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معلومات للمرضی عن العالج الجراحي في NBTK

معلومات حول العالج الجراحي في NBTK
استئصال الرحم والمبيض
"أريد إجراء جراحة الثدي أوالً"
نظرً ا ألن قسم األمراض النسائية في مستشفى أوليفول  Ullevålلديه قدرة استيعابية جيدة فيما يخص استئصال المبيض والرحم ( LH
 ،)/ BSOEفسيقدم لك عرضا بهذا أوالً .غالبًا ما تكون الفترة من تاريخ إرسال اإلحالة وحتى التاريخ الذي يمكنك أن تتوقعي فيه أن
تنتهين من العملية الجراحية بشکل کامل  -حوالي  6أشهر  -أقصر من لو كان بإمكانك الحضور في وقت قصير (يتم إخبار المريض
قبل العملية بحوالي  3-1أيام) .غالبًا ما تتم العملية في قسم الجراحة النهارية.

"هل أنا بحاجة للخضوع للفحص أوال؟"
يحتاج أي شخص يرغب في إجراء عملية جراحية إلى فحص من قبل أخصائي األمراض النسائية قبل العملية الجراحية .ويحدث هذا
في قسم األمراض النسائية والتوليد في مستشفی أوليفول .Ullevål
"لماذا يجب علي أن أفعل ذلك؟"
يجب أن يتأکد الجراح من أن كل شيء جاهز إلجراء العملية الجراحية باستخدام طريقة تنظير البطن ،حيث يتم إخراج المبيضين
وقناتي فالوب والرحم من خالل المهبل بواسطة أداة.
"هل العملية مؤلمة؟"
عاد ًة ما ال تكون العملية مؤلمة ،ولكن يمكن أن تكون مزعجة وغير مريحة .األطباء والممرضات في مستشفی أوليفول لديهم خبرة
مع مجموعة المرضى من  NBTKويعلمون أنه يجب عليهم إيالء اهتمام خاص بهؤالء .يجب على أخصائي أمراض النساء أن يلقي
"نظرة" ويفحص المريضة بالموجات فوق الصوتية.
الفحص نفسه ينتهي بسرعة ( 2-1دقيقة) ،أي بعبارة أخری ،ال حاجة إلنفاق الكثير من الطاقة على القلق مقدمًا .

"هل يجب علي العودة إلى المنزل في نفس يوم إجراء العملية الجراحية؟"
المريضة التي تعيش خارج مقاطعة أوسلو-أكيرشوس تقيم ليلة في فندق المرضی في أوليفول .ينطبق ذلك أيضًا علی الليلة السابقة
للعملية الجراحية إذا كنت تعيشين في مکان بعيد.
يمكن لطبيبك العام كتابة تصريح إذا كنت بحاجة إلى مرافق ،وذلك لتغطية نفقات السفر واإلقامة لمرافقك من خالل هيئة سفر
المرضی (.)Pasientreiser
أما إذا عدتي إلى المنزل بعد الجراحة ،فيجب أن يكون عندك شخص ما في الليلة األولى.

"هل سأشعر باأللم بعد العملية؟"
هذا يتباين من شخص لشخص ،البعض يشعر باأللم أكثر من البعض اخآخر .ولکن بالنسبة لمعظم الناس ،يخف األلم بعد األسبوع
األول.
يمكنك تناول مسكنات األلم  -ستحصلين علی معلومات بهذا الخصوص من قبل الجراح أو الممرضة.

"هل سوف أنزف؟"
نعم ،يجب أن تتوقعي ذلك في األيام أو األسابيع األولى .سيقل النزف خالل األسبوع األول ثم قد يزيد قليالً بعد حوالي  3-2أسابيع.
وذلك ألن الخثرات (الدم المتخثر" ،القشرة") تنفك عن الجرح.
إذا نزفتي دما أكثر مما هو متوقع بعد عودتك إلى المنزل ،فاتصلي بطبيبك أو عيادة الطوارئ في مکان سکنك.

"إلى متى سأكون في إجازة مرضية؟"
األمر يتباين من شخص إلی آخر قليالً ،اعتما ًدا على نوع العمل الذي لديك (حوالي  4-2أسابيع) .إذا كان عملك يتطلب الكثير الجهد
البدني ،فيجب عليك أن تتوقعي أن تکوني في إجازة مرضية لفترة أطول.
سيتم إعطائك محلومات حول هذا بعد العملية.

"هل يجب علي العودة إلجراء فحص المتابعة الح ًقا؟"
ال
"ماذا لو كنت ال أريد إجراء العملية الجراحية؟"
في هذە الحالة ستحتاجين إلى الخضوع للفحص بانتظام عند طبيب عام أو أخصائي باألمراض النسائية .يجب عليك إجراء فحص
عينات الخاليا أو التصوير المقطعي المحوسب ( )CTأو مسح بالرنين المغنطيسي (( )MRإذا كان المهبل ضي ًقا ج ًدا بحيث ال يمكن
فحصه جسديًا) .توصي السلطات الصحية بإجراء هذا الفحص كل  3سنوات بعد بلوغك  25عامًا.
ال يتم تذكيرك بذلك من قبل الجهات العامة عندما يكون لديك رقم شخصي خاص بالذکور.

