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 هقذهَ

 Norfolk: اًگلیسی تِ) ًارفِک تکٌیک ضذُ  اصالح فزم اس استفادُ تا هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک ساخت

technique )کٌٌذ ایداد هی هزداًِ تٌاسلی آلت سز دٍر پَستی فلپ خزاحی، ػول ایي عی. گیزد هی صَرت، 

 سیز فلپ پَستی را اس سپس. ساسًذ هی را کالّک لثِ تزتیة تذیي ٍ ًوَدُ رٍل خَد دٍر تِ تاال تِ رٍ را آى سپس

 سیسدٌذر هزداى تٌاسلی آلت کالّک ّواًٌذ کالّک ظاّز تا کٌٌذ هی رٍل اریة صَرت تِ هزداًِ تٌاسلی آلت

 اس پَستی گزافت ایي تپَضاًٌذ؛ ًسثی ضخاهت تا پَستی گزافت تا را لثِ ایي پطت ًاحیِ تا است ًیاس آًگاُ. گزدد

 خزاح تَسظ) هزداًِ تٌاسلی آلت ساخت تا ّوشهاى کالّک ساخت گاّی. ضَد هی تزداضتِ سیزضکن ًاحیِ

 هزداًِ تٌاسلی آلت ساخت اس پس هاُ سِ الی یک کالّک ساخت ًیش گاّی گیزد؛ هی صَرت( هیکزٍسکَپی

 .گیزد هی صَرت (پالستیک خزاح یا تزهیوی اٍرٍلَصیست تَسظ)

 عوْهی ُبی ًگراًی ّ ُب پرسص بَ پبسخ

 دهن؟ انجام توانن هی را هایی فعالیت نوع چه عول اس بعد

 دراس. کٌیذ اختٌاب آٍرد هی فطار خزاحیتاى ّای تزش تِ کِ تذًی حالت یا فؼالیت ّزگًَِ اس: فؼالیت ٍ 

 .ّستٌذ ّا فؼالیت قثیل ایي اس ّایی ًوًَِ تارفیکس ٍ ًطست

 ،است؛ سا آسیة هطخصی تذًی حالت یا حزکت کِ گَیذ هی ضوا تِ آى ٍسیلِ تِ کِ است تذى سخي درد 

 .کٌیذ هحذٍد را سا آسیة ّای فؼالیت ٍ تذًی حالت ٍ سپزدُ گَش خَد تذى تِ

 ِکٌیذ رٍی پیادُ دقیقِ دُ تا ضص هثال رٍس، در ساػت یک حذٍد ضَد هی تَصی. 

 فؼالیت ضذت تذریح تِ ٍ کٌیذ ضزٍع آّستگی تِ ّفتِ ضص اس پس ًذٍیذ؛ خزاحی اس پس ّفتِ ضص تا 

 .تزساًیذ ایذ دادُ هی اًدام ػول اس قثل کِ آًچِ سغح تِ را خَد َّاسی

 باشن؟ داشته جنسی فعالیت توانن هی سهانی چه

 کٌیذ خَدداری خٌسی فؼالیت اس خزاحی اس پس ّفتِ ّطت تا. 
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 بگیزم؟ سز اس را خود شغل توانن هی سهانی چه

 یافتِ تسکیي خَتی تِ دردضاى ٍقتی دارًذ، هیشًطیي پطت ضغل کِ افزادی اس تسیاری: کار تِ تاسگطت 

 آًْا ضغل کِ افزادی. تگیزًذ سز اس را خَد ضغل تَاًٌذ هی( خزاحی اس پس ّفتِ دٍ – یک هؼوَال) تاضذ

 هزخصی خزاحی اس پس ّفتِ ضص الی چْار تا است تْتز علثذ، هی را تیطتزی ضذت تا تذًی فؼالیت

