
 

منظور  به  که  است  سینه  جراحی  نوعی  ماموپالستی 

سینه سایز  فرم    هاکاهش  و  سایز  در  تناسب  ایجاد  و 

اندازه سینه باتوجه به وزن بدن    .گیردمی  انجام   هاسینه 

هم  کند با افزایش وزن یا بارداری اندازه سینه  می  تغییر

 . دستخوش تغییر خواهد شد

 :افراد مناسب عمل ماموپالستی 

 ی بزرگ هستند که موجبها. افرادی که دارای سینه 1

 . متناسب به نظر رسیدن اندامشان خواهد شدنا

 .ی قرینه ای نیستندها. بانوانی که دارای سینه 2

است که  ها. خانم3 بزرگ  به حدی  آنها  یی که سینه 

 . ا ورزشی فرد خواهد شدمانع فعالیت بدنی ی 

 :سن مناسب عمل ماموپالستی

اما  ،  باشدمی  . عمل ماموپالستی در هر سنی قابل اجرا1

از تکمیل رشد سینه  به بانوان توصیه میشود که بعد 

 . اقدام نمایند 

. بانوانی که قصد بارداری دارند بهتر است که بعد از  2

ا را  ماموپالستی  نجام  بارداری و دوران شیردهی عمل 

 . دهند

خانم3 ازدواجها.  از  قبل  که  عمل  می  یی  خواهند 

ماموپالستی را انجام دهند بهتر است که با جراح سینه  

 . ی الزم به فرد منتقل شودهامشورت نمایند تا توصیه 

 اقدامات قبل ازماموپالستی: 

ابتدایی ترین و حیاتی ترین قدم قبل از اقدام به تمامی  

جراحی   انتخاب  اعمال  درمورد  کافی  تحقیق  زیبایی 

جراح و  ،  باشدمی  بهترین  صحیح  انتخاب  که  چرا 

به   شما  دستیابی  در  ایشان  با  درست  ارتباط  برقراری 

 . اهدافتان از انجام عمل نقشی اساسی دارد

با توجه ،  . بنابراین پس از انتخاب یک جراح متخصص1

د  و حاذق جهت جلسه مشاوره نزد ایشان مراجعه نمایی

یتان از عمل  هاو دراین جلسه یکایک  اهداف و خواسته 

را برای وی تشریح نمایید و ازجراح خود درباره نتیجه 

 . درمان جویا شوند

با  2 این جلسه درباره جراحی ماموپالستی  . جراح در 

کوچک کردن سینه و روش پیشنهادی اش متناسب با  

 . نماید می وضعیت شما توضیحاتی را برایتان بیان

. شما موظف هستید در صورت برخورداری از سوابق  3

پزشکی ومصارف دارویی یا عادت خاصی ازقبیل مصرف  

 سیگار جراح معالج تان را آگاه نمایید.

به  4 ابتال  خانوادگی  سابقه  منظر  از  را  شما  جراح   .

سرطان پستان از طریق تجویز سونوگرافی یا بئیوپسی  

 دهد. می مورد بررسی قرار

پس ازاطمینان از عدم ابتالی بیمار   ص. جراح متخص5

و معاینات الزم شامل بررسی    هابه سرطان سینه ارزیابی

کیفیت پوست و میزان بافت پستان ومحل قرارگیری  

 . دهد می نوک وهاله پستان را روی بیمار انجام

در  6 تر  کامل  اطاعات  ثبت  جهت  موارد  برخی  در   .

فتوگرافی است  ممکن  بیمار  ان   هاپرونده  دازه  و 

 . یی از بیمار انجام گیردها گیری 

بایست از یک ماه قبل از عمل و  . افراد سیگاری می7

 .یک ماه بعد از عمل از مصرف سیگار خودداری نمایند

. متقاضی جراحی ماموپالستی باید از دوهفته قبل از  8

بروفن مانند  داروهایی  ومیتامین  ،  عمل  و    Eآسپرین 

ی گیاهی و داروهای ضد التهابی را هاهمچنین مکمل 

نوشیدن الکل نیز به مدت دو هفته قبل از    . قطع نماید

مراقبت  کردن  کوچک  عمل  هاجراحی  از  بعد  ی 

 . ماموپالستی

 :از ماموپالستیهای پس  مراقبت

جراحی 1 از  بعد  گیجی  و  سنگینی  احساس  داشتن   .

