزتی ٍ تزؽحات ّوچٌاى

 .دارد تغتگی تذى اس لغوت وذام در ؽذى درگیز ٍ ؽوا جزاحی هیشاى

 

 سخن رٍی. داؽت خَاّیذ ًیاس خاًِ در اعتزاحت رٍس چٌذ تِ لیپَعاوؾي اًجام اس تؼذ

 تاًذ اس هذتی ؽَیذ هجثَر اعت هوىي ٍ داؽت خَاّذ ٍجَد ّایی پاًغواى ّا

 .وٌیذ اعتفادُ فؾاری لثاط یا االعتیه

 دارٍی ًَػی پشؽه ٍ تاؽیذ داؽتِ درد رٍس چٌذیي وِ تاؽیذ داؽتِ اًتظار تایذ 

 رٍػ اًجام اس پظ اعت هوىي افزاد اس تزخی.وٌذ هی تجَیش ؽوا تزای را درد تغىیي

 .ؽًَذ تغتزی تیوارعتاى در وَتاّی هذت تِ لیپَعاوؾي

 

 چیغت؟ لیپَعاوؾي خطزات

 . تاؽذ داؽتِ ًاخَاعتِ یا هٌتظزُ غیز ًتایج تَاًذ هی اٍلات گاّی لیپَعاوؾي

 :اس ػثارتٌذ رایج هٌطمی هَارد

 یگَد یا هَج تا ًافاف پَعت

 گؾاد پَعت

 پَعت در احغاط واّؼ یا حغی تی
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 سخن جای

 پَعت رًگ در تغییز

 آّغتِ تْثَدی

 :اس ػثارتٌذ ّغتٌذ ؽایغ ووتز وِ جذی ػَارك

 ؽَد جذی تیواری تاػث ٍ تزٍد ّا ریِ تِ تَاًذ هی وِ ، پاّا در خَى ؽذى لختِ

 ؽَد ؽَن تِ هٌجز تَاًذ هی وِ ، هایؼات حذ اس تیؼ دادى دعت اس

 عاسی هایغ تزای وِ عًََگزافی دلیل تِ عَسد هی تز ػویك ّای تافت یا پَعت 

 ؽَد هی اعتفادُ چزتی

 اعت دؽَار آى درهاى وِ ، چزب تافتْای در ػفًَت

 هوىي وِ ؽلی پَعت وزدى عفت یا تزدى تیي اس تزای اعت هوىي افزاد اس تزخی

 .تخَاٌّذ تیؾتزی سیثایی جزاحی ، تواًذ تالی چزتی تافت تزداؽتي اس پظ اعت

 ؽَد؟ هی ؽاهل ّایی ّشیٌِ چِ

 :اس ػثارتٌذ آًْا. تَد خَاّذ هتفاٍت هَرد ّز در لیپَعاوؾي ّای ّشیٌِ ٍ ّا ّشیٌِ

 

 جزاح ّای ّشیٌِ

 تیَْؽی ّای ّشیٌِ

 تیوارعتاى یا ولیٌیه ّای ّشیٌِ

 پؾتیثاًی ّای لثاط ٍ پاًغواى ، دارٍ



   t.me/jadidpdfکانال دکترجدید            سایت پزشکی دکترجدید  

 .تگذاریذ هیاى در خَد جزاح تا را ّا ّشیٌِ ایي تایذ ػول اس لثل

 

 تاؽیذ داؽتِ اعت هوىي وِ دیگزی عَاالت

 جزاحی ػول یه ؽوا وِ داؽت؟ٌّگاهی خَاّذ( سخن جای)اعىار لیپَعاوؾي آیا

 حذالل تِ دعتیاتی جزاحاى ّوِ ّذف. دارد ٍجَد سخن جای ، دّیذ اًجام تْاجوی

 طثیؼی ّای چزٍن ٍ چیي درهغیز ّا سخن جای ، اهىاى فَرت در. اعت سخن جای

 .ًؾًَذ دیذُ تا هیؾَد ایجاد

. ًیغت لیپَعاوؾي تىزار تِ ًیاسی دارم؟هؼوَالً لیپَعاوؾي تِ ًیاس دٍتارُ آیا

 یه تِ لشٍم فَرت در ٍ تاؽذ داؽتِ ٍجَد امافی پَعت جزاحی اس تؼذ اعت هوىي

 پَعت ، ػول اس تؼذ هؼوَالً اها. تاؽذ ًیاس آى تزدى تیي اس تزای امافی رٍػ

 .ؽَد هی عفت ٍ هٌمثل

. ؽَد هی ایجاد تَرم جزاحی اس وزد؟تؼذ خَاّن هؾاّذُ را خَد جزاحی ًتایج سهاًی چِ

 اعت هوىي تغییزات. تثیٌیذ را ًتایج تَاًیذ هی ، هؾىل ایي ؽذى تزطزف اس پظ

 .ؽَد اًجام جزاحی اس پظ هاُ 6 تا

 پؾتیثاًی ٍ هٌاتغ

 تا را هَمَع ایي ٍ وٌیذ راحتی احغاط تایذ ، داریذ را لیپَعاوؾي اًجام لقذ اگز

 .تگذاریذ هیاى در خَد پشؽه

 تْیِ ٍ تزجوِ:دوتزحغیي جذیذ                            

  https://www.healthdirect.gov.au/liposuction هٌثغ:      

https://www.healthdirect.gov.au/liposuction
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