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ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن در ﺗﻬﺮان
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن در ﺗﻬﺮان ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ
و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﺪه آل و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ از آن ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﯿﻮع ﻋﻤﻞ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ
واژن ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺟﺮاﺣ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓ در رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳ زوﺟﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد
و ﺣﺘ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧ  ،دارﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ و
ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘ و ﺷﺎﯾﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺳﻮق ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺐ زﻧﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣ را ﺑﻪ روز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.

ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن اﻣﺮوزه از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺣ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ آن روی ﻣ آورﻧﺪ و دارای ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮر
ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺣﺘ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن در ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را از ﺟﺮاﺣ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن در ﺗﻬﺮان ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
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در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن
در ﺗﻬﺮان را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن
ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻓﺮد اﺑﺪاع ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤ ﺗﺎ روش ﻫﺎی ﺟﺮاﺣ و ﺗﻬﺎﺟﻤ
ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺐ زﻧﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻼﺋﻢ از ﻣﻮارد ارﺛ ﺗﺎ ﻣﻮارد اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﺘ ﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
– ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿ دارای ﻻﺑﯿﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ،ﺑﺰرگ و دﻓﻮرﻣﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﻃﻮل رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن و اﻣﺘﻨﺎع از رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳ ﻣ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻋﺪم ﻟﺬت ﮐﺎﻓ از راﺑﻄﻪ ی ﺟﻨﺴ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳ ﺷﺎن
ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد :ﻻﺑﯿﺎﭘﻼﺳﺘ ﺑﺎ RF
– دﻓﻮرﻣﯿﺘ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑ ﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿ
زاﯾﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻃﺒﯿ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻇﺎﻫﺮی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت از ﮔﺸﺎدی دﻫﺎﻧﻪ واژن ﺗﺎ
آﺗﺮوﻓ واژن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ؛ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن واژن ﺑﺎ ﻧﺦ ﺟﺎذب و ﯾﺎ روش اﯾﻤﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ واژن ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺣ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺟﻨﺒﻪ درﻣﺎﻧ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ
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ﺟﺮاﺣ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﯿﻠ از اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت واژن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑ آن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت در ﻫﻨﮕﺎم رواﺑﻂ ﺟﻨﺴ ،
ﻇﺎﻫﺮ ﻻﺑﯿﺎ ﻫﺎی واژن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن را ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮداﻧﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را
در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ روش ﻧﻮ ﻇﻬﻮر و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫ ﺑﻪ روز و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از اﺻﻮل
ﻗﺪﯾﻤ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎء ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن ،ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﻤ در ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ دارد.

ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺰر در روﻧﺪ ﺟﺮاﺣ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﺟﺮاﺣ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن در ﺗﻬﺮان

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ،روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﺟﺮاﺣﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاى ﺑﺮش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺎن ﻓﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻤﻞ ﻫﺎى ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻟﯿﺰر ژوﻟﯿﺖ
در اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼت اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻟﯿﺰر ژوﻟﯿﺖ ﺑ ﻨﻮان اﻧﻘﻼب در ﺟﻮاﻧﺴﺎزى واژن و ووﻟﻮ ﯾﺎد ﺷﺪه
در اﺧﺮﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮرﯾﻪ  ٢٠١٨ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻬﺎى ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ از ﻟﯿﺰر ژوﻟﯿﺖ ﺑ ﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى
ﺟﻮاﻧﺴﺎزى واژن و ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن واژن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی آن اﺷﺎره ﻣ ﺷﻮد.

ﺟﻮاﻧﺴﺎزى واژن
و ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن واژن
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ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن واژن
درﻣﺎن stress incontinenceﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻰ اﺧﺘﯿﺎرى ادرار ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣ
وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺮاح ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣ واژن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و درﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واژن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا واژن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮاح
زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠ در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن و ﺟﺮاﺣ ﺑﺮوز ﻧﮑﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﻻﺑﯿﺎﭘﻼﺳﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣ ﻋﺼﺐ ﻫﺎی ﻻﺑﯿﺎ را در ﺣﯿﻦ ﺟﺮاﺣ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﺸﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﻓﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺒﺤﺮ زﯾﺎد در ﺟﺮاﺣ زﯾﺒﺎﯾﯽ واژن ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ .ﯾﺎری
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﻓﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻻﺑﯿﺎﭘﻼﺳﺘ از  RFﺑﻬﺮه ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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