
 

 ست؟ یچ یپالستنویابدوم  ی جراح

دچار   یشکم   ه یدر ناح  ای  ؟ دیرسینم   دیخواه یمکه    ی متعدد هم به فرم شکم   ی هانشستبا دراز و    ایآ

 ینوپالستیدومبا  ی که راه حل مشکل شما، جراح  م ییبگو  دیصورت با  نیدر ا  ؟دیاشدهپوست    یافتادگ

 است.

این   ی ط  بهبود ظاهر شکم است.  یبرا  یی بایز  ی عمل جراح  ک یتاک    ی تام  ای  ی نوپالستیابدوم  ی جراح

 ه یمعموالً با بخ  زین  ( شکمای. بافت همبند)فاسشودیمشکم برداشته    یاضاف  یپوست و چرب  ، یجراح

 شکم بدهد.   ه ی به ناح  باتریز  یاجلوهتا    دهد یم  ریی را تغ  ماندهی. سپس جراح پوست باقشودیممحکم  

 

 ست؟ یتاک( چ یتام)ینوپالستیابدوم

و سفت کردن عضالت   ی و پوست اضاف  یاست که با برداشتن چرب  یروش  ینوپالستیابدوم  ی جراح

 .شودیم شناخته    زیتاک ن   یبه نام تام  ی روش جراح  نی. اکندیمشکم، شکم شما را صاف    وارهید



 

است. ممکن   جیاشتباه را  کی  نی. اما اشودیماشتباه گرفته    پوساکشنیل  یبا جراح  معموالً  ی جراح  نیا

دو،   نیباشد که ا  ادتانی  یول  د،ی هم انجام ده   پوساکشنیل  ،ینوپالستیابدوم  یجراح   نیاست شما ح

 .ستندیمشابه هم برابر ن

 یقطع  ی ریگمیتصم قبل از    د،یانجام آن را دار  قصداگر    ن یبزرگ است، بنابرا  ی عمل جراح  کی  نیا

 ینیگزیجا  د یروش نبا  ن یباشد که ا  ادتانی  .دیاطالعات داشته باش  یبه اندازه کاف  دیمورد، با  نیدر ا

 کاهش وزن باشد.  یبرا

 

 هستند؟  یشکم چه کسان  ی انجام جراح  یداهایکاند  نیبهتر

 که از سالمت کامل برخوردارند مناسب است.   ی مردان و زنان  یبرا  ینوپالستیابدوم  ی جراح

سفت کردن عضالت شکم و حذف  یروش را برا نیا توانندیم، اندکرده مانیبار زا ن یکه چند یزنان

 اضافه استفاده کنند.  ی هاپوست



 

 یدچار افتادگ  ی ول  اندکردهچاق بودند و االن الغر    ی که زمان  یزنان  ا یمردان    ی برا  ن یتاک همچن  ی تام

 است.   یمناسب  نه یدارند، گز  یاز شکم تجمع چرب  یخاص  یدر نواح ا ی  اندشدهپوست    یشل  ای

 ؟ شود یمانجام    ینوپالستیابدوم  یچرا جراح

پوست   یارتجاع   تی کاهش خاص  ، یاضاف  ی وجود دارد که ممکن است باعث تجمع چرب  ی متعدد  لیدال

 هستند:  ریشامل موارد ز  لیدال  نیشدن بافت همبند در شکم شود. ا  فیضع  ای

 قابل توجه در وزن  راتییتغ •

 یباردار •

 نیشکم، مانند سزار  ی هایجراح •

 سن  شیافزا •

 بدن شما   ی عیطب  پیت •

شکم را سفت   ف یببرد و بافت همبند ضع  ن یرا از ب  ی اضاف  ی پوست شل و چرب  تواندیمتاک    یتام

 کند.  

 نه یس  ی بدن مانند جراح  یی بایز  یها یجراح   ریبا سا  بی در ترک  توانیمرا    ینوپالستیابدوم  ی جراح

پزشک   اد،یبه احتمال ز  د، یخود را حذف کن  ی شکم   یها یچربو    دیبده   پوساکشنیانجام داد. اگر ل

 وپوست    ر یبافت ز  پوساکشنیل  را ی. زدیهم انجام ده   ی نوپالستیکه ابدوم  کند یم  شنهاد یبه شما پ

 ی تام ی کار به عهده جراح نی. اکندینم را حذف   ی گونه پوست اضاف چی اما ه  بردیم ن یرا از ب یچرب

 تاک است.



