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 نموذج الموافقة على عملية تكبير الثدي  

 التاريخ : ../../....

ة ، الولي /ة :السيد ة المريض  

هذه االستمارة توضح لك وتعطيك                                                                                                                                 

لومات المعلومات الكافية عن العملية التي ستجرى لك.قراءتك لهذه االستمارة ومن ثم الموافقة عليها شرط قانوني . توجد في هذه االستمارة  مع

رخرى .لقد تم تعري  توضح لك المخاطر المتوقعة للعملية الجراحية والظروف المعاكسة )المضاعفات( وتعطيك سبل وطرق العالج األ

المخاطر لتلبي احتياجات العديد من المرضى في ظروف مختلفة ،ومع ذلك ال يجب النظر إلى هذه الوثيقةعلى أنها تحتوي معلومات كافية عن 

           لطبية،يمكنك ا  تحصل على معلومات إضافية من طبيبك الجرا..      المخاطر العالج.اعتمادا على وضعك الصحي ومعلوماتك     

                                                       

ية يرجى عدم التوقيع على هذه االستمارة  في الصفحة األرخيرة قبل قراءة المعلومات الموجوده في األسفل بدقة والحصول على المعلومات الكاف

 التي ستجيب على االسئلة التي تدور بذهنك.

مليو   2احة تكبير الثدي من أكثر العمليات التي تأرخذ جدال علميا وسياسيا بين الجراحات التجميلية،اليوم أكثر من معلومات عامة :تعتبر جر

 من نساء الواليات المتحدة األمريكية قمن بهذه العملية وهذا العدد يزداد في تركيا أيضا مع مرور الزمن .

 وتجرى العملية لألسباب التالية :

عند النساء اللواتي يرو  صغر حجم ثديهم.تعديل رخطوط الجسم   

 إلصال. حجم الثدي بعد فقدا  الوز  أثناء الحمل .

 لتوفير التماثل بين حجم الثديين .

 إلعادة إنشاءالثدي في حاالت متنوعة .

 لتبديل المواد الموضوعة في الثدي ألغراض طبية أو تجميلية .

الغدد الدهنية حتى نهاية هذا القر  رحلة تم اكتشاف الجراحة واستخدمت ة ،ففي بدايات هذه الموتاريخ جراحة تكبير الثدي مملوءة بأبحاث مثالي

جراحة تكبير ولكن في وقتنا الحالي يستخدم الموادالكيميائية الغير الضارية والغير مسببة للسرطا  وكما يستخدم البوليمر االصطناعي ..19

تل الذي يكو  بحاالت صلبة وسائلة وهالمية وذلك وفقا لطبيعة وتعقيد سالسل البوليمر الثدي الحديثة تعتمد على سيليكو  بولي دي مي

السيليكو  او السيليكو  المستند إلى الكربو  تكو  اسماء عامة لعائلة البوليمر ..  

 وعند تحليل جراحة تكبير الثدي فإنها تنقسم من ناحية الشكل وبنية السطح إلى مجموعتين :

م إلى دائرية وقطرات .ففي الجراحات الدائرية تكو  أقطار القواعد العمودية ةاالفقية متساوية .وأما الجراحة القطرية فتكو  وفقا للشكل :تنقس

ال أقطار القواعد العمودية أطول من القطر األفقي .وعلو القطب السفلي اكبر من القطب العلوي ويعود سبب تسميته بالجراحة التشريحية ألنه 

به بالثدي و إنما يتقدم أكثر .يق  عند التش  

 وفقا للمحتوى :يوجد في االسواق بدالت سيليكو  مملوءة بالهالم أو بالسيرومات الفيزيولوجية .

 وإذا تم النظر إلى بنية السطح فإنها تنقسم إلى سلس ورخام ،وتم اإلثبات بوجود كبسوالت أقل حول الجراحة الخامة من الجراحة السسلسة .

