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تعتبر عملية تجميل االنف اقدم عمليات التجميلل علللال اال ل   

حيث ورد الحديث عن اص ح االنف المكسور في الكتب اللبلبليلة 

ثم برع الهنود بلعلد .  عام قبل المي د 0333المصرية القديمة منذ 

في عمليات ترميم االنف حليلث   -عام قبل المي د  033منذ   -ذلك 

االنف يتم في ذلك الوقت السباب ديلنليلة او (  جدع) كان استئصال 

 .كنوع من العقوبات العسكرية
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من عمليات الوجه تتركز  % 03أما في المجتمعات العربية فلأكثر من  

في تجميل األنف حيث يتميز األنف العربي بسماكة جلده وضخامته  

وعرضه، لذلك يسعال الكثير من السيدات وكذلك نسبة كبيرة من الرجال  

في المجتمع العربي إلال تجميل األنف وتعديله وإعادته إلال شكله  

حيث يُعدُ األنف أهم األعضاء تحديدًا لم مح الوجه، وبما أنه  . الببيعي 

فإنّ أيّ تغيّر مهما كان  فيفًا في شكل وحجم  العضو األبرز بالوجه   

  .األنف يُؤدِي إلال إحداث تأثير كبير في مظهر اإلِنسان 



  ب  آ

 لدواعي واالسباب. آ

تجرى عملية تجميل األنف الوظيفية لعدة اسباب  في هذه العملية 

يتم التركيز علال عدة منا ق باألنف منها فتحات األنلف وتسلملال 

الصمام الخارجي، الجزء األوسط من األنف  ويسلملال اللحلاجلز 

،األنسجة علال جانبي األنلف ملن اللداولل وتسلملال ) آ )  األنفي

، وغضاريف وسط األنف حيث صملام األنلف ) ب) القرينات األنفية 

 .الداولي
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تعتبر عمليات تجميل وترميم االنف من أكثر االعمليات  التي تتبللب 

وبرات جراحية واصة، حيث انها تتبلب مهارة فائقة  وإلماما علميا 

كبيرا  وبرغم كل ذلك تبقال نتائجها غير مضمونة دائما وال تخلو من 

 . المخا ر

 

ولقد ساهمت التقنيات الحديثة في االستغناء عن وضع أي حشوات  

وهو ما يجعل مرحلة ما بعد العمليَة أسلهلل بلكلثليلر  .  داول األنف 

بالمقارنة مع البر  الجراحيَة القديمة التي تتلبلللب وضلع هلذه  

  .الحشوات 
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قد يحتاج جراح تجميل وترميم الوجه واألنف في حاالت معينة منلهلا 

عمليات تجميل االنف المعادة إلال تدعيم أو إعادة بناء هيكل األنف، 

ويتم أوذ هذه الدعامة من نفس المريض إما من الحاجز  األنلفلي 

ايجابيات وسلللبليلات  أو غضروف األذن أو أحد األض ع، تتم مناقشة 

  .وأي مضاعفات محتملة مع المريض قبل العملية الوتيار األنسب 
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من المهم أن يتخذ المريض قرار العملية التجميلية بقنلاعلة تلاملة 

ومن اللملهلم أن يلذكلر .  حيث أن هذه تعتبر عملية اوتيارية بحتة

المريض كافة األدوية التي يتناولها لببيبه وكذلك أي دواء أو غلذاء 

 .يتحسس له

اوتيار جراح تجميل األنف هو عملية جراحية  دقيقة لذا من المهم 

التوجه دومًا الال اوتصاصي في هذا المجال، لديله اللملام تلام 

بتركيب االنف ومكوناته الدقيقة ووظائفه ووبرة  ويلة في هلذا 

 .المجال
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 :إبدأ اآلن

 

  فالتدوين قد يؤثر سلبًا علال إلتئام الجروح , توقف عن التدوين إذا كنت مدونًا. 

   فيتامين  )  تناول غذاء صحيًا باإلضافة إلال المكم ت الغذائية كالفيتاميناتC 

 (.مث  يساعد علال التئام الجروح بشكل جيد 

  تجنب تناول مسكنات األلم مثل األسبرين والبروفين ألنها تزيد فرص

 .النزيف أثناء وبعد العملية ويمكن إستخدام البنادول كبديل مناسب

 

 :اليوم السابق للعملية

 

 تأكد من وقت العملية. 

