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 اهلل الزحوي الزحین تسن                                    

 هَ کاضت

 .کٌذ هی هٌتقل کچل یا هَ کن هحلی تِ را هَّا کِ است رٍضی هَ کاضت

 .است سیثایی جزاحی سیزا ًیست دستزس در دٍلتی تخص در

 هی تٌاتزایي ، کٌیذ تحقیق تَاًیذ هی کِ آًجا تا. است تشرگی تصوین هَ کاضت

 .داریذ اًتظاری چِ داًیذ

 دّذ اًجام هَ پیًَذ تَاًذ هی کسی چِ

 دارد ٍجَد خاًَادُ در کِ ًَػی ، دارًذ دائوی طاسی کِ افزادی تزای هَ کاضت

 .است هٌاسة

 کٌٌذُ ایجاد ًَع هاًٌذ ، ّستٌذ هَ ریشش دیگز اًَاع دچار کِ افزادی تزای هؼوَالً

 .ًیست هٌاسة( آتا آرُ آلَپسی) طاسی ّای ٍصلِ

 کٌیذ فکز چیشی چِ تِ هَ کاضت اًجام اس قثل

 کِ ّایی کلیٌیک تزای ایٌتزًت در جستجَ ٌّگام ، ّستیذ هَ پیًَذ فکز تِ اگز

 لیست در خَد خذهات تثلیغ تزای تزخی. تاضیذ هزاقة ، دٌّذ هی اًجام هَ کاضت

 .پزداسًذ هی ّشیٌِ جستجَ ّای

 دٌّذ هی اًجام را ضوا هَ کاضت کِ افزادی اًتخاب

 .است هْن تسیار ّا جزاحی ًَع ایي اًجام در هجزب ٍ هْارت دارای جزاحی یافتي
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 :کٌیذ سَال خَد جزاح اس

 اًذ دادُ اًجام هَ کاضت تؼذاد آًْاچِ تجزتِ ٍ ضزایط هَرد در

 تاضذ داضتِ ػَارض کِ جایی در اًذ دادُ اًجام را هَ کاضت تؼذاد چِ

 چزا ٍ کٌٌذ هی تَصیِ ضوا تزای را هَ کاضت ًَع چِ

 داریذ را پیگیزی ًَع چِ اًتظار ، ضذى خزاب صَرت در

 است چقذر آًْا تیوار رضایت هیشاى

 

 است هَاردی چِ ضاهل هَ کاضت

 تذاى ایي ، ضَد هی اًجام تخطی آرام ٍ هَضؼی حسی تی تحت هؼوَالً هَ کاضت

 .کزد ًخَاّیذ احساس دردی اها تَد خَاّیذ تیذار ضوا کِ هؼٌاست

 .است ًَع 2 هَ کاضت

 (:ًَاری رٍش یا FUT) فَلیکَالر ٍاحذ پیًَذ
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 تقسین قطؼات تِ ٍ ضذُ تزداضتِ ضوا سز پطت اس هَ تا پَست اس ًاسک ًَار یک

 ریشی ّای تزش صَرت تِ ّا گزافت(هَ پیًَذ) هَ 4 تا 1 حاٍی کذام ّز ، ضَد هی

 گیزًذ هی قزار ضذُ ایجاد سز پَست در کِ

 داضت خَاّیذ سخن جای خَد سز پطت در هیطَد تستِ تخیِ تا هَّا تزداضتي هحل 

  تاضیذ داضتِ کَتاّی تسیار هَّای ایٌکِ هگز تثیٌیذ را آى ًثایذ اها ،

 هی اصالح ضَد هی تزداضتِ پَست کِ ای ًاحیِ فقط - ًذارد تزاضیذى تِ ًیاسی سز

 .ضَد

 

 (:FUE) فَلیکَلی ٍاحذ استخزاج

 

 

 تِ ّا گزافت(گزافت) ضَد هی تزداضتِ 1 تِ 1 فزد هَّای هیطَد تزاضیذُ سز پطت

 ّای سخن جای گیزًذضوا هی قزار ضذُ ایجاد سز پَست در کِ ریشی ّای تزش صَرت

 تَد ًخَاّذ تَجِ قاتل تسیار اها ، داضت خَاّیذ کوی تسیار
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 کلیٌیک در هاًذى ضة تِ ًیاسی اها ، کطذ هی طَل رٍس یک هؼوَالً هَ کاضت

