
 

 

 ניתוח אף -כתבה לפרסום באווטבריין  
 

 אף סולד כמו שתמיד חלמת במרחק נגיעה/ ניתוח אף 

האף הוא חלק מרכזי בפנינו ולו משמעות רבה על הנראות הכללית של הפנים. עובדה זו מסבירה את 

השכיחות הגדולה של ניתוחי אף המתבצעים כל שנה בישראל ובמיוחד בקרב בני נוער ומתבגרים. 

ניתוחי הגדלת  אחריניתוח אף נמצא במקום השני מבחינת פופולריות והוא זכה למקום מכובד זה 

ולהציג מראה מעודן ה החיצוני של הפנים אלשפר את המרואחת כיוון שהוא מאפשר לכל אחד מ, חזה

הניתוחים הפלסטיים המתבצעים, ניתוח אף פופולרי בקרב שני המינים, אצל  יותר. בשונה מרוב

 גברים ונשים. 

 המקרים הנפוצים לניתוח אף 

רוך מדי, אף רחב, בעל "גיבנת", בליטה אף א –רוב ניתוחי האף מתבצעים עקב בעיות אסתטיות כמו 

במרכז האף, אף עקום ועוד. חשוב לציין כי אומנם ברוב המקרים מדובר ב"מום" מולד, אך ישנם 

 עים ניתוח אף כדוגמת חבלה, או בעיות רפואיות הגורמות לקושי בנשימה. צמקרים נוספים בהם מב

 לשנות, האף את להגדיל או להקטין רי ניתןלחולל שינוי של ממש, שה יכול בהיבט הקוסמטי אף ניתוח

לתקן "גיבנת" או בליטה במרכז  ,, לשנות זוויותהנחיריים את להרחיב או להצר, האף קצה צרות את

, ניתוח אף יכול לתקן מומים הבריאותי היבטפלא את צורתו. כאשר מדברים על ה חולשנות באור האף

  הנשימה.  יכולתמולדים ולשפר את 

 ותהליך ההחלמההניתוח 

בר ותלוי במורכבות הניתוח ובסוגו. לרוב מדזה בין שעה לשעתיים, כמובן ש להימשךניתוח אף יכול 

דורש מקצועיות של ממש מצד המנתח, כדי להגיע לתוצאות טובות. תקופת זה בניתוח קל יחסית, אך 

מיד בתום הניתוח,  -הוא הראשוןהשלב . שלבים לשני מתחלקת ההחלמה היא גולת הכותרת והיא

חשוב להבין כי מדובר בהחלמה משבר,  . בשלב זהפלסטי קיבוע או בגבסכאשר האף חבוש ונתמך 

לכן לפחות בשלב  ,מקצרים אותה ושהרי במהלך הניתוח "שוברים" את עצם האף ומיישרים אותה א

 יורדת ותהנפיח כאשר -פעילות גופנית מאומצת. השלב השני הוא מהראשון חשוב לנוח ולהימנע 

 הסופית צורתו את ולקבל להתעצבלגמרי. בשלב זה האף מתחיל  תקינה להיות חוזרת הנשימהו

 . והחדשה

 האם יש סיכונים בניתוח אף?

פת והסיכונים בניתוח אף די נמוכים, אך הם קיימים ממש כמו בכל ניתוח פלסטי אחר. במהלך תק

, אך הן חולפות תוך ימים ספורים. בכל ההחלמה יתכנו בעיות קלות בחוש הריח או בעיות נשימה

מקרה, חשוב שלא להתעסק יתר על המידה ולשאוף לאף מושלם, כדי להימנע ממראה שאינו טבעי 

מייקל ג'קסון  .כדוגמת מפורסמים רבים המציגים אף מלאכותי שאינו תואם למראה הפנים שלהם

די עם האף, אך כמובן שהוא מקרה ובהקת למה לא כדאי להתעסק יותר מבמקרה הזה הוא דוגמא מ

 קיצוני.  

 