 

 

 د؟ یرا خط بکش  ینوپالستیابدوم  یدور جراح   د یبا  یچه زمان

.  دیندازیب  قیرا تا زمان بچه دار شدن به تعو  یجراح   نیبهتر است ا  د،یقصد باردار شدن دار  اگر •

. شوندیمشکم سفت    ی عمود  ی هاچهیماه  ،ی عمل جراح  ن ی است که در ح  ن یآن هم ا  لیدل

 جدا کند.  گر یکدیرا از   هاچهیماه   نیا  تواندیم   یاما حاملگ

قابل توجه  دیقصد دار  اگر • ا  د،یوزن کم کن  یمقدار  انجام  بعد   یجراح  نیبهتر است  به  را 

 تا وزن شما ثابت شود.   د ی و صبر کن  دیموکول کن

. طول زخم، که در شودیمزخم در شکم  جادیتاک باعث ا ی است که تام ی نکته ضرور نیبه ا توجه 

ب به م  ی نیکیامتداد خط  دارد،  اضاف  زانیقرار  بنابرا  ی بستگ  یپوست  پوست   زان یهرچه م  نیدارد. 

 داشت.  د یخواه  یترکوچکاسکار    یشکم کمتر باشد، پس از جراح   یاضاف

 اقدامات الزم قبل از تامی تاک 

برای اینکه بهترین نتایج را از عمل جراحی ابدومینوپالستی بگیرید، بهتر است نکات زیر را رعایت 

 کنید.



 

 .  د یرا ترک کن گاریس 

روند بهبود را کند کند. عالوه    تواندیمو    شود یمخون در پوست    انیباعث کاهش جر  دنیکش  گاریس

 هی توص د،یهست یگاریکه س  ی. در صورت دهدیم  شیرا افزا  یبافت  بیخطر آس  دنیکش  گاریس  ن،یبر ا

 . دیرا ترک کن  گاری و در دوران نقاهت س  یکه قبل از جراح   شودیم

 

 .  د یکن  یداروها خوددار ی مصرف برخ از

 ی زیخونر  تواندیم که    یاهیگ  ی هامکملضدالتهاب و    ی داروها   ن، یاز مصرف آسپر  د یبا  اد یاحتمال ز  به

 .دیدهد اجتناب کن   شیرا افزا

 . نگه دارید را ثابت  وزنتان

ماه وزنتان ثابت   12  یحداقل برا  ینوپالستیابدوم  ی آل، بهتر است قبل از انجام جراح  دهیحالت ا  در

که قبل از عمل وزن خود را کاهش   کند یم  هیپزشک توص  د، یباشد. در صورت داشتن اضافه وزن شد

 دهد.   رییشما را تغ  جینتا  تواندیم. کاهش وزن قابل توجه بعد از عمل  دیده 



 

 . د یدارو مصرف کن،  از عوارض بعد از عمل ی ریجلوگ یبرا

 تانیاز لخته شدن خون، برا  یر یجلوگ  ی شکم، برا  دنیقبل از کش  ی پزشکتان مدت کوتاه   احتماالً 

 خواهد کرد.    زیضد انعقاد تجو یداروها

 .د یهمراه داشته باش  کیروز عمل  در

شما را به خانه برساند و حداقل شب اول بعد   یتا شخص   دیهماهنگ کن  مارستان،یپس از خروج از ب  

 از عمل را کنار شما باشد.

 تاک   یتام ی جراح یآماده شدن برا

جلسه مشاوره با او داشته   ک یاست که جراح خود را انتخاب کرده و    نیا  ر یمس  نیقدم در ا  نیاول

 نکه یکرد. از جمله ا  دیصحبت خواه یمختلف  یهانهیگز. در آن جلسه، در مورد اهداف خود و  دیباش

 باشد:   ریز  ی هاشکلاز    کیشما به کدام   ینوپالستیابدوم  ی جراح

 کامل  ی نوپالستیابدوم 

 دهدیماستخوان لگن برش    گریسمت استخوان لگن به سمت د  کیروش، جراح شکم را از    نیا  در

. بعد از انجام آوردیمدر    ی را به صورت خط  چهی و در صورت لزوم ماه   یو سپس پوست، بافت چرب

 ر یز  ه یتخل  ی هالولهچند روز به    یخواهد کرد و ممکن است برا  ر ییمکان ناف شما تغ  ، یجراح   نیا

 . دیداشته باش  ازین  یپوست

 ی نوپالستیابدوم ین یم ا ی یجزئ  ینوپالستیابدوم

دارند. در طول  ی ناف تجمع چرب ریکه در ز شودیمانجام  یافراد ی اغلب رو ی نوپالستیابدوم ینیم  

عمل ممکن   نیا  ط،یو بسته به شرا  دهدینم   رییمکان ناف شما را تغ  ادیروش، جراح به احتمال ز  نیا

 است فقط تا دو ساعت طول بکشد.