إستئصال الثدي
"متى سأحصل على موعد لدی PLA-PK؟"
من تاريخ اإلحالة سوف يستغرق األمر  6أشهر تقريبا قبل إجراء المقابلة األولی مع جراح في قسم الجراحة التجميلية والترميمية
()PLA
"هل يحتاج الجراح لفحصي؟"
نعم ،يجب أن يعاينك الجراح حتى يتمكن من إجراء تقييم للتقنية التي يمكنك استخدامها في استئصال الثدي .إذ يمكن استخدام العديد
من التقنيات المختلفة.

"هل فترة االنتظار طويلة؟"
سوف تختلف فترات االنتظار للعمليات في قسم الترميم  .PLAتعطى األولوية لجراحة الحاالت الطارئة بعد الحوادث وحاالت
اإلصابة بالسرطان والمرضى اخآخرين الذين يحتاجون إلى جراحة طارئة.
يمكن االتصال بمنسق شؤون المرضى ترودي رومولد ( Trude Rømuldقسم تشخيص الهوية الجنسية للبالغين Avdeling for
 )kjønnsidentitetsutredning av voksneومنسقي شؤون المرضى في  PLAلطرح أسئلة حول فترات االنتظار ومواعيد
االستشارات في العيادات الخارجية والعمليات الجراحية .وإذا تمكنت من الحضور خالل مهلة قصيرة ،فهناك فرصة لك إلجراء
العملية الجراحية قبل الموعد المحدد .تأكدي من أن  PLAلديه معلومات االتصال الصحيحة الخاصة بك في جميع األوقات (مثال،
عنوان جديد أو رقم هاتف محمول جديد أو ما شابه).

"هل يجب أن أنام في المستشفى بعد العملية الجراحية؟"
تتم العمليات الجراحية في الغالب علی شکل جراحة نهارية ،وهي تجری غالبًا في مستشفی آکر  Akerأو المستشفى الوطني
 Radiumhospitaletمع نقل المريض إلى ( RHردهة األسرة في  D5 ،PLAالطابق الثالث) خالل المساء .يعد خطر النزيف
بعد الجراحة كبيرً ا نسبيًا (مناطق جروح كبيرة تحت الجلد) لذا يريد الجراحون أن تنامي ليلة في القسم .وإذا كان سير فترة ما بعد
الجراحة خاليا من المضاعفات ،فسيتم إخراجك من القسم في اليوم التالي.
"هل أحتاج إلى العودة مرة أخری إلجراء مراجعة المتابعة؟"
يتم االتفاق على المتابعة بعد العملية والمراجعة بشكل فردي.

إنشاء األعضاء التناسلية
"أريد أن يتم إنشاء أعضاء تناسلية لي ،ما هي العروض المتوفرة؟"

َر ْأب ال َقضيب:
يمكن للجراحين استخدام أنسجة من أجزاء مختلفة من الجسم لبناء قضيب غير فعال بشكل كامل أو جزئي .الطريقة األكثر شيوعًا هي
أخذ الجلد واألنسجة من الذراع أو البطن أو الفخذ أو الظهر أو األربية .في المستشفى الوطني  ،Rikshospitaletيستخدم
الجراحون أنسجة من األربية أو الفخذين.
الفوائد:
ضخامة مرضية وحجم/مظهر وشعور نفسي بكون المرء "كامال" ،ال يحتاج المرء الستخدام العضو االصطناعي التعويضي ("باكر
.)" packer
السلبيات:
ال يوجد شعور جنسي أو انتصاب( ،وألغلبية الناس) ال يمكن التبول عبر رأس القضيب.
المضاعفات:
هناك دائمًا خطر أن تحدث مضاعفات أثناء الجراحة وبعدها.
قد يكون جريان الدم إلی ال َغبَب (القضيب) ضعي ًفا ،وقد تحدث التهابات وما شابه ذلك.

الوزن الزائد والتدخين وضعف الصحة البدنية والنفسية يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات بعد العملية الجراحية.

خلق القضیب "( Metaidoioplastikkمیکرو :)"Mikro
هي تقنیة تعود إلی النصف األول من تسعینیات القرن الماضي .هذە التقنیة تستخدم نمو البظر أثناء العالج بالتستوستیرون .سیقوم
الجراح بإجراء تقییم فردي لمعرفة ما إذا كانت التقنیة مناسبة لك .يقوم الجراح بتقويم البظر وبناء اإلحلیل .يتم إدخال الخصیتین
اإلصطناعیتین في الشفرين الخارجیین .ويتم ترك بقايا مهبلیة بسبب خطر حدوث مضاعفات (الخراجات  ،النواسیر ) fistlerبسبب
اإلغالق.
الفوائد:
إمکانیة االنتصاب ،فتح مجرى البول علی طرف القضیب (عن طريق التمرين ؛ "الوقوف والتبول")  ،ال توجد مراضة المتبرع ("ال
ينحسر")  ،المظهر المرضي (لیس المظهر األنثوي) ،جراحة الجلسة الواحدة  ،ال ندوب ظاهرة.
السلبیات:
الحجم لیس مثالیا ً (" قضیب صغیر  ،)"mikropenisالطول يقع تحت النطاق الطبیعي األدنى (حوالي  5-4سم)  ،سیواجه البعض
مشاكل في الوقوف والتبول (مع ارتداء المالبس  ، )..مشاكل في إنجاز الجماع.
المضاعفات:
ناسور بولي ("ثقب" من اإلحلیل إلى سطح القضیب) ،وتضیق (صغر المسافة بین اإلحلیل الجديد واألصلي) ومشاكل التبول ،والنزيف
 /العدوى المصاحبة إلدخال الخصیتین اإلصطناعیتین.
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