
 

 ست؟ یچ یتراش  کریعلت ورم شکم بعد از پ

است که در حال حاضر توسط جراحان   ییبایز  ی جراح   ی هاروش  نیترمحبوباز    یکی  یکرتراشیپ

کاهش   یبرا  یا  وهیش  یکرتراشیکه که پ  دیدانیم مطمئناً.  شودیمدر سراسر جهان انجام    کیپالست

 بدن است.   نگیروش کانتور  کیبلکه    ست،یوزن ن

اما ممکن است بعد از انجام   فوق العاده است.  یشکل شکم، روش   رییتغ  یبرا  مخصوصاً  ،یکرتراشیپ

آن  توانیمپیکرتراشی در ناحیه شکم، این قسمت دچار ورم شود. دلیل این تورم چیست و چگونه 

 را برطرف کرد؟ 

 

 ؟ کشدیمتاک چقدر طول    ی تام ایشکم    ی کرتراشیپنقاهت  دوره  

 ایو انجام    مار ی ب  ی از جمله سالمت کل  ی بسته به عوامل متعدد  یکرتراشیبعد از پ  ی بهبود  زمان مدت  

 یکرتراشیکه پ  یمتفاوت باشد. به عنوان مثال، زنان  یتا حدود  تواندیم   گر،ی عدم انجام هرگونه عمل د

بزرگ کردن س با  را  و سا  فتیل  نه،یشکم  زمکنند یم  بی ترک  هادرمان  ریران  به  است   ان، ممکن 

 داشته باشند.   از ین  ی تریطوالن  یبهبود



 

از کار داشته   یحدود دو هفته مرخص  دی، بادهندیم شکم انجام    یتراش  کریکه پ  یمارانیب  ،یطور کل  به

که   ی هفته از سر گرفت، در حال  2تا    1بعد از حدود    توانیمسبک را    یها تی فعالباشند. معموالً  

بازگشت   ق یزمان دق  دیهفته متوقف شود. البته با  8تا    6حداقل    دیو ورزش با  دتر یشد  یبدن  ت یفعال

شکم، بالفاصله پس از   یکرتراشیپ ی جراح جیشود. نتا نیی روزانه، توسط پزشکتان تع یها تیفعالبه 

 .شوندیمبهتر هم    جی قابل مشاهده است. البته با گذشت زمان و کاهش تورم، نتا  یاتمام جراح 

 

 است ی عیطب  کامالً شکم    یکرتراشی پ  یتورم بعد از جراح

و عروق   ی مورد انتظار است. عروق خون  کامالً   هیناح   نیشکم، تورم در ا  یکرتراش ی پ  یاز جراح  پس

عنوان    ه ی ناح  ن یا  ی لنفاو به  بدن  ح کنندیمعمل    عات یما  ه یتخل  ستم یس  ک یاز  در   ی جراح  ن ی. 

 ار یرا بس  هیناح  نیموجود در ا  عاتیبدن ما  ل،یدل   نی . به هم شوندیم  دهیعروق بر  نیا  ،یکرتراشیپ

البته جراح   .شودیم  جادیادم ا  ای  عاتیتورم ما  هی ناح  نیدر ا  جهیو در نت  کندیماز قبل خارج    دترکن

را   نام درن  به  باریک  ر پوست در محل بخیه ها و زیجهت تخلیه ترشحات محل عمل چند لوله 

 ند. ذاری می کجاگ



 

تورم  زانیحالت خود قرار دارد، اگرچه م ن یدر بدتر یماه اول پس از انجام جراح  2معموالً در  تورم

است.   متفاوت  افراد مختلف  بدن  بدن عروق خون  زمان همدر  لنفاو   ی که  ترم  ه یناح  نیا  یو   م یرا 

 د، طول بکش شتریب ایسال  کیعروق ممکن است تا  می. ترمشودیم، تورم هم کمتر و کمتر کندیم

 است.  جیسال را  کیپس از    ی حت  یمشاهده تورم جزئ   نیبنابرا

متفاوت   تواندیم  دیکنیم که انتخاب    یبسته به برنامه درمان  زیشکم ن  یتورم بعد از عمل جراح  زانیم

دارد.   ی تاک معمول  ی تام  ک ینسبت به    ی تاک معموالً زمان بهبود و تورم کمتر  یتام   ی نیم  کیباشد.  