الماضية ،واستخدم  50دراسة حول استخدام السيليكو  في الجراحة التجميلية في السنوات ال 2000و  :لقد تم نشر اكثر من مسألة السيليك

واستخدم السيليكو  في السنوات األرخيرة في انابيب السيليكو  ألول مرة في جراحة تجميلية وهي تحويل البطين عند مرضر استسقاءالرأس.
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عدسة  دارخل العين وصمامات القلب االصطناعي وكما يستخدم عند وجود قصور رخلقية في الوجه وعالوة على ذلك القصبة الهوائية وزرع 

مليو  حالة تم فيها استخدام السيليكو   2يوجد في المحاقن اليومية وفي القثطرة الوريدية ،يوجد اليوم في الواليات المتحدة األمريكية أكثر من 

من السنوات الماضية تم النقاش في أمريكيا بين وسائل  األعالم المرئية والمكتوبة  والفئات االجتماعية  25-20رخالل ألغراض تجميلية .

المختلفة وشركة الغذاء والدواء )ف.د.ا(عن أضرار هال م السيليكو  في األمهات المرضعات وتسببها بنشوء امراض روماتيزمية وحدوث 

ستخدام السيليكو  وبعد إجراء دراسات سريرية طويلة االمد منعت استخدام السيليكو  إال وكما حظرت إدارة )ف.دا(من اسرطا  الثدي.

أدلت دراسة 1999مؤرخرا عام ومنذ ذلك الحين أظهرت الدراسات لمرات عديده انه اليوجد أية عالقة .لمرضى جراحة تكبير الصدر .

دراسة لمدة عامين أنه ال توجد عالقة بين استخدام السيليكو  وبين نشوء بعد إجراءها  لألكاديمية الوطنية االمريكية للعلوم في معهد الطب

السرطا  واألمراض الروماتيزمية وموت االجنة وعدم رضع األطفال أو تأذيهم من السيليكو  .اليوم وبالرغم من حظر ال)ف.د.ا(فإ  مفعوله 

 على وشك الزوال .

كو  تزيد من اإلصابة بسرطا  الثدي ،والكش  عن سرطا  الثدي أو إرخفائها مواضيع عالقة جراحة تكبير الثدي بسرطا  الثدي :زرع السيلي

لت أكبر أل  مريض وتعتبر أكبر دراسة كونها شم 11على  1995في كندا عام أجريت أرخذت نقاشا لسنوات طويلة وعديدة .أكدت دراسة 

جرى لهم جراحة تكبير الثدي ال تختل  عن نسبة ظهور عدد من المرضى حتى األ  ،أ  نسبة ظهور سرطا  الثدي في المرضى الذين أ

الثدي عند األشخاص الطبيعين . السرطا   

أنها ال توجد زيادة في حاالت اإلصابة بسرطا  الثدي للمرة األولى أو  1999تبينت لألكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم في معهد الطب عام 

كبير الثدي .المتكررة عند المرضى الذين أجرى لهم جراحة ت  

مصدر أرخر من الشك حول سرطا  الثدي :هذه الجراحة قد تؤرخر  اكتشاف سرطا  الثدي ألنها تمنع مرور األشعة السينية أثناء التصوير 

 .يجب االنتباه إلىالشعاعي للثدي .ومع ذلك أظهرت الدراسة أ  فعالية التصوير الشعاعي للثدي االصطناعي هو نفسه عند المرضى الطبيعين 

سنوات على الجراحة بالرغم من أنها ال تسبب السرطا  وتخفي عيوب  10تشكل طبقة رقيقة من الكالسيوم حول الثدي االصطناعي بعد مرور 

وعند دراسة .ذوي رخبرة  أشعة وينبغي أ  تدرس تصاوير األشعة السينية عند مرض الثدي االصطناعي من قبل أطباءالثدي واألفات الصغيرة .

التصوير الشعاعي للثدي فإ  نسبة الحصول على صورة أفضل عند مرضى الذين تم زرع البدلة تحت الصدر أكبر بكثير من الصورة 

من ناحية أرخرى يمكن الكش  عن أفات مشبوهه وفحص نسيج الثدي للمرضى الذين ال في الثدي .المأرخؤذة من المرضى الذين تم زرع البدلة 

قيام بالتصوير الشعاعي وذلك بإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية وبالرنين المغناطيسي ،بارختصار ال يوجد زيادة في يستطيعو  اال

 رخطورة اإلصابة بسرطا  الثدي عند مرضى الثدي االصطناعي.