 .تگیزًذ

 کنن؟ هصزف توانن هی غذایی هواد نوع چه جزاحی اس پس

 ًَضیذًی آب،. تخَریذ غذا هؼوَل عثق تَاًیذ هی تاسیافتیذ، را خَد اضتْای هَقغ ّز: غذایی رصین 

 .است هٌاسثی

 بگیزم؟ دوش توانن هی سهانی  چه

 هذت تِ ًزٍیذ؛ استخز/حوام تِ ّفتِ ضص تا تگیزیذ؛ دٍش تَاًیذ هی رٍس دٍ اس پس: گزفتي دٍش     

 .کٌیذ اختٌاب کالّک گزافت ًاحیِ تِ آب هستقین تزخَرد اس ّفتِ یک

 باشد؟ باید چگونه جزاحی اس پس هناسب سیز لباس بهتزین

 چٌذ تَاًیذ هی را ضَرت ایي گیزد؛ هی قزار افزاد اختیار در گاس تا ّوزاُ تَرهاًٌذ ضَرت هَاقغ اکثز در 

 .تیاًذاسیذ دٍر یا/ٍ کٌیذ خارج خَد تي اس ػول رٍس فزدای یا تؼذ ساػت

 دّیذ قزار گاس ّایتاى تزش رٍی کِ تاضذ تز راحت تزایتاى است هوکي سیز لثاس پَضیذى هَقغ: سیز لثاس .

 .داریذ تي تِ تَرهاًٌذ ضَرت خزاحی ػول اس پس هؼوَال. ضواست هٌاسة گطاد کوی تاکسز ضَرت

 دهن؟ قزار وضعیتی چه در باید را هزدانه تناسلی آلت

 َُتا را تاى هزداًِ تٌاسلی آلت کِ است صَرت ایي تِ آل ایذُ حالت: هزداًِ تٌاسلی آلت قزارگیزی ضی 

 تِ. کٌیذ حوایت حذٍدی تا دیگز هطاتِ ضَرت یا گطاد کوی تاکسز ضَرت تَرهاًٌذ، ضَرت پَضیذى

 .ًگذاریذ آٍیشاى را آى ًیش عَالًی هذت تِ اها ًکٌیذ، ٍارد فطار تاى هزداًِ تٌاسلی آلت
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 کنن؟ رانندگی توانن هی سهانی چه

 کِ سهاًی تا تٌاتزایي کٌیذ؛ راًٌذگی تَاًیذ ًوی کٌیذ هی هصزف هسکي دارٍّای کِ هَقؼی تا: راًٌذگی 

 .ًکٌیذ راًٌذگی ضخصا تاضیذ، ًذاضتِ هسکي دارٍّای هصزف تِ ًیاسی ّیچ دیگز

 عول ًبحیَ از هراقبت بَ هربْط ُبی ًگراًی ّ ُب پرسص بَ پبسخ

 کٌن؟ جذا ام ضکوی برش از را بخیَ چسب تْاًن هی زهبًی چَ

 رّس ُفت طی ُب چظت ایي ػْد؛ هی اطتفبدٍ اطتزیپ-اطتزی ثبریک چظت اس ػکوی ثزع رّی 

 ثذى اس حوبم دّع سیز را آًِب تْاًیذ هی هْقع آى افتٌذ، هی ّ ػًْذ هی جذا ثذى اس جزاحی اس پض

 .کٌیذ جذا خْد

 طَ طی ًیش چظت ًْع ایي ثبػذ، ػذٍ اطتفبدٍ رًگ ثٌفغ پْطتی چظت اس چظت، ًْار جبی ثَ اگز 

 اس را آى تْاًیذ هی هْقع آى افتذ؛ هی ّ ػْد هی پْطتَ پْطتَ تذریج ثَ جزاحی اس پض رّس ُفت الی

 .کٌیذ جذا خْد ثذى

 کٌن؟ هراقبت کالُک برش از چگًَْ

 ثیْتیک آًتی پوبد رّس در دّثبر یب رّساًَ کالُک، لجَ پؼت پْطتی گزافت رّی: کالُک ثزع 