بیهوشی  داروی  تاثیر  دلیل  به  و  است  طبیعی   سینه 

مدت  می به  است  بهتر  شرایط  این  در  که    24باشد 

 . ساعت فردی همراه شما باشد

راه  2 میتوانید  پزشک  دستور  با  ابتدایی  روزهای  در   .

بهبودی تان    رفتن را شروع کنید چرا که با راه رفتن

 . شودمی سریع تر حاصل

تجویز  3 شما  برای  پالستیک  جراح  که  داروهایی  از   .

 . کرده است در زمان معین استفاده کنید

 . . رژیم غذایی خود را با نوشیدن مایعات شروع کنید4

. سعی کنید دراین دوران مصرف پتاسیم را به حداقل  5

 . ممکن برسانید

مصر6 که  باشید  داشته  توجه  روند  .  به  آناناس  ف 

 . کندمی بهبودی تان کمک بسیاری

نوشیدن  7 و  دخانیات  مصرف  از  ماه  یک  مدت  به   .

 . مشروبات الکلی پرهیز کنید

نموده 8 تجویز  پالستیک  جراح  که  طبی  سوتین  از   .

این سوتین مخصوص دوران پس    . است استفاده نمایید

  از جراحی سینه است واستفاده از آن مهم و تاثیر گذار

 .است

 . توانید استحمام نماید می . بعد از دو روز9



 

ی ناشی از جراحی سینه خشک  ها. باید جای زخم10

نگه داشته شود و چنانچه احساس خشکی در پوست 

سینه داشتید میتوانید از کرم مرطوب کننده استفاده  

 .نشود هانمایید به طوری که وارد زخم

 :عوارض احتمالی بعد از ماموپالستی

است  د ممکن  مناسب  جراح  انتخاب  عدم  رصورت 

   :عوارضی برای بیمار حادث گردد که عبارتنداز

 . بروز عفونت2 .خطر بیهوشی 1

 . باقی ماندن آثار زخم  4 .احتمال خونریزی 3

 . غیر قرینگی در سینه 6 . حساسیت دارویی  5

   ها. بی حسی سینه8   آسیب دیدن بافت سینه . 7

خون در زیر پوست یا اصالحا هماتوم  . تجمع مایعات یا  9

 افتد و باید تخلیه گردد. می که در اثر عمل اتفاق

 

طول چقد  ماموپالستی  جراحی  از  پس   بهبودی 

 ؟ کشدمی

هر فردی متفاوت است    است روند بهبودی در  یبدیه

اما    .یابد می  بیمار بهبود،  ولی غالبا دوهفته بعد ازعمل

  6الستی به مدت  گردد پس از جراحی ماموپ می  توصیه

 تحت مراقبت جدی قرار گیرد  هاسینه، ماه

ماموپالستی  عمل  از  بعد  که  صورتی  در  آیا 

به حالت سابق خود   ها،بارداری اتفاق بیفتد سینه

 ؟ گرددمی  باز

پوست در دوران ،  مطابق نظر بعضی از جراحان زیبایی

افتادگی   امکان دارد کمی  لذا  بارداری کشیده میشود 

ایج افراد  پوست  در  افتادگی  این  میزان  که  گردد  اد 

 .مختلف متفاوت است

خانم دوران هاآیا  دراین  وشیرده  باردار   ی 

 توانند ماموپالستی انجام دهند ؟می

به زنان باردار و شیرده اکیدا توصیه میشود انجام ، خیر

 . این عمل را به بعد از این دوران به تعویق بیاندازند

 

توصیه عمل   مواردی  چه  در   ماموپالستی 

 ؟شودنمی

یی اعم از دیابت ومشکالت  هاافرادی که به بیماری   در

درافرادی که دارای اضافه   .قلبی وعروق مبتال هستند

هستند زیاد  بسیار  نوع   . وزن  هر  دچار  که  درافرادی 

   .باشند بیماری مرتبط به ناحیه صدری ) سینه ( می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماموپالستی

 هاخانم  :گروه هدف

 
 

   یواحد آموزش

 مارستان فوق تخصصی عدلبی
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