 اطراف شکم  ینوپالستیابدوم

 اد یپشت و شکم ز  هیدر ناح  یچرب  یهاتوده  زانیکه م   ی. زمانشودیمپشت    هیشامل ناح  یجراح  نیا

 . کندیم  شنهادیرا پ  ی طیمح  ا یاطراف شکم    ینوپالستیابدوم  یباشد، پزشک انجام جراح 



 

 ه ی ناح  ن یا  ی اضاف  ی هایچرب  پوساکشن یبا استفاده از ل  ا یجراح    ،ینوپالستی نوع ابدوم  ن یانجام ا  یبرا

تا شکل بدن را از همه طرف   کندیمباسن و پشت را حذف    هی ناح  یپوست و چرب  ای  ،داردیبرمرا  

 بهبود دهد.

 ابدومینوپالستی  بعد از عمل 

 ی کوچک  ی هالوله. ممکن است  شودیممحل برش پانسمان    ،ینوپالستیابدوم  ی پس از اتمام جراح

 کند.  ه یرا تخل  ی اضاف  عاتیما ا یهم در امتداد محل برش قرار داده شود تا خون  

. وجود شودیممسکن کنترل    ی کرد که با داروها  دی را احساس خواه   یدرد متوسط  اد یاحتمال ز  به

 است.  یعیطب   ی جراح هی تورم در ناح

 

 ه یتخل یهالوله 

از   گرید  یکی  ایبمانند. پزشک    یممکن است تا چند روز پس از عمل در محل باق  هیتخل  یهالوله

. ممکن دهدیمرا به شما نشان    ه یتخل  یهالولهو مراقبت از    هیکادر درمان شما، نحوه تخل  یاعضا

 د.ی را ادامه ده   کی وتیب  یمصرف آنت ،در محل خود هستند  ها هیتخلکه    یاست الزم باشد تا زمان



 

 زیکننده خون تجو  قیرق   یتاک، جراح دارو  یپس از تام  یمدت کوتاه  یممکن است برا   نی همچن

 کند.

کرد.  دی کننده شکم استفاده خواه  ت یلباس حما کیشکم خود از  دنیشش هفته بعد از کش حدود

 . کندیم یبانیاز شکم پشت  یبهبود  ن یو ح  کندیم یریدر شکم جلوگ  عاتیلباس از تجمع ما  نیا

 از محل زخم  مراقبت

 . دهدیم  حی نحوه مراقبت از اسکار را توض  پزشک

جراح  در از  پس  اول  هفته  با  ،یشش  حرکت  باش  کامالً  دیهنگام  همچندیمراقب  از   دیبا  ن ی. 

 .دی کن  اجتناب(  ی)مانند دوال شدن ناگهاندهندیمکه محل زخم را تحت فشار قرار    ییهاتیموقع

 کند.   یزخم را بررس تیتا او وضع  دیپزشکتان برو  شی مقرر شده پ  ی هازماندر    حتماً  دیبا

 ؟ دهدیمتاک( را پوشش   ی)تامینوپالستیابدوم  مه یب  ایآ

و از   د ی. اما اگر فتق داشته باشدهندینمرا پوشش    ی انتخاب  ییبایز  ی معموالً جراح  مه یب  ی هاشرکت

باش  ینوپالستیابدوم  یجراح  قیطر داشته  را  آن  درمان  ب  د،یقصد  است شرکت   نهیهز  مه یممکن 

تا مطمئن   د یخود صحبت کن  مه ی شما را پوشش دهد. الزم است که از همان ابتدا با شرکت ب  ی جراح

 نه.   ای  دهند یم عمل شما پوشش    نه یآنها هز  ایکه آ  دیوش

 ی که جراح  کند یم  دییموضوع را تا  نیو ا  سدینویشما م   مهیبه شرکت ب  یاموارد، جراح نامه  شتریب  در

را پوشش دهد،   یاز جراح  یخاص  ی هاممکن است فقط بخش  مهیاست. ب  یضرور   یاز نظر پزشک

 .دیخود بپرس  مه ی را از شرکت ب  ات یجزئ حتماً   نیبنابرا

 مزایای جراحی ابدومینوپالستی چیست؟ 

جراحی تامی تاک به دلیل مزایای متعددی که دارد، امروزه انتخاب بسیاری از بیماران است. این 

 کامالً گی شکم را و پوست اضافه و افتاد کند یمجراحی عالوه بر اینکه فرم شکم را به خوبی اصالح 



 

مرتبط با ناحیه شکم نظیر فتق شکم یا بی اختیاری ادرار نیز  ی هایماریب، در درمان  کندیمدرمان 

 موفق عمل کرده است. 

