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 الصدر شد عملية على الموافقة استمارة

 
  ..../../.. : التاريخ

 : ة/ الولي ، المريضة ة السيد

 . قانوني شرط قرائتها بعد عليها التوقيع ، العملية هذه عن الكافية المعلومات لتعطيك االستمارة هذه تحضير تم لقد     

 لتعطيك و ، المتوقعة غير األوضاع و مخاطرها و الجراحي العالج عن األولية المعلومات لتعطيك االستمارة هذه تستخدم

 .تواجههم  التي المشاكل و المرضى أغلبية ظروف تشمل الموضحة المخاطر ، األخرى الغالجية الطرق عن معلومات

 وضعك إلى استنادا و . تواجهك أن يمكن التي المخاطر جميع  تشمل أنها على االستمارة هذه إلى النظر عدم يجب و

 هذا بشأن إضافية  معلومات إعطائك يمكنه الجراحي طبيبك فإن ، نملكها التي الطبية المعلومات وإلى ، الخاص الصحي

 . الموضوع

 اجابات على الحصول دون اإلستمارة هذه على التوقيع و الموافقة عدم و ، بدقة األسفل في المدونة المعلومات قراءة يرجى

 . ذهنك في تدور التي لألسئلة
      : عامة معلومات

       : التالية الحاالت في الثدي بشد تعرف التي أو الثدي رفع عملية تجرى

 وتجرى وتمدده الجلد وتراخي والرضاعة الحمل مرحلة في الوزن وفقدان الجاذبية تأثير بسبب الثديين وكبر الحجم فقدان

 . الجمالية الصورة لتصحيح العملية هذه

 سم 1 ب أسفلها أو الثدي أسفل خط  مستوى على توجد الثدي حلمة:أولى درجة إطراق: مراحل 3 في الثدي  إطراق تقيم يتم

 الثدي حلمة: ثالثة درجة إطراق. المقابل نحو وتتجه سم3-1 ب الثدي أسفل  خط تحت الثدي حلمة:   ثانية درجة إطراق.

 الثديين تكون الحالة هذه في، زائفة إطراق تسمى حالة وهناك. األسفل نحو وتتجه سم3 من بأكثر الثدي أسفل خط تحت

 الصدر  شد جراحة تستخدم.الثدي تحت الخط مستوى على تكون الثدي حلمة أن من الرغم على ومتدلية فضفاضة بحالة

 عكس تسمى بخط أو الثدي تحت مستقيم خط أومع الثدي حلمة حول بشق الجراحية العمليات تنفيذ وتتم. مختلفة تقنيات خالل

 على واعتمادا.الثدي هيكل تحديد وفي المرجوة تحديدالنتائج في مهما دورا تلعب الجلد مرونة وطبيعة. باإلنكليزي ت حرف

 : الجراحية الطريقة  ومحتمل طبيعي أمر ندبات أثار بقاء فإحتمال الثدي شد في المستخدمة التقنية

 عكس على األعلى باتجاه الثدي تثبيت وضع مع الثدي وعضو الدهون كمية في واضح بتخفيض الثدي تصغير جراحة تتعلق

 هي الثدي تصغير إجراءعملية قبل المستخدمة التصاميم. الزائد الجلد بإزالة وإنما العضو بإزالة تتعلق ال فإنها الشد جراحة

 كان إذا، للثدي العادي الحجم إلى للوصول أحيانا كافية تكون ال الثدي شد عملية وإجراء.الشد عملية في المستخدمة نفسها

 على. اإلصطناعي الثدي إضافة خالل من  المرجوة النتائج إلى الوصول باإلمكان فإنه الجراحة أثناء كافي غير الثدي نسيج

 النتائج مناقشة يجب لذلك. المرجوة النتائج على الحصول من يصعب ان يمكن واأللم الكبير الثدي وجود المثال سبيل

 . العملية قبل وتفاصيلها المتوقعة

 :  والرضاعة الثدي سرطان مع الصدر شد عالقةجراحة

 أو سلبية أوضاع يتوقع ال ،لذلك الحليب وقنوات الحلمة بين العالقة وعلى الثديية الغدد على تؤثر ال الثدي شد جراحة

 مختلفة الثدي شد جراحة التعتبر ذلك إلى باإلضافة .العملية أجرين اللواتي النساء لدى الطبيعية الرضاعة مستوى انخفاض

 إلعادة الثدي شد جراحة تجرى. مخاطرها مع أو الثدي سرطان مع عالقة لها توجد وال الثدي تصغير أو تكبير جراحة عن

 ثدي وضع يتم فإنه صغيرة كانت أنها أو الحمل بعد الحجم لفقدان الثدي تعرضت إذا الهالة قطر ولتصغير للثدي شكل إعطاء
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 حالة في هم من الثدي شد لجراحة المناسبين واألشخاص. المطلوب الحجم على والحصول الثدي صالبة لزيادة اصطناعي

 لإلناث الثدي شكل ،وإلعادة مالحظتها يمكن دائمة ندبات الجراحة تترك. واقعية نتائج والمنتظرين جيدة وعاطفية صحية

  .ثانية استمارة تتطلب فهذا الصدر شد جراحة مع اصطناعي ثدي عملية إجراء إلى حاجة هناك لو. عدة وأساليب طرق هناك

 الداخلية األلبسة واستخدام العملية إجراء عدم هو البديل والعالج اختيارية جراحة الصدر شد جراحة:  البديلة العالجات

 والمضاعفات المخاطر البديلة العالجات في وتوجد.الثدي تصغير عملية إجراء فيجب كبير ثدي وجود حال ،وفي الداعمة

 . العادية الجراحة في الموجودة نفسها

 وبعد أثناء سيحدث ماذا تفهم أن األهم والشيء المخاطر من معين مقدار لها جراحية عملية كل:الثدي شد جراحة مخاطر