 .ًیست

 تا تیطتز یا جلسِ 2 تاضذ السم است هوکي ، است درهاى تحت تشرگ ًاحیِ یک اگز

 .تاضیذ داضتِ هاُ چٌذ فاصلِ

 اسپزی ضوا تِ تایذ. کٌیذ هزاقثت خَد پیًَذ اس چگًَِ کِ گَیذ هی ضوا تِ جزاح

 .کٌیذ استفادُ هَ رضذ ٍ تْثَد تزای آى اس تا ضَد دادُ

 

 تْثَدی

 .ّستٌذ خَد کار هحل تِ تاسگطت تِ قادر هَ کاضت اس پس رٍس 3 حذٍد افزاد تیطتز

 

. تاضیذ هزاقة تسیار خَد ضذُ کاضتِ هَّای تا ػول اس پس اٍل ّفتِ 2 تایذ ضوا

 را ٍرسش اٍل هاُ در ضَد گفتِ ضوا تِ است هوکي.تَد ًخَاٌّذ ایوي پیًَذّا

 .دّیذ کاّص را سخن جای تا دّیذ کاّص

 

 لوس را پیًَذّا ًثایذ اها ، کزد جذا تَاى هی را تاًذ ّز هؼوَالً: رٍس 5 تا 2 اس تؼذ

 .کٌیذ

 .تطَییذ دست تا آراهی تِ را خَد هَّای تتَاًیذ تایذ: ضطن رٍس

 

 .است تزداضت قاتل هؼوَالً جذب قاتل غیز تخیِ ّز: رٍس 14 تا 10 اس تؼذ
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 .کٌٌذ هی رضذ تؼذاً ٍ ریشًذ هی اغلة ضذُ کاضتِ هَّای: ّفتِ چٌذ اس تؼذ

 

 .کٌٌذ هی ضذى ظاّز تِ ضزٍع هؼوَالً جذیذ هَّای: هاُ 6 اس تؼذ

 .ضَد دیذُ تایذ کاهل ًتایج: هاُ 11 تا 12 اس تؼذ

 

 اًتظار هَرد جاًثی ػَارض

 ٍ دردًاک ، تٌگ سز پَست یک:است سیز هَارد اًجام هَ کاضت اس تؼذ هؼوَالً

 رٍس چٌذ هذت تِ هتَرم

 است ضذُ کاضتِ هَ کِ جایی در هَقت خالل

 ریش تسیار سخن تؼذادی یا سخن جای یک

 

 تیایذ پیص است هوکي هطکلی چِ

 خطز ّویطِ ، ػول ًَع ّز هاًٌذ اها ، است ایوي رٍش یک کلی طَر تِ هَ کاضت

 :دارد ٍجَد کوی

 ریشی خَى

 ػفًَت

 تیَْضی هادُ تِ آلزصیک ٍاکٌص یک
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 کَچکی خطز ّوچٌیي.کٌذ درهاى را هطکالت ایي سزػت تِ تتَاًذ تایذ ضوا جزاح

 تَجِ قاتل سخن یک است هوکي یا ، کٌٌذ هی ریشش هَّا ٍ دارد ٍجَد پیًَذ تزای

 .ضَد ایجاد

 درهاى چگًَِ ٍ ّستٌذ هحتول چقذر هطکالت ایي کِ دّذ تَضیح تایذ ضوا جزاح

 جزاح. ضَد پطت کن ّوچٌاى پیًَذ اطزاف در است هوکي ضوا هَّای.ضًَذ هی

 سهاى گذضت تا هَ رسیذى ًظز تِ طثیؼی اس اطویٌاى تزای را پیًَذ طزاحی تایذ ضوا

 .کٌذ ریشی تزًاهِ

 کزد تایذ چِ هطکل تزٍس صَرت در

 است هوکي ًتایج ٍ ضَد اًجام اضتثاُ است هوکي اٍقات گاّی سیثایی جزاحی

 .داضتیذ اًتظار کِ ًثاضذ چیشی ّواى

 در کِ کلیٌیکی تا ٍقت اسزع در تایذ ، هٌتظزُ غیز ػالئن یا ضذیذ درد داضتي صَرت در

 .تگیزیذ تواس ایذ دادُ اًجام هَ کاضت آى

 ، است ًطذُ اًجام درستی تِ رٍش ایي کٌیذ هی فکز یا ، ًیستیذ راضی ًتایج اس اگز

 .کٌیذ صحثت کزدُ هؼالجِ را ضوا کِ جزاحی تا

 تگیزیذ تواس خَ پشضک تا داریذ خَد اس هزاقثت هَرد در ًگزاًی اگز

 تْیِ ٍ تزجوِ:دکتزحسیي جذیذ

 procedures/hair-https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-هٌثغ:

transplant/  

https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/hair-transplant/
https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/hair-transplant/