 العالقة بين الثدي االصطناعي والحمل والرضاعة :

جرتها ،أ  وجود الثدي االصطناعي عند األم ال يتسبب بسرطا  عند الجنين وفي من رخالل بحث أ1994أبلغت وزارة الصحة البريطانية عام 

جريت عام وأكدت دراسة أنهاية الدراسة أكدت على عدم وجود أي مانع يمنع األم التي تملك الثدي االصطناعي من إرضاع ولدها .

ولكنها في الوقت نفسه أثبتت وجود نفس الكمية االصطناعي  وجود السيليكو  بكميات قليلة جدا في حليب األمهات اللواتي يملكن الثدي1991

وجود مقادير 1999وأكدت دراسة أجرتها األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم في معهد الطب عام من السيليكو  في حليب المهات العاديات .

ألسباب التقنية أثناءإجراء عملية جراحة تكبير الثدي فعلى تتأثر الرضاعة من اكبيرة من السيليكو  ي حليب البقر والفطام أكثر من حليب األم.

ويفضل وضع البدلة أسفل الثدي و أسفل العضلة ل  المثال يمكن ا  تتضرر قنوات الحليب وتتعرض للجر. أثناء شق أطراف حلمة الثدي .سبي

وال يتسبب بأية أضرار للثدي .إلننا النتقابل مع هذه الحاالت هناك .  

السيليكو  مع أمراض المناعة الذاتية :عالقة بدلة   

جدال حول وجود عالقة بين الثدي االصطناعي واألمراض  1988أثارت وجود حالة تصلب الجلد عند مريض الثدي االصطناعي عام 

النظامي والتهاب الروماتيزمية .وقد تم اإلبالغ عن أعراض مماثلة عند النساء اللواتي يملكن الثدي االصطناعي ،كأمراض الجهاز المناعي 

وتوجد عالقة بين السيليكو  المزروع و اإلضطرابات الموجودة المفاصل الروماتيدي وتصلب الجلد وأمراض أرخرى مثل التهاب المفاصل .

 صابة باألمراض عند النساء اللواتي يملكن ثدي اصطناعي مملوءةفي النسيج الضام .وحتى األ  ومع عدم وجود دليل حول زيادة رخطورة اإل

لو حدد وجود عالقة سببية لكانت المخاطر في اضطرابات المناعة بهالم السيليكو  أو السيروم الفيزيولوجي ،وتم استبعاد هذا االحتمال تماما .



 

MEME BÜYÜTME AMELİYATI 
(ARAPÇA)                       

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

Dokuman No: YÖN.RB.131-02 

Yayın Tarihi: 23.07.2014 

Rev.No: 00 

Rev.Tarihi:  

Sayfa No: 7/3 

 

 
 

لم يعرف سابقا أ  وجود الثدي االصطناعي يؤثر على المرضى الذين يعانو  من أثار مرض النسيج الضام منخفضة من الناحية النظرية .

روم الفيزيولوجي يكو  مملوء بالماء المالح .ومع ذلك فإ  كالهما يحتويا  على جدار أنبوب كس السيليكو  المملوء بالهالم فإ  السيعلى ع.

وتزيد السيرومات المملوءة بالماء المالح من رخطورة اإلصابة بأمراض المناعة الذاتية .ولم يثبت وجود عالقة بين بالستيكي من السيليكو  .

مؤرخرا ال توجد هناك معلومات كافية تخص الوقاية من األمراض أو إذهابها ين األجسام المضادة للسيليكو  في الثدي االصطناعي .المرض وب

 مع إزالة الثدي االصطناعي وإزالة كبسولة ندبة األنسجة .

دي تت أنها التوجد عالقة بين سيليكو  الثقامت وزارة الصحة البريطانية باإلشتراك مع عيادة مايو بإجراء أبحاث مفصلة وأثب1994في عام 

والتهاب المفاصل الروماتيزمي وتصلب الجلد والذئبة الحمامية  ومتالزمة سجوجر  ومرض رينود وأمراض النسيج الضام .ومرة أرخرى 

يل لتجريم سيليكو  الثدي بأنها أنه ال يوجد دليل دل1999عام وحسب التقرير التي أجرتها األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم في معهد الطب 

دراسة رئييسية أنه بصفة عامة ال يوجد دليل  20ومع التقرير الذي أجرى على 2000وأكدت دراسة نشرت عام هي التي تسبب األمراض .