 را پوبد کٌیذ؛ خْدداری گزافت هبلغ اس. کٌیذ اطتعوبل رّس ُفت هذت ثَ ًئْطپْریي یب ثبطیتزاطیي

 السم ثبػذ، ػذٍ اطتفبدٍ رًگ ثٌفغ پْطتی چظت اس کالُک لجَ پؼت اگز. کٌیذ اطتعوبل هالیوت ثب

 .ثشًیذ پوبد ًیظت

 جراحی از پس دّرٍ بَ هربْط ُبی ًگراًی ّ ُب پرسص بَ پبسخ

 کٌن؟ چَ ببیذ ّ ضْم هطوئي تْاًن هی کجب از خیر؛ یب ام ضذٍ عفًْت دچبر ًیستن هطوئي

 ثبالتز ثذى دهبی ثطْریکَ) تت گبُی ّ درد، ّ ّرم تؼذیذ ثب ُوزاٍ سخن اطزاف قزهشی: عفًْت 

 فْرا ُظتٌذ؛ عفًْت ُویؼگی عالئن اس( ثبػذ[ طلظیْص درجَ 38 یب] فبرًِبیت درجَ 101 اس

 طز در طجکی یب طیٌَ قفظَ در درد احظبص عالئن، ایي ثب ُوزاٍ اگز. کٌیذ هطلع را جزاحتبى

 .ثگیزیذ توبص 911 ثب داػتیذ،
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 است؟ طبیعی آیب کٌذ؛ هی خًْریسی عولن ًبحیَ

 اس خْى اگز. کٌذ خًْزیشی اًذکی عول ًبحیَ دارد اهکبى جزاحی اس پض ُفتَ چٌذیي تب: خًْزیشی 

 پْطت لجَ هعوْال کَ) قظوت ُوبى ػْد، هی خبرج رّػي قزهش رًگ ثَ قطزٍ قطزٍ عول ًبحیَ

 ایي ثب. داریذ ًگَ آى رّی را دطتتبى ّ دُیذ فؼبر دقیقَ 10-5 هذت ثَ را( اطت کالُک لجَ دّر

. دُیذ فؼبر دیگز دقیقَ 10-5 هذت ثَ را قظوت ُوبى ًؼذ، اگز اهب ػْد، هی هتْقف خًْزیشی کبر

 .کٌیذ هطلع را جزاحتبى کزد، پیذا اداهَ ّ ًیبهذ ثٌذ خًْزیشی اگز

 کٌن؟ چَ است؛ ضذٍ ببز کْچکی زخن ام جراحی ُبی برش ًسدیک

 ثبطیتزاطیي، پوبد رّس در هزتجَ دّ – یک ثبس سخن رّی افتبد، اتفبق ایي اگز: سخن ػذى ثبس 

 .کٌیذ اطتفبدٍ تْاًیذ هی ًیش ُبًی هذی عظل پوبد اس. کٌیذ اطتعوبل آکْافْر یب ًئْطپْریي

 چرا؟ دارد؛ عجیبی ظبُر لبَ پطت قسوت ّ کالُک لبَ

 َطیبٍ کالُک لجَ گبُی. ػْد هی ًبهیذٍ" کْرًّب" آًبتْهی علن در هزداًَ تٌبطلی آلت کالُک لج 

  .افتذ هی ّ ػذٍ پْطتَ پْطتَ آى پْطت طپض ػْد، هی

 کٌذ خًْزیشی یب ثشًذ تبّل آى لجَ دارد احتوبل اطت؛ ػذٍ دادٍ قزار کْرًّب پؼت: پْطتی گزافت .

