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العــــــنــــــوان
 رقم

الصفحة



تعريف ترميم الثدي

اللي مــــمكـــــن تكـــــون عمليـــــــــة:س

 ترميم الثدي يختلف عن تجميل الثدي، ترميم 

 الثدي عملية جراحية إلعادة بناء الثدي بعد

استئصاله أو استئصال الورم منه

 قد تحتاج بعض المصابات إلى أكثر من عملية

لترميم الثدي

 الترميم الفوري
 بعد العملية على طول

الترميم المتأخر
 بعد شهور أو سنوات 

 ال تنسين تسألين طبيبك / جراحك عن إمكانية 

عمل ترميم الثدي في حالتك الصحية
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 جراح التجميل هو المسؤول عن عمليات

 الترميم، إذا قررِت إجراء ترميم للثدي، فمن

 األفضل أن تجدي جراح تجميل خبير ومعتمد من

البورد. يمكن لجراح الثدي أن يقترح عليك أطباء

الطبيب المسؤول
 عن عمليــات التـرميـــم 

02



 تقنيــــــات
ترميـــم الثــــدي

 فيه تقنيــتين تستخدم لترميم الثــدي وممكن
تندمـــــج مع بعـــــــــض في بعــــــض الحـــــــــاالت

  زراعــــــــة حشـــــوات:س
 يكون إما بالسيليكون، أو المحلول الملحي، أو مزيج من

 االثنين. (من الممكن أال تكون مناسبة لِك إذا كان العالج
 اإلشعاعي بعد استئصال الثدي جزء من خطتك العالجية)

جراحة األنســـــجة (السديلة):  س
 استخدام شريحة من أنسجة جسمك (مثل أنسجة من

 أسفل البطن)
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أسئلة عن تقنيات
ترميــم الثدي 

زراعة حشوات

 ال تتغير
 هل تتغير مع زيادة

أو نزول الوزن؟

 هل احتاج استبدلها
بعد فترة؟

 مدة التعافي بعد
العملية ؟

كمية الندبات؟

 تتغير

التحتاج تحتاج أحيانًا 

أطولأقصر

ندبات أكثرندبات أقل

جراحة األنسجة

؟
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  صحتك العامة

 حجم وموقع سرطان الثدي

 حجم ثدييك

 "نوع االستئصال "استئصال الورم أو الثدي كامل

 احتمالية وجود خطة عالجية أخرى لحالتك غير الجراحة

  كمية األنسجة المتاحة للترميم

 إذا كنت تريد جراحة ترميمية في أحد الثديين أو كليهما

 رغبتك في مطابقة مظهر الثدي اآلخر

 تغطية التأمين الخاصة بك والتكاليف المتعلقة بالثدي
 غير المصاب

 كم تريد أن تكون قادًرا على التعافي بسرعة من
 الجراحة

 استعدادك إلجراء أكثر من عملية جراحية كجزء من
 إعادة البناء

 كيف يمكن أن تؤثر أنواع مختلفة من الجراحة الترميمية
على أجزاء أخرى من جسمك

اختيار تقنية إعادة
بنــــاء الثـــــدي: س 
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 للمحافظة على اإلحساس بالثدي بعد تقنية جراحة
 األنسجة، عملية تجديد األعصاب تسمح للنسيج

 اللي يتم استئصاله من أنسجة البطن باالحتفاظ
 بحسه بعد عملية الترميم.س

 ولتحسين مظهر الثدي، مهما كانت التقنية
 المستعملة يتم استخدم التطعيم الدهني

 ويكون من خالل شفط دهون من جزء من الجسم
 بعدين تنقيته وتثبيته في الثدي.س

تقنيات حديثة

للمحافظة على  اإلحساس

والمظهر الطبيعي بعد عملية ترميم الثدي 
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المخاطر المحتملة

