
 

 ؟ شودیم  یبررس یی ارهایچه مع  ینوپالستیابدوم  د یکاند  نییتع  یبرا

از   یا جراحی تامی تاک، یکی  ابدومینوپالستی  ت. ساالنه پرطرفدار زیبایی اس  ی هایجراحجراحی 

این منطقه از این جراحی استفاده   یها یچرببسیاری از افراد برای بهبود فرم ناحیه شکم و کاهش  

 . کنندیم

 خواهند یم، برای همه افراد مناسب نیستند و کسانی که  هاعملاما این جراحی درست مانند سایر  

در این مقاله معیارهای تعیین این جراحی را انجام دهند، الزم است که شرایط خاصی داشته باشند.  

 . میکنیمکاندیدهای جراحی ابدومینوپالستی یا جراحی تامی تاک را بررسی  

 

 ؟ دهندیمچرا افراد جراحی ابدومینوپالستی انجام  

هستند، اما در زمان   ریپ  ار یبس  یی بایز  ی جراح  یکه برا   کنندیماگرچه زنان و مردان اغلب تصور  

. ستین  ی مهم   ار ینه، سن فاکتور بس  ا یاست    ییبا یز  ی انجام جراح  طیواجد شرا  مار ی ب  نکهیا  یبررس

که  کنند یم تصور   مارانی از ب ی ار یصادق است. بس  ز ین ینوپالستیابدوم ی موضوع در مورد جراح نیا



 

 ار یبس  مار،یب  یندارد. وضع سالمت کل  قت یموضوع حق  نیافراد جوان است. اما ا  ی برا  یجراح  نیا

 از سن او است.  ترمهم

. به رندیگیمتاک    یتام  ی به انجام جراح  م یتصم   ، یمختلف و در مراحل مختلف زندگ  لیبه دال  مردم

 ا یکنند.    یابیخود را باز  ی اندام قبل از باردار  خواهند یم، اغلب  اندشدهکه بچه دار    ی عنوان مثال زنان

را انجام   ی جراح نیا  خواهند یم،  اندگرفتهکاهش وزن قرار    یکه تحت عمل جراح   یمارانیاز ب  یبرخ

  ببرند.  ن یشکم را از ب  ی دهند تا پوست اضاف

 

 ؟ کندیم  طیواجد شرا  ینوپالستیابدوم  ی انجام جراح  یشما را برا  یز یچه چ

 ی ابتدا پزشک از اهداف شما برا  ،دیرویمنزد پزشک    ینوپالستیابدوم  یانجام جراح  یکه برا  یزمان

ا انجام    یکیزیف  نهیمعا  کی. سپس  پرسدیمعمل سوال    نیانجام  و   یتا سالمت کل  دهدیم کامل 

 کند.   یتاک بررس یانجام عمل تام  یشما را برا  طیشرا

 د ی. جالب است که بدانکندیم  یشما را بررس  یجراح سابقه پزشک   ادیبه احتمال ز  یمرحله بعد  در

از   رایجوان خود باشند ز  ان ینسبت به همتا  یبهتر  ی دهایمسن ممکن است کاند  مارانی از ب  یبرخ



 

 م تما  یدو فاکتور مهم برا  ، یبدن  تینبودن و انجام منظم فعال  یگاریبرخوردارند. س  یشتریسالمت ب

 هستند. ینوپالستیابدوم  ی است که به دنبال جراح  یکسان

 تاک چقدر است؟   یتام ا ی  ینوپالستیابدوم  یانجام جراح  یسن برا  نیبهتر

بدن   یها قسمت  ر یدر سا  خواهند یمتام تاک را دارند،    ی که قصد انجام جراح  ی مارانیاز ب  یاریبس

سال دارند و به   40  ای   30،  20که در    ییهاخانممثال    ی انجام دهند. برا  یی بایز  یجراح   ز یخود ن

 یی بایزاز عمل    یبه عنوان بخش  ز یرا ن  نهیس  ییبایز  ی انجام جراح  معموالً،  اندشدهبچه دار    یتازگ

باشد   کیآل خود نزد  دهیتا حد ممکن به وزن ا  دیبا  د یبا  ماریب  ط،یشرا  نی. در اکنندیمخود انتخاب  

 برود.   نیعمل از ب  جیبه بچه دار شدن نداشته باشد. چون ممکن است نتا  میتصم   ندهیو در آ