 اگز. ػْد هی ثزطزف ُفتَ یک طی ّ اطت ثیٌی پیغ قبثل تیزٍ رًگ ثَ اًذک خًْزیشی

 فؼبر را ًبحیَ ػذ دادٍ آهْسع ثبالتز کَ صْرت ُوبى ثَ اطت، رّػي قزهش رًگ ثَ خًْزیشی

 ًْاحی ایي. ػْد هی جذة یب کٌذ هی ثبس طز سهبى هزّر ثَ ػذ، ایجبد تبّل اگز. داریذ ًگَ ّ دُیذ

 صْرت ایي در. دٌُذ هی رػذ حبل در جذیذ پْطت ثَ را خْد جبی ّ ػذٍ پْطتَ پْطتَ تذریج ثَ

 تب( داریذ ًگَ تویش را سخن ثشًیذ، پوبد رّساًَ) کٌیذ هزاقجت سخن اس ثبیذ ًیش دیگز ُفتَ 1-2

  .کٌذ رػذ طزیعتز جذیذ پْطت

 َُفتَ یک حذّد اس پض ّ ػْد هی تؼکیل گزافت ًبحیَ رّی اّقبت ثیؼتز در: طخت پْطت 

 ثْد، ًؼذٍ پْطتَ پْطتَ ٌُْس ُفتَ یک اس پض طخت پْطتَ اگز. افتذ هی ّ ػْد هی پْطتَ پْطتَ

 .افتبد خْاُذ ّ ػذٍ جذا تذریج ثَ
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 هرداًَ تٌبسلی آلت کالُک سبخت جراحی تصبّیر

گلٌشپالستی )ساخت  خزاحی کِ است کٌٌذگاًی هزاخؼِ خزاحی ًتیدِ است، گزدیذُ درج اداهِ در کِ تصاٍیزی

. است هتفاٍت دیگز فزد تا فزد ّز تْثَدی تَاًایی ٍ آًاتَهی. اًذ گذاضتِ سز پطت را کالّک آلت تٌاسلی هزداًِ(

 تزای ضاخصی هٌشلِ تِ ٍ تَدُ افزاد خزاحی ًتیدِ صزفا تصاٍیز ایي کِ است اّویت حائش ًکتِ ایي تِ تَخِ لذا

 تَاًایی ٍ آًاتَهی، پشضکی، پیطیٌِ کِ افزادی چٌذ ّز. ًیست افزاد سایز احتوالی خزاحی ًتیدِ تیٌی پیص

 .تاضٌذ داضتِ ًیش را هطاتْی خزاحی ًتیدِ اًتظار تَاًٌذ هی دارًذ هطاتْی تْثَدی

 غیر در یب بْدٍ سبل 81 ببالی یب ببیذ حتوب است، گردیذٍ درج اداهَ در کَ تصبّیری توبضبی برای: تْجَ

 هقبلَ اداهَ تصبّیر هطبُذٍ. بپردازیذ تصبّیر توبضبی بَ خْد هبدر ّ پذر/سرپرست ُوراٍ صْرت ایي

 .است ضذٍ رکر ضرایط رعبیت ّ تبییذ هعٌبی بَ
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 تحت عکض، ایي اس قجل هبٍ طَ هتقبضی. جزاحی اس پض هبٍ طَ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک تزهین .1

 .اطت گزفتَ قزار( کالُک لجَ ػذى تخت دلیلَ ث) کالُک تزهین ّ ثیضَ ایوپلٌت کبػت جزاحی

 

 کالُک طبخت جزاحی اس پض طبل یک ثَ هزثْط عکض. کالُک طبخت جزاحی اس پض طبل یک .2

 .اطت Dr. Mang Chen تْطظ هزداًَ تٌبطلی آلت
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 کالُک،( لجَ) کْرًّب. دطت طبعذ فبلْپالطتی اس حبصل هزداًَ تٌبطلی آلت/رفتَ تحلیل کالُک .3

( لجَ) کْرًّب ثبسطبسی جزاحی ثَ هٌذ عالقَ هتقبضی. اطت ػذٍ آتزّفی دچبر اصطالحب یب ّ تخت