 أثناء وبعد جراحة ترميم الثدي:س 

كأي عملية جراحية تترتب عليها بعض المخاطر المحتملة
على الرغم من أنها ليست شائعة لعملية الترميم

أثناء الجراحة أو بعدها بفترة بسيطة:س 

 مشاكل
التخدير

 تراكم السوائل في
 الثدي أو المنطقة

 المانحة

 العدوى في 
مكان الجراحة

 مشاكل
التئام الجروح

بعــــد الجراحـــــة بفتــــرة أطـــول:س 

 فقدان أو تغيرات
 في اإلحساس
بالثدي والحلمة

 ثديين غير 
 متساويين

 مشاكل في زراعة حشوات الثدي، مثل
الحركة، أو التسرب، أو التمزق
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 بدائـــل لعمليــــات تــــرميـــم الثـــــــدي:س

???

 استخدام األجزاء التعويضية: تكون إما داخل حمالة
 الصدر أو متصلة بالجسم لمحاكاة شكل ومظهر الثدي

 الطبيعي لمن قرر عدم إجراء أو إجراء عملية ترميم
 الثدي الحًقا. من الممكن أن تبدو ثقيلة جًدا، ولكن مع

 مرور الوقت ستبدئين في الشعور بأنها طبيعية.
سيخبرك طبيبك عندما تلتئم بما يكفي الرتدائها

 اختيار البقاء بدون ثدي: عادًة ما في أي مشاكل صحية
من البقاء بدون ثدي، إذا تمت إزالة كال الثديين معًا

 ولكــــن إذا تم استئصال ثدي واحد فقـــط، مــــمكن
تالحظـين مشاكل في التـــوازن أو آالم الظــهر
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هل يمكن إعادة
بناء الحلمة؟ 

من آخر  جزء  من  جلد  باستخدام  الحلمة   ترميم 

جسمك أو الجلد الموجود على الثدي

 إذا ما كنتي تفضلين الجراحة أو الوشم فعندك

األجزاء التعويضية للحلمة
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 وشم ثالثي األبعاد 

الحلمة أو وشم فقط، بدون  ترميم   للهالة بعد 

 ترميم الحلـــــــمة والهالة. ولكــــن، حسب الطــــبيب

 والوضع الشرعي

 بعض أنواع استئصال الثدي تترك الحلمة والهالة
 في مكانها. في حال تم استئصالها مع الثدي، من

الممكن إعادة بناء حلمة جديدة. ويكون عن طريق:س



أبرز األسئلة

الشائعة 

مرة يرجعه  أو  السرطان  إخفاء  الثدي  لترميم  يمكن   هل 

 ثانية؟

 تقول الدراسات أن الترميم ما يجعل سرطان الثدي يعود. إذا

 عاد مرة أخرى ال سمح هللا، فإن ترميم الثدي ال يسبب مشاكل

في العثور عليه أو عالجه

 هل يمكن ان يكون هناك ألم بعد عملية ترميم الثدي؟

 من المحتــــــمل أن تشعـــــر بالتعب واأللــم لمــــــدة أسبــــــوع أو

بعد أطول  لفترة  أو  الحشوات،  زراعة  جراحة  بعد   أسبوعين 

جراحة األنسجة

متى أقدر أرجع لألنشطة الطبيعية بعد عملية ترميم

 الثدي؟ 

 يمكنك البدء في العودة إلى األنشطة الطبيعية في غضون 6

 إلى 8 أسابيع. ولكن، في حال استخدام تقنية زراعة الحشوات

بدون جراحة األنسجة، ممكن يكون الوقت أقصر

هل تختفي الندوب بعد عملية الترميم خاصًة بعد

 جراحة األنسجة؟ 

إلى وتتالشى من سنة  تماًما  لتلتئم  تحتاج  والندوب   األنسجة 

 سنتين؛ ما تختفي الندوب تماًما. ولكن، ممكن لجل السيليكون

الموضعي كعالج آمن وفعال المساعدة في إخفاء الندوب
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