 ست؟ یچ ینوپالستیعوارض ابدوم

 یداروها   ازیداشت. پزشک در صورت ن  دی درد و تورم خواه   ی، بعد از جراح رود یمکه انتظار    همانطور

 . کندیم  ز یمسکن تجو

 ی خستگ  ، یدوره احساس کرخت  نیممکن است در ا  نی ممکن است چند هفته طول بکشد. همچن  درد

 .دیدر محل زخم داشته باش  یو کبود

 ابت، ید  ف، یخطرات خاص خود را دارد. اگر گردش خون ضع هایجراح  یهم مانند تمام  ی جراح  نیا

از عمل   ،دیکشیم  گاریس  ای  دیدار  یکبد  ای  یویر  ،ی قلب  یهایماریب بعد  ابتال به عوارض  احتمال 

 باشد:  ر یشامل موارد ز  تواندیم . عوارض ابدییم  شیافزا

 زخم  •

 ( یزی)خونر  هماتوم  •

 عفونت •

 ( ع ی)تجمع ماسروما •

 زخم   میکند ترم  روند •

 خون  لخته •

 یجراح   ه یدر ناح  یحس  یب •

 عبارتند از:   یجراح  ن ینادر ا  عوارض

 واقع در عمق پوست(   ی)مرگ بافت چربی چرب  نکروز •

 شدن زخم   باز •

 ی جراح جهیبودن نت  نامتقارن •



 

 پوست )سروما(.   ر یدر ز ع یتجمع ما

 ی اضاف  عیبه کاهش خطر تجمع ما  توانندیم،  مانندیمدر بدن    یکه پس از جراح  یاهیتخل  یهالوله

با استفاده از سوزن و سرنگ خارج   یرا پس از جراح  عیممکن است ما  نیکمک کنند. پزشک همچن 

 کند.

 زخم   ف یضع بهبود

. ممکن است کنندیمشروع به جدا شدن    ا ی  ابندیینم بهبود    ی به خوب  یاوقات خط برش جراح  ی گاه 

 به شما داده شود.  کیوتیب  یاز عفونت آنت  ی ریجلوگ  یبرا ی و بعد از جراح  نی در ح

 مرگ بافت  ای بیآس 

 ب یشکم ممکن است آس  ه یدر عمق پوست شما در ناح  ی شکم، بافت چرب  یانجام عمل جراح   ی ط  در

بافت ممکن است  ه،ی. بسته به اندازه ناحدهدیم شیخطر را افزا نیا دنیکش  گاری. سردیبم  ای ندیبب

 داشته باشد.  ی به عمل جراح  از ین  ای  ابد یخود بهبود   ی به خود

 



 

 در احساس پوست    راتییتغ

شکم   هیبر اعصاب ناح  تواند یم  ی شکم   یها بافت  ت یموقع  رییشکم، تغ  یانجام عمل جراح   یط  در

 ی ها داشت که معموالً چند ماه  دیخواه   یحس  یشکم ب  هیبگذارد. احتماالً پس از عمل در ناح  ریتأث

 .ابدییبعد از عمل بهبود م

 ه کار کنید؟ ید، باید چاگر بعد از عمل مشکلی پیدا کرد

 نباشد.   دیکه انتظار داشت  ی زیآن چ  جی ممکن است اشتباه انجام شود و نتا  ییبایز  ی اوقات جراح  ی گاه 

که در آن عمل انجام   یک ینیدر اسرع وقت با کل  دیبا  رمنتظرهیعالئم غ  ای  دیصورت داشتن درد شد   در

 . دیریشده است تماس بگ

 یعمل به درست  ن یکه ا  د ی کنیمفکر    ا ی  د،یستین  ی راض   ج یو از نتا  د یانجام داده ا  ینوپالستیابدوم  اگر

 .دیبگذار  انیکه شما را درمان کرده است، در م  یموضوع را با جراح  دیانجام نشده است، با

 جمع بندی 

ظاهر   تواندیمشکم،    وارهید  تیو تقو  یاضاف  یبردن پوست و چرب  نیبا از ب  ینوپالستیابدوم  یجراح

 کند. تر کیبارو    باتر یشکم را ز

برا  یهنگام  انجام جراح  یکه  قدس   شیپ  ینوپالستیابدوم  یمشاوره  تمام   شانیا  ،دیرویم  یدکتر 

مورد انتظار خود صحبت   ج یجلسه شما از نتا  نیا  ی . طگذاردیم  ان یعمل را با شما در م  ی هانهیگز

 نتخاب مورد نظرتان ا  جیبه نتا  دنیرس  ی روش را برا  نیتا بهتر  کنند یمبه شما کمک    شانیو ا  دیکنیم

 .دیکن

 منابع: 

-https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/11017

tuck-tummy-abdominoplasty 

-tummy-procedures-s://www.webmd.com/beauty/cosmetichttp

tuck# 
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-procedures/tummy-https://www.mayoclinic.org/tests

20384892-tuck/about/pac 
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