 نظف مكان العملية جيدًا بالماء والصابون. 

  ساعات قبل موعد العملية 0تجنب األكل والشرب لمدة. 

 

 :يوم العملية

 

  إذا كنت تستخدم بعض األدوية لمرض مزمن، فإنه بإمكانك تناولها مع

 .كمية قليلة من الماء فقط لتتمكن من بلعها

 بإمكانك تفريش أسنانك. 

 نظف مكان العملية جيدًا بالماء والصابون. 

 إستخدام م بس مريحة ذات رقبة واسعة حتال يسهل تبديلها بعد العملية. 

 يفضل ترك المجوهرات والمقتنيات الثمينة مثل الحلق في المنزل. 

 يفضل عدم إستخدام المكياج أو أي مساحيق أو كريمات تر يب. 
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  من الببيعي الشعور ببعض الخوف والقلق عند التوجه إلال جناح

 .العمليات

  وتبدأ اإلجراءات الروتينية ,سيستقبلك هناك  بيب التخدير و اقم التمريض

 .لعملية التخدير من توصيل األجهزة وحقن بعض األدوية المنومة

 

 

  عند اإلنتهاء من العملية ووضع غباء األنف سيتم نقلك لغرفة اإلفاقة

 .وتوصيل بعض األجهزة للم حظة الببية عند االفاقة من التخدير

  قد ) ستبقال تحت م حظة  بية دقيقة حتال تفو  من التخدير تمامًا

قد ال تتذكر هذه األحداث عندما (.ساعات  4يستغر  ذلك من ساعة إلال 

 .تفيق تمامًا وتنقل لغرفتك

  قد تشعر بجفاف وألم وفيف في الحلق، ولن تستبيع التنفس عن  ريق

 .األنف بشكل جيد

 

 

  قد يستمر الشعور بالنعاس والخمول في حاالت نادرة حتال اليوم التالي

 .للعملية

  يعتبر وروج قبرات من الدم تمأل الشاش المغبي لألنف شيئا  بيعيا ال

 .يستدعي االهتمام
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 من المهم جدًا الراحة الكافية و ل هذه المدة. 

  مهما شعرت بالنشاط بفضل عدم القيام باألعمال  المنزلية

 .كالتنظيف أو ترتيب المنزل أو غرفتك

  تذكر قاعدة )الكمادات الباردة تساعد علال تقليل النزيف، واأللم

إذا كان وضع (.  دقيقة 03دقيقة وتترك  03اي أن تستخدم   03:03

 .الثلج يسبب األلم ممكن التقليل من إستخدامه

   التتدرج في األكل إبتداءً من السوائل حتال األكل الببيعي وهناك بعض

 .األدوية التي تخفف من الشعور بالغثيان إذا كنت تشعر بذلك 

  التدوين يعيق إلتئام الجروح لذلك  يجب تجنب التدوين قدر اإلمكان

 .و ل األسبوع الذي يلي العملية

 تجنب قيادة السيارة لمدة يومين بعد العملية. 

   حاول أن يكون مستوى الرأس فو  مستوى البدن عند النوم وذلك

 .بوضع مخده أو مخدتين تحت الرأس أثناء النوم 
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  تجنب الرياضة واألنشبة العنيفة لمدة شهر ونصف علال األقل بعد

 .العملية تفاديًا للنزيف وزيادة التورم

 تجنب وضع النظارات لمدة شهرين وإستبدالها بالعدسات ال صقة. 