 دهد.  شیتورم را افزا  تواند یم  زین  پوساکشنیانجام ل  گر، یاز طرف د

 باشد   ر یدر طول روز متغ  تواندیمتورم   زانیم

 ری تحت تأث  تواندیمو    ابدییمادامه    یطوالن  نسبتاًمدت    یبرا  یتورم جزئ  ه، یاز کاهش تورم اول  پس

 کند.   ر ییروزانه شما تغ  تیفعال

 عنوان مثال:  به

 دهد.   شیتورم شکم را افزا  تواندیم مدت    یطوالن  ستادنیا •

 . ابدییمتورم را کاهش    ی کاف  زانیبه م  دنیخواب •

 .دیتورم شو  ش یمتوجه افزا  ن یممکن است بعد از تمر  ، دیکنیمورزش    یوقت •

، دوری دهندیمروزانه خود توجه کنید و از کارهایی که تورم را افزایش    یها تی فعالبنابراین باید به  

 کنید.

 ؟ کشدیمچقدر طول    یکرتراشیتورم شکم بعد از پ

  ک ی  نیتاک، تورم بعد از عمل است. ا  یتام   یبعد از جراح  یجنبه بهبود  ن یقابل توجه تر  مسلماً

. تورم بعد از دینگران نباش  نیو مورد انتظار در روند بهبود شکم است، بنابرا  یعیقسمت کامالً طب

  ی برا دیتوانیموجود دارد که  ییچند هفته طول بکشد، اما کارها تواندیمشکم   یکرتراشیپ یجراح

 : دیانجام ده   یبهبود  ندیفرا  عیتسر



 

 د ی را فرموش نکن  یبدن تیفعال

سبک را   ی رو  ادهی پ  حتماًاما    د، یداشته باش  یاست در دوران نقاهت استراحت کاف  یضرور   نکهیا  با

کار به کاهش تورم، بهبود گردش خون و به حداقل رساندن   نی. ادیدر برنامه روزانه خود قرار ده 

 . کندیمعوارض بعد از عمل مانند لخته خون کمک  

در چند روز اول پس از عمل   ییرفت و آمد به دستشو  ایمعموالً چند بار در روز قدم زدن در اتاق  

شما را کند کرده و   یروند بهبود   تواندیمباشد،    د یشد  ای  اد یشما ز  یبدن  ت ی است. اگر فعال  یکاف

با   حتماً   ، یرو  اده یو مدت زمان مناسب پ  یبدن  ی ها تیفعالکند. در مورد شدت    جادیا  زین  یعوارض

 . دیجراح خود صحبت کن

 د یبپوش  و تنگ  فشرده یهالباس 

 یا گن ها  ی پزشک  جذب  ی هالباساز   شود یمبعد از عمل، از شما خواسته   نی از روت  یبه عنوان بخش

. مهم کنندیم کمک    اریبس  یبهبود  ع یبه کاهش تورم و تسر  ها لباس  نی. استفاده از ادیاستفاده کن

 .دیرا مطابق دستورالعمل پزشک بپوش تنگ   ی هالباساست که  

 د ی خود باش  ییغذا می مراقب رژ

تورم، نفخ و احتباس آب  تواندیم ادینه، خوردن نمک ز ای دیکرده باش یکرتراشیپ یعمل جراح  چه

، اما در واقع کندیمتورم را بدتر    ادیآب ز  دنیاست که نوش  نیا  جیتصور غلط را  کیکند.    دیرا تشد

 مصرف  زانیو م  دینوشیم آب    ی کاف  زانیحواستان باشد که به م  حتماً موضوع صادق است.    نیعکس ا

 . ابدیتا تورم شکمتان کاهش    دیخود را به حداقل برسان  میسد



 

 

 کمک به کاهش تورم عبارتند از:  ی نکات برا  ریسا

 اد یز  استراحت •

 برای افزایش خون رسانی به ناحیه شکم   نگه داشتن پاها   باال •

 جمع بندی 

و بدن   د ینگاه کن  نهیسن باعث شده است که خود را در آ  شیافزا  ایکاهش وزن    ،یاگر اثرات باردار

بازگرداندن تناسب   یرا برا  یی بایز  یباشد که جراح  ده یممکن است زمان آن فرا رس  د،یخود را نشناس

 ی ده  وبتاز قسمت ن ای  د یده  ام یپ ی امروز به واتس آپ دکتر قدس ن ی . هم دیریاندام خود در نظر بگ

است   یامعجزههمان    یتراش  کریپ  ی که جراح  دی تا متوجه شو  دیوقت مشاوره رزرو کن  کی  ت،یسا

 . دیکه منتظر آن بود
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