
 پالستیه جزاحی

 ٍ ضىل تزهین یا اصالح تا وِ است پشضىی تخصص یه ،(Plastic surgery: اًگلیسی تِ) پالستیه جزاحی

 .گَیٌذ را اًساى تذى تذضىلی یا ًمص ّزگًَِ سیثایی ٍ ساختاری، واروزدی، تزهین. دارد سزٍوار واروزد

 تزهیوی، ّای جزاحی اًَاع اس تسیاری پالستیه جزاحی است، ضذُ ضٌاختِ سیثایی جزاحی تزای تز تیص وِ حالی در

« plastikos» یًَاًی ٍاصُ اس «پالستیه» ٍاصُ. ضَد هی ضاهل ّن را ّا سَختگی تزهین ٍ ریش، جزاحی دست، جزاحی

. ًذارد پالستیه ًام تِ هصٌَػی پلیوزی هادُ تا ارتثاطی ّیچ ایٌجا در آى وارتزد است؛ دّی ضىل یا لالة هؼٌای تِ

 .ػادی ضىل سیثاتزوزدى ٍ جسوی ّای ًمص تاسساسی: است یافتِ تىاهل گستزدُ سهیٌِ دٍ در ًَیي پالستیه جزاحی

 تْثَد ٍ والثذی، هٌاطك تِ تَجِ هطاتِ، تا هطاتِ تافت جایگشیٌی ػزٍق، حفظ تز پالستیه جزاحی در جزاحی اصَل

 .است هتوزوش دیذُ آسیة تافت رساًذى حذالل تِ تا سخن

 هٌظَر تِ وِ است جزاحی اػوال ضاهل پالستیه جزاحی ٍ دادى ضىل هؼٌی تِ دارد یًَـاًی ریطِ وِ پالستیه ولوِ

 آثــارجزاحی الومذٍر حتی ٍ تشًذ صذهِ ػضـَ طثیؼـی حالت تِ ایٌىِ تذٍى گیزد هی اًجام ػضَ تزهین ٍ ضىل تغییز

 تا ػول ایي در. است تیٌی داخلی ٍ خارجی اضىاالت اصالح جْت جزاحی ػول سپتَریٌَپالستی. ضَد ًوی دیذُ

 صَرت ولی فزم تا راتطِ در تیٌی وِ هیطَد سؼی دیگز ًَالص تصحیح ٍ اضافی غضزٍفْای ٍ استخَاًْا تزداضتي

 ًَالص رفغ صَرت، ظاّز ضذى سیثاتز تِ هیل هاًٌذ. است هتفاٍت هختلف افزاد در تیٌی جزاحی اًگیشُ. ضَد ّواٌّگ

 اس هختلف جْات در ػىس الذام ّز اس لثل... ٍ تیٌی گزفتگی دیگز، حَادث ٍ دیذگی ضزب اس ًاضی یا ٍ هادرسادی

 ایجاد ػول ایي اس ّذف. ضَد هی دادُ تَضیح تیوار تِ ػول تمزیثی ًتیجِ ٍ اًجام السم طزاحی ٍ ضَد هی تْیِ صَرت

 ّیچ. است هَجَد ٍضؼیت وزدى تْتز تیٌی، سیثایی جزاحی ّذف. است فزد صَرت فزم تا ّواٌّگ ٍ طثیؼی تیٌی

 تیٌی، اسىلت فزم هاًٌذ ػَاهلی ٍ وٌذ تضویي را داریذ تصَر در ضوا وِ هذلی یا ال ایذُ ًتیجِ تَاًذ ًوی هجزتی جزاح

 پس تْثَدی. است هؤثز تْثَدی ًحَُ در هختلف افزاد سٌج تَاى ٍ لثلی صذهات پیطاًی، لثْا، چاًِ، پَست، ضخاهت

 جزاحی ػول اًذاسُ تِ ػول اس پس هزالثتْای در تیوار فؼال ضزوت ٍ دارد حَصلِ ٍ صثز ٍ سهاى هزٍر تِ ًیاس ػول اس

 اختاللی ّیچگًَِ وِ ضَد اًجام ًحَی تِ تایذ تیٌی پالستیه جزاحی ػول وِ است ایي هْن تسیار ًىتِ. است هفیذ

 جزاحی ػول تٌاتزیي. ًىٌذ ایجاد صذا رسًٍاًس ٍ ٍرٍدی َّای هطلَب ٍتَْیِ راحت تٌفس هثل تیٌی اصلی ٍظایف در

 دلیما را تیٌی فیشیَلَصی ٍ آًاتَهی وافی جزاحی تجزتِ تز ػالٍُ وِ دّذ اًجام هتخصصی پشضه تایذ را تیٌی پالستیه

 .تگذارد احتزام آى تِ ٍ تطٌاسذ

 

 

 



  تاریخچِ

 در جزاحی پذر ػٌَاى تِ وِ سَضزٍتا،. ضذ هی اًجام( هیالد اس پیص) ۰۲۲۲ در ٌّذٍستاى در تزهیوی جزاحی ّای رٍش

. داد اًجام هزٍاریذ آب ٍ پالستیه جزاحی سهیٌِ در را هْوی ّای هطاروت هیالد، اس پیص ۶ سذُ در ضَد، هی گزفتِ ًظز

 آثار ایي تؼذتز. ضذًذ تزجوِ ػزتی تِ هیالدی ۷۵۲ در ػثاسیاى سهاى در چاران ٍ سَضتزٍتا دٍی ّز پشضىی وارّای

 ّای رٍش تا( تُلُگٌا) تاگلیىَسی گاسپارُ ٍ سیسیلی تزاًىای خاًَادُ ایتالیا در. یافت راُ ارٍپا تِ ّا ٍاسطِ طزیك اس ػزتی

 .ضذًذ آضٌا سَضزٍتا

 اّالی اتْام تا هزتَطِ جزاح وِ گزدد هی تز ایتالیا وطَر در ًَسایی دٍرُ تِ فؼلی ضىل تِ پالستیه جزاحی ساتمِ اها

 .ضذ هطزٍد ٍ هغضَب خذا وار در دخالت ػٌَاى تِ ولیسا