  آل دهیابه وزن    د یعمل با  نیانجام ا  یسال دارند، برا  60  ا ی  50که    یمارانی ب  یعنی،  میانسال  مارانیب

 را به دست آورند.   ج ینتا  نیداشته باشند تا از بهتر  ی سالم   یباشند و سبک زندگ  کیخود نزد

 ؟ گذاردیم  ریتأث   ینوپالستیابدوم  یجراح یسن بر روند بهبود  ایآ

که باشند، اگر   یمنحصر به فرد است. افراد در هر سن  مار یروند بهبود هر ب  ، ییبایز  ی از جراح  پس 

و کمتر در   کنندیم  دایبهبود پ   ترعیسربرخوردار باشند،    ییباال  یاز سالمت جسمان  ی قبل از جراح

 معرض عوارض بعد از عمل هستند. 

 مارانی جوان و مسن وجود دارد. به عنوان مثال، ب  مارانیدر بهبود ب  یحال، چند تفاوت کل  نیا  با

که مردان و زنان مسن   ستیبدان معنا ن  نی. اما اابندییممسن بهبود    مارانیاز ب  ترعیسر  ترجوان

 تاک انجام دهند.  یتام   ی جراح  دینبا

. دیتوجه کن  د یگویمکه جراح به شما    ی الزم است که به نکات   ، یروند بهبود  عیتسر  یبرا  ن، ی همچن

. دیداشته باش ن یو حرکات سنگ د یبلند کن ن یسنگ یبارها  دیتوانینم  یبه عنوان مثال پس از جراح

 تواند یمموضوع    نیدارد، ا  نیسنگ  یبه بلند کردن بارها  از یبه عنوان مثال اگر شغل شما ن  نیبنابرا

 داشته باشد و آن را کند کند.  ر یتأثشما   یبر روند بهبود



 

 د؟ یهست  ینوپالست یابدوم  یجراح   یبرا  ی مناسب  دیشما کاند  ایآ

 ی برا  مؤثر مطمئن و    یماهر انجام شود، روش  یجراح  ک یتوسط    ینوپالستیابدوم  ی که جراح  یزمان

 می تصم   ، ییبایز  ی هایجراححال، مانند همه انواع    نیخوش فرم و صاف است. با ا  ی به شکم  یابیدست

 . ردیکه فرد بتواند به سرعت بگ  ست ین  یم ی هم تصم  ینوپالستیابدوم  ی در مورد جراح  یریگ

حال، اگر هنوز   نیوقت مشاوره با جراح است. با ا  نیی تع  ح،یاز انتخاب صح  نان یاطم   یراه برا  نیبهتر

تاک را   یتام  ی جراح  یدها یکاند  یها یژگیودر ادامه    د، یستیمطمئن ن  یجراح   ن یدر مورد انجام ا

 .    میاآورده

 در اطراف شکم  وجود پوست اضافه  

بودن    طیواجد شرا  یسرسخت شکم را هدف قرار دهد، اما برا  یهایچرب  تواندیمتاک    ی تام  اگرچه

. چرا؟ چون دیپوست اضافه در اطراف شکم خود داشته باش یمقدار قابل توجه د یروش، با نیا یبرا

 ی و اگر پوست اضاف  کندیم  جادیا  ی جراح  نیانجام ا  یبرش نسبتاً بزرگ برا  کیشما    کیجراح پالست

 پوستتان به جا بماند.  یرو   ندیناخوشا  یاسکار  تواندیم  د، ینداشته باش  یکاف

 نی. در ادیرا انجام ده   یجراح   نیا  د یتوانیمهم    دیپوست اضافه دار  شکم   ریز  هی اگر تنها در ناح  البته

 . کندیم  ه یرا توص  یتاک جزئ   ی تام  ی پزشک انجام جراح  معموالً  ط،یشرا



 

 

 خوب  یداشتن سالمت عموم 

دارند   ی جد  یها یماریبکه    یافراد  ی است، اما بازهم برا  خطر کمروش    کی   ینوپالستیابدوم  ی جراح

 از:   اندعبارت  دیریدر نظر بگ  ی جراح نیقبل از انتخاب ا  د یکه با  یاز موارد  ی. برخستیمناسب ن

و   ها هیرالزم است که    ل یدل  ن ی، به هم شودیمانجام    یعموم   یهوشیتحت ب  ی جراح  احتماالً  •