 .اطت ػذٍ دادٍ ًؼبى تزهیوی جزاحی ًتیجَ ثعذ، عکض در. اطت کالُک

 

 کالُک لجَ. تزهیوی جزاحی اس پض دطت طبعذ فبلْپالطتی اس حبصل هزداًَ تٌبطلی آلت .4

 تْجَ قبثل. اطت ػذٍ ثبسطبسی ػذ، گزفتَ ػکن ًبحیَ اس کَ جذیذی پْطتی گزافت ثب( کْرًّب)

 تزهین ثَ ًیبس ثطْریکَ ثْد ػذٍ ایجبد سخن ػذى کؼیذٍ ثذلیل آلت راطت طوت ثزع کَ اطت

 .پذیزفت اًجبم کالُک تزهین ثب ُوشهبى سخن ایي تزهین داػت؛
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 پؼت ّ داػتَ خْثی خًْزطبًی( کالُک لجَ) کْرًّب. کالُک طبخت جزاحی اس پض ُفتَ یک .5

 .اطت گزفتَ خْثی ثَ پْطتی گزافت

 

 ضخبهت ثب پْطتی گزافت ُوچٌیي ّ کْرًّب چپ طوت. کالُک طبخت جزاحی اس پض ُفتَ یک .6

 .اطت ثِجْدی ثَ رّ[ اطت گزفتَ قزار کالُک لجَ پؼت کَ] ًظجی

 

 ُوبًطْر اهب اطت، ثِجْدی ثَ رّ کْرًّب راطت طوت. کالُک طبخت جزاحی اس پض ُفتَ یک .7

 در هظئلَ ایي. اطت ًگزفتَ خْة ًظجی ضخبهت ثب پْطتی گزافت راطت طوت اطت هؼخص کَ

 .ػْد هزاقجت سخن اس ثیؼتز ُفتَ دّ – یک تب اطت السم حبل ایي ثب کٌذ، هی پیذا ثِجْد ًِبیت
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  .فْقبًی ًوبی. جزاحی اس پض ُفتَ چِبر هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .8

 

 .تحتبًی ًوبی. جزاحی اس پض ُفتَ چِبر هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .9
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 گزافت رّی کَ ُبیی تبّل. جبًجی ًوبی. جزاحی اس پض ُفتَ چِبر هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .10

 .اًذ یبفتَ ثِجْد ثْد، گزفتَ ػکل پْطتی

 

 .جزاحی اس پض ُفتَ ػغ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .11
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  .جبًجی ًوبی. جزاحی اس پض ُفتَ ػغ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .12

 

  .جبًجی ًوبی دیگز. جزاحی اس پض ُفتَ ػغ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .13
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 طزف ثَ کالُک لجَ اًحٌبی. جبًجی ًوبی. جزاحی اس پض ثالفبصلَ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .14

 .اطت هؼِْد عکض در هزداًَ تٌبطلی آلت ًْک

 

 .اطت پْطتی چظت اس ثٌفغ رًگ. جزاحی اس پض ثالفبصلَ هزداًَ؛ تٌبطلی آلت کالُک .15
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. خزاحی اس پس ّفتِ یک پا؛ راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت پلیکاسیَى/کالّک ساخت .16

 ٍ ضذُ تزداضتِ پا راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت سیز اس اضافی پَست خزاحی، ػول عی

 پطت پَستی گزافت ػٌَاى تِ اضافی سالن پَست ایي آًگاُ. است ضذُ کاستِ آلت قغز اس تزتیة تذیي

 در کالّک تقارى تا ضَد هی سثة رًگ آتی خغَط. است گزفتِ قزار هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک لثِ

 .ضًَذ هی هحَ ّفتِ دٍ – یک حذٍد اس پس خغَط ایي گزدد؛ حفظ خزاحی حیي

 