  تجاهل تعليقات األهل واألصدقاء و ل تلك الفترة بعد العملية و

يعود ذلك لعدم المعرفة بببيعة الفترة اإلنتقالية للشفاء أو انهم ال 

 .يحبذون جراحات كهذه

   يعاني نسبة قليلة من المرضال بعض اإلحباط وأحيانا شعور بشيئ من

الندم بعد العملية و يعود ذلك للرغبة الداولية للوصول إلال النتائج النهائية  

مباشرة بعد إجراء العملية مع العلم المسبق بأن النتائج النهائية تستغر   

 .فترة  ويلة، يختفي ذلك مع مرور الوقت 

  تختلف سرعة الشفاء والوصول للنتائج النهائية من شخص آلور

 بقًا للحالة الصحية العامة وإتباع إرشادات مابعد العملية من 

 .عدمه

  أثبتت الدراسات أن غالبية مضاعفات مابعد العملية يعود لإلهمال

جيد، ولكن هذه  في إتباع التعليمات أو ولل في عملية اإللتئام بشكل 

المضاعفات نادرة جدًا و حتال لو حدثت ال داعي للقلق وتذكر أي من  

 .هذه المضاعفات له  ريقة لع جه 

   النتيجة النهائية تبدأ بعد حوالي ستة أشهر وهي الفترة ال زمة إلوتفاء

الورم وإنكماش الجلد إلال أقصاه، ولكن ستحصل علال أنف جميل  

 . إبتداءً من األسبوع الثالث أو الرابع 

   الترفض الصور الفوتوغرافية التي سيلتقبها الجراح قبل العملية ألنها مهمة

لك وللحكم علال نجاح العملية بعد أشهر من إجرائها وواصة في حال  

 .تعرضك إلنتقادات من محيبك 

 والذي ال , تذكر ان األنف الجميل هو الذي بقي  بيعيا بعد الجراحة

الحظه بقية الناس، هو االنف الذي تخلص من عيوبه دون ان يبدو 

 .اصبناعي او غير  بيعي



يضع اللبلبليلب بلعلد 

العملية الجراحية جبسًا  

وللارجلليللًا أو غللبللاء 

ألمونيوم لللملحلافلظلة 

واحليلانلا  .  علال األنلف

يكون هناك شلريلحلة 

 .ب ستيكية داول األنف
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تساعد هذه البريقة االشخاص الراغبين باجراء تعدي ت  محددة  

لشكل االنف في اجراء مدته عشر دقائق وتحت التخدير الموضعي  

يفيد البوتوكس في  .  بالعيادة ال يصاحبه االم او فترة نقاهة  ويلة 

تصغير فتحات االنف ورفع ارنبة االنف النازلة وتفيد مواد التعبئة في  

وجود عملية  ,  باالنف (  تحدب )بعض الحاالت منها وجود بروز بسيط  

عدم تناسق  ,  االنف االفبس ,  سابقة مع انخفاضات في ضهر االنف 

 .والزاوية الحادة بين االنف والشفة العليا , وفيف باالنف 
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 لن تستبع استعادة حبيب . قم بالجراحة من اجلك وحدك وليس لغيرك

 .او شريك من جراء الجراحة، فهذا وهم

  ال تأت بصورة فوتوغرافية لفنان او فنانة وتبلب من الجراح الحصول

 .علال األنف نفسه، فما يليق بشخص قد ال يصح آلور

 اهرب من الجراح الذي يعدك بتلبية كل رغباتك مهما كانت. 

 حافظ علال مواعيد المتابعة بانتظام بعد العملية. 

  فهي ال  . حاول ان تبتعد عن الصور المفبركة علال الكومبيوتر لوجهك وانفك

 .تحاكي الواقع وال تأوذ في االعتبار حدود تقنيتنا امام بعض االوضاع الصعبة 



 وتاما

 

 

 

 

 

 

عند الحاجة الجراء عملية تجميل االنف فانه علال المرء ان يعي 

ان تجميل األنف سيحسن شكله ويزيد الثقة بالنفس، ولكنه قد ال 

هنالك ما يقارب .  يغيّر نظرة الناس الال الشخص أو سلوكهم نحوه

من االشخاص تكون النتائج لديهم غير مرضية ويحتاجون %  03

فكما ذكر سابقا، فاألنف العربي يتميز بحجمه .الال اعادة العملية 

ً وعرضًا وكذلك بسماكة الجلد الذي يكونه  الضخم نسبيًا  وال

هذه الخصائص العرقية تزيد صعوبة الجراحة وتتبلب .  وبخشونته

وقد يكون من الصعب احيانًا تلبية .  وبرة واصة و ويلة من الجراح

تمنيات بعض المرضال بالحصول علال أنف نحيف جدًا وهذا ما 

  يجب ان يكون موضوع مناقشة واقناع اثناء المعاينة االولال