وفي لضام .على وجود عالقة بين الثدي االصطناعي ورخاصة هالم  السيليكو  اإلصطناعي وبين أمراض المناعة الذاتية وأمراض النسيج ا

 الفترة األرخيرة تم البحث في الدراسات الحديثة عن األعراض المتعلقة بأمراض الجهاز المناعي .

 بعض األعراض المبلغ عنها :

 تورم المفاصل أو حدوث األلم مثل ألم التهاب المفاصل .

 طفح الجلد .

 الشعور بالضيق العام .

 مشاكل الذاكرة والصداع .

طبيعي .فقدا  الشعر الغير   

 ضع  العضالت واالحتراق .

.رخسارة غير مبررة وغير ملحوظة للطاقة   

 الغثيا  والتقيؤ.

 المشاكل المعوية .

 نزالت البرد الشائعة والعدوى الفيروسية .

 تورم الغدد والغدد اللمفاوية .

 حمى .

طراف حلمة الثدي وأسفلها وفي البطن ،ويوجد لكل شق لوضع الثدي االصطناعي يوجد لدينا أربع رخيارات شق منفصلة :عند اإلبط وأالعملية :

تتحسن مع نشوء ندبة صغيرة نقاط ضع  ونقاط تفوق ،والشقوق األكثر ترجيحا هي تحت الثدي وحول حلمة الثدي.الشق حول حلمة الثدي :

تحت الثدي إلنها ال تسبب أضرار لغدد حول الهالة ولكن مع تطبيق هذه الطريقة يمكن أ  يتسبب بقطع قنوات الحليب لذلك يفضل طريقة الشق 

 الثدي أو لقنوات الحليب .وتنتهي العملية بنشوء ندبة رخافتة تحت الثدي .

جراء الشق المطبق عند اإلبطين :ال يتم فيها شق الثدي وإنما يتم الوصول إليها من هناك ،وغالبا ما يتم وضع قالب اصطناعي بالتنظير أثناء إ

و من رخالل هذه رخذ لونها الطبيعي .الزهري ولكن مع مرور الوقت تأ–بطن .وبعد العملية تكو  الندبة باللو  الوردي الشق عند اإلبط أو في ال

 العملية يتم وضع جيوب وبأحجام مناسبة عند غدد الثدي أو تحت عضلة  الصدر  ويتم وضع السيليكو  فيها .
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المريض بالكامل ويتنفس من رخالل أنبوب يدرخل في القصبة الهوائية وتحت إشراف ،حيث يتم تخدير ،يتم إجراء العملية تحت التخدير العام 

فريق التخدير ،ولتجنب أي مشاكل يتم القيام ببعض الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية .ويقيمك طبيب التخدير قبل إجراء الجراحة .ويتم 

ي غرفة العمليات أثناء الجراحة بمساعدة األجهزة اإللكترونية رصد معدل ضربات القلب ومستويات األوكسجين في الدم بشكل مستمر ف

ن الموجودة هناك .ونادرا ما يشاهد رد فعل المخدرات أو الحساسية أثناء العملية  ويمكن ا  تكو  قاتلة .وعالوة على ذلك ال يمكن الكش  ع

الغير مرغوب بها يمكن اإلقالل من إصابة المريض االشخاص الذين يملكو  حساسية مفرطة بالفحص الروتيني .وفي مثل هذه الحاالت 

 بأضرار وذلك من رخالل تطبيق عالج فوري دارخل المستشفى .

  تكو  معدته فارغة  .وال يتم إعطاء المريض شيء عن طريق ساعات من الجراحة،وأ 6رب شيء قبل يطلب من المريض أال يأكل أو يش 

ساعة .وبعد مراقبة المريض  2إلى  1.5تغرق الجراحة من هذه األوقات من قبل الطبيب.تس ساعات  للعملية .ويتم تغير 6_4الفم قبل مرور 

حوالي ساعة في غرفة اإلنعاش يتم  نقله إلى غرفته.و اعتمادا على مشاكل التخدير مثل الغثيا  والتقيؤيمكن تمديد فترة بقائه في غرفة 

يتم ل  منطقة الجراحة بشرائط وأنسجة عديدة  ويطلب منك ارتداء حمالة الصدر الرياضية بعد أ اإلنعاش.  

