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معلومات حول العالج الجراحي في NBTK
"هل یمكنني الحصول على زرع للثدي؟"
إذا لم يسفر العالج الهرموني عن نتائج مرضية ،يتم وقتها النظر في إجراء عملية جراحية لتكبير الثدي (زرع ثدي اصطناعي).
"ماذا لو لم یكن للهرمونات أي تأثیر یذکر؟"
إذا كان هناك القليل جدًا من نمو الثدي نتيجة للعالج بالهرمونات ،فقد يفكر الجراح في غرس عضو صناعي تعويضي قابل للتمدد
والذي يمأل تدريجيًا بمحلول ملحي ،على فترات مدتها  4أسابيع ،حتى الوصول إلی الحجم المرغوب بە.
"هل یجب تغییر األثداء اإلصطناعیة بانتظام؟"
األثداء اإلصطناعية الحديثة تسبب مشاكل أقل مقارنة بالسابق؛ مثل أن يصبح الثدي قاسيا (كبسلة النسيج الضام) .معظم األثداء
اإلصطناعية يمکن تأمينها مدى الحياة ضد التمزق  /التسرب .وهي تتكون من جل السيليكون.
"هل سأحصل على ندوب ظاهرة؟"
ً
وصوًل جيدًا وتحك ًما جيدًا عند غرس الثدي اإلصطناعي ولن تکون الندوب ظاهرة
يتم وضع الشق في الطية تحت الثدي .وهذا يؤمن
إذا تمت هذە العملية بشكل صحيح.
"هل یمكنني إجراء تصویر شعاعي للثدي بوجود األعضاء الصناعیة التعویضیة في جسمي؟"
نعم ،ولكن يجب عليك إبالغ الفني بأن لديك ثديًا صناعيًا .من المهم بعد بلوغك سن الخمسين أن تقومي بإجراء تصوير شعاعي للثدي
وفقا لتوصيات السلطات الصحية للنساء.
"هل یمكن أن یحدث خطأ أثناء أو بعد الجراحة؟"
نعم ،جميع العمليات تنطوي على بعض المخاطر .فيمكن أن يحدث نزيف أو عدوى .ويمكن أيضا أن تحصل كبسلة حول العضو
الصناعي التعويضي ،وأن يؤدي ذلك في أسوأ الحاًلت إلی نتيجة مؤسفة.
"هل یجب أن أدخل إلی المستشفی؟"
ًل ،هذە تتم في عيادة الجراحة النهارية.
"ما هو نوع العضو الصناعي التعویضي الذي یمكنني الحصول علیه؟"
كقاعدة ،يتم غرس بدائل الثدي المستديرة تحت الغدة الثديية .ستكون لكمية الجلد واألنسجة المكتسبة أثناء العالج الهرموني أهمية
حاسمة بالنسبة لحجم بدائل الثدي هذە .سوف ينصحك الجراح بنوع العضو الصناعي التعويضي وحجمە الذي يجب عليك اختياره.

"هل یمكنك إزالة أو تقلیل حجم تفاحة آدم؟"
ًل يمكنك إزالتها ،ولكن يمكنك جراحيًا تقليل حجم تفاحة آدم (الحنجرة) حتى ًل يصبح مرئيًا .يجری تقييم فردي للمريض.

"كیف یتم إنشاء المهبل؟"
تم نشر الوصف األول إلعادة بناء األعضاء التناسلية في عام  .1931على مدى العقود الماضية ،أصبح هذا إجراء موحدًا نسبيًا.
الهدف :إنشاء األعضاء التناسلية يشبە تقريبا تشريح األنثى ووظيفتها
في الجلسة األولى ،تتم إزالة الخصيتين ومعظم األجسام اًلسفنجية .يتم تقصير مجرى البول إلى الطول المناسب لألنثى.
يتم إجراء فتحة بين فتحة الشرج واإلحليل حيث يتم إنشاء المهبل ،وذلك في األساس عن طريق إزالة الخصيتين ،والجسم اإلسفنجي
(القضيب) ،وتقصير اإلحليل إلى طول مناسب لألنثى وإنشاء المهبل الذي "يکسی" بجلد القضيب .يتم الحفاظ على أجزاء من حشفة
القضيب التي تصبح بظرا بوظيفة النشوة الجنسية .في بعض األحيان ًل يوجد ما يكفي من جلد القضيب .في هذە الحالة يجب باإلضافة
أن يأخذ المرء بعض الجلد من أجزاء أخرى من الجسم (الفخذين أو الخاصرة) .إن هذا تدخل جراحي شامل ًلعکوس .يتم إجراء
العملية في جلسة واحدة.
"ما مدى عمق المهبل؟"
باألساس ،يهدف إلی إنشاء مهبل جديد بعمق ًل يقل عن  10سم وقطر  3سم .في بعض الحاًلت ،يكون جلد القضيب قصيرًا جدًا ويجب
على الجراح استخدام طعم جلدي جزئي السماكة  ،على سبيل المثال  ،من الفخذ  /الخاصرة.
"هل سأحصل على بظر عامل؟"
نعم ،يحتفظ الجراح بجزء من طرف القضيب (حشفة) جنبًا إلى جنب مع األعصاب  /األوعية الدموية .أبلغ حوالي  ٪80من المرضى
عن وجود الشعور الجنسي ووظيفة النشوة الجنسية لديهم/لديهن بعد الجراحة.
"هل یتم إجراء كل شيء في عملیة جراحیة واحدة؟"
نعم ،ولكن قد يكون التدخل الجراحي التصحيحي ضروريًا في وقت ًلحق ،يتم إجراء تقييم فردي لکل حالة.
"هل تتم إزالة البروستاتا؟"
ًل ،لذلك يجب فحص البروستاتا وفقًا لتوصيات السلطات الراهنة .هذا يعني أنە عندما تصل إلى سن معين  ،يجب على طبيبك العام
إجراء فحص الدم وربما فحصك جسديًا.

"ماذا یجب علي أن أفعل بعد العملیة الجراحیة؟"
بعد إجراء العملية الجراحية ،وقبل السفر إلی البيت ،يجب على المرء أن يتعلم "التمرين علی التمديد" .للحفاظ على وظائف المهبل،
تحتاج إلى استخدام "شرائط تطويل المهبل" الطبية المصنوعة من الالتكس .هذا مهم بشكل خاص في الفترة األولى بعد الجراحة ،ولكن
قد يكون هذا ضروريًا للبعض طوال الحياة .عندما يشفى المهبل يمكنك ممارسة الجنس .ستتلقين تدريبًا على كل من التمديد وشطف
المهبل من قبل ممرضة بينما ًل تزالين في ردهة األسرة في المستشفیً .ل يحتوي المهبل على غدد منتجة للرطوبة ،لذلك ستحتاجين
إلى استخدام مزلق للتمدید وممارسة الجماع .على الرغم من أن المهبل يتم إنشاؤه جراحيًا ،فقد تحصل لديك أمراض تناسلية
وشكاوى بطنية أخرى ،مثل النساء األخريات.

"هل یتعین علي أن أدفع تکالیف العملیات الجراحیة بنفسي؟"
ًل ،الدولة تغطيها بالكامل.
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