 داشته باشند.  یخوب  طیقلب شما شرا

ا  اختالالت  • بافت همبند    ی منیخود  را در طول روند   ی مشکالت جد   توانندیم و اختالالت 

 کنند.  جادیبهبود ا

موضوع را   نیا  د ی، باشودیمو برجسته    می ضخ  یها زخمپوست شما به طور معمول دچار   اگر •

 .دیبگذار  انیخود در م  کیبا جراح پالست



 

 . دیرا ترک کن گاریس ،ینوپالستیابدوم یقبل از انجام عمل جراح

را ترک کنند.   گار ی س  ،یکه قبل از هرگونه عمل جراح   خواهند یمخود    مارانیاز ب  ک یپالست  جراحان 

 ی ریجلوگ  ی بعد از جراح  یضرور   ر یکند و از عوارض غ  عیرا تسر  یروند بهبود  تواندیم  گار ی ترک س

 کند.

 . د یقصد بچه دار شدن داشته باش   ندهی در آ د ینبا

 یاز انجام جراح  ستبهتر ا  د،یداشته باش  یشتریب   یهابچه  ای  دیبچه دار شو  ندهیدر آ  د یخواه یم  اگر

شده را جدا   م یترم  یها چهیماه   توانندیم  ندهیآ  یها یباردار. چون  دیصرف نظر کن  ینوپالستیابدوم

 کرده و دوباره پوست اطراف شکم شما را کش دهد.

. دیشکم خود انجام ده   ن یاول  ج یبازگرداندن نتا  یرا برا  ی گریروش د  دیبدان معناست که شما با  نیا

که انجام   یتاک  یتام   یکه جراح   دیآمد، بهتر است بدان  ش ی پ  یارمنتظرهیغ   یحال، اگر باردار  نیبا ا

 مانیبعد از زا  مل،ع   جیبازگرداندن نتا  یبرا  دیبا  احتماالً ندارد و    ی ریسالمت نوزاد تاث  یرو  ،دیاداده 

 .دی انجام ده   ی م ی ترم  ی جراح  کی

 .د یقصد کاهش وزن داشته باش  د ینبا

و معموالً قبل از   ستیکاهش وزن ن  یجراح   کی  ینوپالست یابدوم  یجراح  دی مهم است که بدان  اریبس

و   دی را انجام ده   یجراح  نیباشد. اگر ا  آلتاندهیا به وزن    کینزد  باًیتقروزنتان    دیعمل با  نیانجام ا

م به  آن  از  کن  یاد یز  زانیبعد  کم  دچار    د، یوزن  دوباره  است  و   یشدگشلممکن  بشود  پوست 

 ببرد.   نیعمل را از ب جی شود و نتا  یشکم شما دچار افتادگ  ی هاچهیماه 

 جمع بندی 

دکتر سریع است نه جراحی کاهش وزن!    سایز  مینوپالستی جراحی کاهش نکته مهم جراحس ابدو

جراحی  انجام  در  خاصی  تبحر  که  هستند  تهران  مطرح  زیبایی  جراحان  از  یکی  قدسی  حامد 

 ابدومینوپالستی دارند. 



 

 ی ها روش ر یسا ا یشکم   یی بایز ی عمل جراح ی ایو مزا ها نهیهزدر مورد   شتریکسب اطالعات ب یبرا

 . دیبه قسمت تماس با ما مراجعه کن  دیتوانیمبدن    نگیکانتور

 :منابع

https://petersonmd.com/blog/How+to+Determine+if+Youre+a+Go

od+Candidate+for+a+Tummy+Tuck/261 

-what-age-tuck-https://www.thepiazzacenter.com/blog/tummy

matters/ 

 

 

https://petersonmd.com/blog/How+to+Determine+if+Youre+a+Good+Candidate+for+a+Tummy+Tuck/261
https://petersonmd.com/blog/How+to+Determine+if+Youre+a+Good+Candidate+for+a+Tummy+Tuck/261
https://www.thepiazzacenter.com/blog/tummy-tuck-age-what-matters/
https://www.thepiazzacenter.com/blog/tummy-tuck-age-what-matters/
https://www.thepiazzacenter.com/blog/tummy-tuck-age-what-matters/
https://www.thepiazzacenter.com/blog/tummy-tuck-age-what-matters/