. خزاحی اس پس ّفتِ یک پا؛ راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت پلیکاسیَى/کالّک ساخت .17

 ٍ ضذُ تزداضتِ پا راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت سیز اس اضافی پَست خزاحی، ػول عی

 پطت پَستی گزافت ػٌَاى تِ اضافی سالن پَست ایي آًگاُ. است ضذُ کاستِ آلت قغز اس تزتیة تذیي

 در کالّک تقارى تا ضَد هی سثة رًگ آتی خغَط. است گزفتِ قزار هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک لثِ

 .ضًَذ هی هحَ ّفتِ دٍ – یک حذٍد اس پس خغَط ایي گزدد؛ حفظ خزاحی حیي
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. خزاحی اس پس ّفتِ یک پا؛ راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت پلیکاسیَى/کالّک ساخت .18

 ٍ ضذُ تزداضتِ پا راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت سیز اس اضافی پَست خزاحی، ػول عی

 پطت پَستی گزافت ػٌَاى تِ اضافی سالن پَست ایي آًگاُ. است ضذُ کاستِ آلت قغز اس تزتیة تذیي

 در کالّک تقارى تا ضَد هی سثة رًگ آتی خغَط. است گزفتِ قزار هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک لثِ

 .ضًَذ هی هحَ ّفتِ دٍ – یک حذٍد اس پس خغَط ایي گزدد؛ حفظ خزاحی حیي

 

. خزاحی اس پس ّفتِ یک پا؛ راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت پلیکاسیَى/کالّک ساخت .19

 ٍ ضذُ تزداضتِ پا راى فالَپالستی اس حاصل هزداًِ تٌاسلی آلت سیز اس اضافی پَست خزاحی، ػول عی

 پطت پَستی گزافت ػٌَاى تِ اضافی سالن پَست ایي آًگاُ. است ضذُ کاستِ آلت قغز اس تزتیة تذیي

 در کالّک تقارى تا ضَد هی سثة رًگ آتی خغَط. است گزفتِ قزار هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک لثِ

 .ضًَذ هی هحَ ّفتِ دٍ – یک حذٍد اس پس خغَط ایي گزدد؛ حفظ خزاحی حیي
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 تذلیل هتقاضی هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک. خزاحی اس پس تالفاصلِ هزداًِ؛ تٌاسلی آلت کالّک تزهین .20

 .پذیزفت اًدام ّوشهاى ًیش تیضِ ایوپلٌت کاضت گزدیذ؛ تزهین آى لثِ ضذى تخت

 

 تذلیل هتقاضی هزداًِ تٌاسلی آلت کالّک. خزاحی اس پس تالفاصلِ هزداًِ؛ تٌاسلی آلت کالّک تزهین .21

 .پذیزفت اًدام ّوشهاى ًیش تیضِ ایوپلٌت کاضت گزدیذ؛ تزهین آى لثِ ضذى تخت
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 .راست سوت ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ دٍ. الف هتقاضی .22

 

 پَست رٍی کِ رًگی خاکستزی/ای قَُْ پَست تِ. فَقاًی ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ دٍ. الف هتقاضی .23

 .کٌیذ تَخِ گزفتِ قزار سیزیي صَرتی
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 .چپ سوت ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ دٍ. الف هتقاضی .24

 

 .راست سوت ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ ضص. ب هتقاضی .25
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 آلت رٍی هَّای حذف تِ هایل خزاحی اس پس اگز. فَقاًی ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ ضص. ب هتقاضی .26

 خزاحی اس پس ّفتِ ضص ٍ فالَپالستی خزاحی اس پس ّفتِ دٍاسدُ حذٍد تَاًیذ هی ػوَها ّستیذ،

 .کٌیذ ضزٍع را الکتزٍلیش کالّک، ساخت

 

 .چپ سوت ًوای خزاحی، اس پس ّفتِ ضص. ب هتقاضی .27
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