
دليل عمليات تجميل الثدي
والكــــــــــــشـــــف المبــــــــــــكــــــــر 

#تألقي_بحذر



تجد بالدليل:س

أنواع عمليات تجميل الثدي
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عمليات التجميل واألمومة

عوامل تقلل من احتمالية االصابة

بسرطان الثدي 



وهي عبارة عن حشوات صناعية توضع في الثدي إما :س

عبارة عن إزالة الدهون
واألنسجة بالثدي

وهي عبارة عن شد الثديين بعد أن فقد الثدي مرونته

 حشوات سيليكون معبأة
بمحلول ملحـــي:س

 توضع الحشــوة في الثدي ثم تتعبأ
 بمحلول المـــــــاء والملح المعقم
 داخل غرفة العمليات ثم يتقفل

الجرح

 حشوات سيليكون معبأة
بسيليكون:س

 حشوة معبأة سابقًا بالسيليكون
 توضع في الثدي داخل غرفة

العمليات

 أنــــــواع عملـــــــــيات
تجميل الثدي كثيرة
 وبنــــعرفك عليــــهـــا

 عملية تكبير الثدي:س

 عملية تصغير الثدي:س

 عملية شد الثدي:س



عمليات تجميل الثدي ممكن تسبب:س

 زيادة فرصة االصابة 
 بسرطان الغدد

الليمفاوية وهودجكين

 فرصة االصابة 
بعدوى مابعد العملية

 تغيرات في االحساسألـــــــــم بالثدي
بالثدي والحلمة

 تمزق أو تسربتغير موضع الحشوة 
الحشوة
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عمليات تجميل الثدي ال تسبب
سرطان الثدي... لكن !س 

 إذا ناويه تسوين عملية تجميل ثدي الزم تاخذين
هذه المخاطر بعين االعتبار



-من الطبيعي ظهور بعض الكدمات واستمرار اللتهاب

والتورم 

 -الضمادة الضاغطة أو حمالة صدر رياضية تساعد في

زيادة الدعم للحشوات

 د-دفئ أو احمرار في الثدي أو الشعور بالحمى أو ضيق في

 التنفس أو ألم في الصدر من المهم التواصل مع طبيبك

في أقرب وقت ممكن

-حشوات الثدي ال ُتصلح ترهل الثدي

-العمر االفتراضي للحشوات تقريبًا 10 سنوات, بعدها مع

التغيرات في العمر والوزن يتغير مكان الحشوات أو تتمزق 

 -التفكير في إزالة الحشوات التجميلية السابقة ممكن

يتطلب عملية أخرى لرفع الثدي

نصائح قبل عملية حشوات تجميل الثدي:س

نصائح بعد عملية حشوات تجميل الثدي:س



 هل صحيح اللي مسوية 

 عملية تجميل بالثدي ماتقدر

  تسوي ماموجـــرام !س

الخـــبر غــير صحيـــح

 مكان الحشوة تحت أنسجة

 الثدي وعضالت الصدر يكون أقل

صعوبة في تفسير صورة األشعة

 مكان الحشوة  بين عضالت

 الصدر وأنسجة الثدي يكون أكثر

صعوبة في تفسير صورة األشعة

 تقـــــدريــن تســـويــن مامــــــوجـــرام لـــكـــــن تحتاجـــين

صور أشعـــة إضافية حســـب مكان الحشــــوة:س

شكل ثدي طبيـــــعي
بـــــــدون حـــــشــــــــوة 



نصائح
ألشعة الماموجرام 

 تجنبي مزيالت العرق و العطور عند

منطقة األبط أو المنطقة حول الثدي

 يفضل أن يكون موعد أشعة الماموجرام

في األسبوع اللي بعد الدورة الشهرية

 إذا كان في احتمالية حمل, أخبري طبيبك

أو أخصائي األشعة

 حابين نذكرك بهذه

 النصائح إذا بتسوين

أشعة الماموجرام



 أمومتك ماتأثر
 عليها عمليــات
تجميــل الثـــدي

 تخططين للحمل ولكن عملتي عملية تجميل بالثدي؟

 حابه اطمئنك وأقول إنك تقدرين تحملين حمل طبيعي وتنجبين

 أطفال بكل أمان .لكن نأخذ باالعتبار أن جسم األنثى وقت الحمل

 سواًء كان فيها حشوات ثدي أو ال يمر بتغيرات مميزة من

 الممكن تغير في األنسجة والجلد وتخليها أكثر مرونة وأقل

صالبة

 تخططين ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ولكن عملتي

عملية تجميل بالثدي؟

 حابه اطمئنك وأقول إنك تقدرين ترضعين رضاعة طبيعية. 

 لكن نأخذ باالعتبار أن بعض األمهات قد يواجهون صعوبة

 بإرضاع الطفل بسبب عدم الشعور بالراحة باإلضافة إلى أن

 إنتاج الحليب قد يكون غير كافي ولكن هذا مايعني أن تجربة

رضاعة طفلك غير ناجحة

التخطيط للرضاعة

التخطيط للحمل



استمتعي وتألقي بجمالك دائمًا

ولكن #تألقي_بحذر ونذكرك بعوامل 

تقليل احتمالية االصابة بسرطان الثدي 

إجــــــراء الكـــــشــــــــف
المبـــــكـــر 

 االبتعاد عن تناول 
 حبوب منع الحمل

لمدة طويلة

 ممارسة الرضاعة 
الطبيعية

 المحافظة على وزن
مثالي

 تناول الغذاء 
الصحي

 اإلنجاب المبكر قبل
سن الثالثين

 ممارسة النشاط
البدني

 تجنب استخدام
 المعالجة الهرمونية

بعد الطمث

عوامل تقلل من احتمالية االصابة بسرطان الثدي



المراجع :س

Mayoclinic

Clevelandclinic

U. S Food & Drug Administration

American Cancer Society 

The Harley Medical Group 

Centers for Disease Control and Prevention

Ministry of Health- KSA