 مشاهدة عدم احتمالية ومع. العملية ومخاطر فوائد بين المقارنة خالل من العملية على المريض موافقة وتستند. العملية

 . منها حدوثهاوالتأكد المتوقعة المضاعفات جميع سرد الطبيب من تطلب أن المريضة فعلى المضاعفات

 يمنع.المريض إلى سريع بشكل دم نقل يطلب حدوثه حال ،وفي طبيعي أمر رؤيته ولكن جدا ضئيل حدوثه احتمال:  النزيف

 . النزيف حدوث احتمال من تزيد ألنها العملية من  عشرة قبل لاللتهابات المضادة العقاقير أو اإلسبرين استخدام

 الجراحي التدخل طريق عن أو حيوية مضادات إعطاء طريق عن العالج يتم حدوثها حال وفي جدا نادرة رؤيتها: العدوى 

  .اإلضافي

 دائم أو جزئي ،وفقدان كان مثلما اإلحساس يعود الزمن مرور مع ولكنه أمرطبيعي حدوثه: الثدي وإحساس حلمة في تغيرات

          .نادر أمر الجلد إحساس في

 من واإلقالل جيد بشكل الجروح التئام يؤثر. الجراحية العمليات حسب كثيرة أو قليلة أثار تبقى :الجلد في المتبقية األثار

 ببقاء تسبب أن يمكن سيئة بندبات لإلصابة الشخص وعرضة المتوترة الخياطة. العملية مسار على إيجابية بنتائج التوتر

 الجراحية العملية على عام مرور من أكثر بعد أخرى جراحات إجراء يتطلب واألثار الندبات هذه ولتصحيح. واضحة ندبات

. 

   . أخرى استمارة في شرحها تم قد هنا الموجودة والمخاطر:  الثدي زرع

 وقد قبل من بها التنبؤ يمكن ال الحالة وهذه الثدي في صالبة حدوث احتمال من يزيد هذا فإن الندبة لتشكل نتيجة:  الصالبة

 . ضرورية إضافية عمليات إجراء الحالة تتطلب

 مستحضرات مخاطر وتقيم. العملية إجراء بعد مقنعة غير نتائج على الحصول  امكانية هناك: مقنعة أو متوقعة غير نتائج

 . الصدر وحجم بشكل مقتنعة غير تكونين وقد مقبولة غير ظاهرة وتشوهات التجميل

 هذه في. الثدي حلمة في أو الجلد في نخر يتطور ،وقد الجرح في انتفاخ أوحدوث الشفاء تأخر حدوث يمكن:الشفاء تأخر

 مشاكل لحدوث عرضة أكثر هم والمدخنون إضافي جراحي تدخل بإجراء أو طويلة لفترات ضمادات تطبيق يمكن الحالة

 . الجلد من جزء فقدان أو الشفاء تأخر

 العملية إجراء بعد الحالة هذه تحدث أن ويمكن. العادية الحالة في التماثل عدم مشكلة من يعانون النساء معظم: التماثل عدم

    . ثاني جراحي إجراء يتطلب هذا فإن الثدي حلمة أو الثدي في التناسق عدم تطور حال وفي

 كريمات واستخدام الجروح خياطة ومواد شرائط استخدام حاالت في تتطور ولكنها تظهر ما نادرا: التحسسي الفعل ردود

 من المزيد ويتطلب. الجراحة أثناء أدوية  استخدام أثناء وذلك األخطر وهي نظامية فعل ردود تحصل ما ونادرا. مرطبة

 . الحاالت هذه في المعالجة
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 في توجد والموت والجروح المضاعفات مخاطر. عامة أو موضعية كانت سواء للتخدير مخاطر يوجد : الجراحي التخدير

 . الجراحي التخدير استمارة جميع

 المضاعفات أن من الرغم وعلى. طبية معالجات أو إضافية جراحات المضاعفات لعالج يتطلب: إضافية جراحية متطلبات

 النتائج كانت مهما النتائج بشأن ضمان إعطاء يمكن ال و مريض أي مع حدوثها نتوقع أن علينا ولكن قليال تحدث والمخاطر

 . جيدة المنتظرة

 لي قدمت التي الكتابية و الشفوية التوضيحات خالل من إطمئناني  و رضائي عن أعبر     

 أوافق ، لي الموضحة الخطية التوضيحات خالل من و ، إرادتي وبكامل الشخصية بصفتي

 . الحقا لي ستتطبق التي األخرى العالج طرق على و لي ستطبق التي العملية و العالج على

 

 

 (             

(السيد عصام عجوز : مدير العالقات بمستشفى تشفيري التركي   

 

 بجانبها ويوجد وعي بدون المريضة كانت اذا
 : قانوني ممثل

 : وعي حالة في المريضة كانت اذا

  الولي أو ( الوصي ) القانوني الممثل
 

 ...............:العائلة واسم  المريضة اسم
 

 ................................... : العنوان
 

 ...............................: الهاتف رقم
 

  .....................................:التوقيع
 

                                        المريضة
 .................:العائلة واسم  المريضة اسم

 
 ..................................... : العنوان

 
 .................................: الهاتف رقم

 
  .......................................:التوقيع

 

                                           لدكتورا
 .............. العائلة اسم و الدكتور اسم

  
 .................................... التوقيع

 

                                           لدكتورا
 ................. العائلة اسم و الدكتور اسم

  
 ....................................... التوقيع

 

                                        :**الشاهد
 

 ................. العائلة واسم الشاهد اسم
 

 .................................... :التوقيع
 

                                        :**الشاهد
 

 ................... العائلة واسم الشاهد اسم
 

 ...................................... :التوقيع
 