وللقضاء على هذه الحاالت تستخدم بعض األدوية في الساعات القليلة األولى بعد الجراحة عادة ما تحدث حاالت التعب والغثيا  والدورخة .

لك بالخروج إلى المنزل بعد إجراء ساعات على العملية .بعد الخروج من العملية يسمح  4.ويسمح لك بالوقوف وتناول الطعام بعد مرور 

أو يطلب منك في اليومين األولين االستراحة ،وفي هذه الفترة تكو  لديك شكوك متعلقة بوضع البدلة أمام المعامالت في اليوم األول أو التالي .

في تصر على األيام األولى فقط .رخل  العضالت وستشعر بإزدياد األلم مع حركات الذراع عند وضع البدلة وراء العضالت ،وهذه الحالة تق

وفي اليوم الثالث أو الرابع تؤرخذ األشرطة اليومين األولين يزداد الورم ولكنه يبدأ باالنخفاض في اليوم الثالث ،ويستررخي الجسم والذراع .

ويجب االقتصار بالقيام ومن ثم يسمح لك باالستحمام .الموضوعة على صدرك وتترك طبقات رقيقة مقاومة للحرارة فوق أماكن الخياطة .

قبل مرور شهر ال يسمح لك بالنشاطات في األسابيع الثالثة األولى بعد تطبيق الجراحة ويمكن زيادة القيام بالنشاط تدريجيا بعد وقت محدد.

ر .البخا أسابيع بعد الجراحة ينبغي تجنب الساونا وغرفة استحمام شمسي وحمام 8-6بممارسة التمارين الشاقة و التنس .في غضو    

على الرغم من االنخفاض التدريجي من وقت ألرخر فمن الممكن حدوث واستمرار حاالت الشعور بالورخز والحرق والتشنج واألالم لفترات 

وفي شدة ووتيرة األلم مع مرور الزمن ،ولن يحدث بالحجم الذي سوف يؤثر على الحياة اليومية .قصيرة ومن ثم سيتم االنخفاض التدريجي ل

لحاالت ينصح باستخدام مسكنات أآلم .وحدوث رخدر وورم في جميع مناطق الثدي أمر طبيعي وهي حالة مؤقتة تستغرق إرختفائها فترة هذه ا

  تحدث حساسية مفرطة أو رخدر في حلمة أسابيع  ويمكن أ 2-1وفي بعض الحاالت يمكن رؤية كدمات تختفي رخالل شهرا . 12-6تصل إلى 

ووضع الشفاء .على اإلجراء المطبق وحالة المريض  يعتمد يوم  30-10اته اليومية بعد إجراء العملية من وعودة المريض إلى حيالثدي.  

جراحة تكبير الثدي جراحة ارختيارية .وتشمل رخيارات العالج األرخرى استخدام األطراف االصطناعية الخارجية أو رخيارات العالج األرخرى :

 تأييد الثدي بالحشو أو نقل أنسجة من أجزاء أرخرى من الجسم 

تعلقة بجراحة تكبير الثدي كل عملية جراحية لها مخاطرها وبكميات معينة واألهم من ذلك أ  تفهم المخاطر الممخاطر جراحة تكبير الثدي :

.على الرغم من أ  الكثير من وكي  تتعامل معها .ويعتمد ارختيار المريض للطريقة الجراحية بعد مقارنته بين فؤائد ومخاطر هذه المبادرة 

محتملة حدوثها المرضلى ال يواجهو  هذه المضاعفات المذكورة في األسفل ولكن يجب عليك التأكد ومناقشة الطبيب بجميع المضاعفات ال

وهناك في إجراء جراحة تكبير الثدي أ  يأرخذوا بعين اإلعتبار إجراء عملية إضافية لهم لتصحيح المسارات ..وعلى األشخاص الذين يفكرو  

 احتمال أالّ يبقى الثدي المزروع في نفس النموذج إلى األبد.

ر طبيعي ،وفي حال حدوث نزي  بعد العملية فهذا الشيء يتطلب نقل دم على الرغم من أنه يوجد احتمال ضئيل لحدوثه فإ  رؤيته أمالنزي  :

 سريع إلى المريض .ويمنع استخدام اإلسبرين والمسكنات قبل عشرة أيام من العملية ألنها تزيد من احتمالية حدوث النزي  .

لية لغرس البدلة أو بعد العملية فورا .ومن الصعب العدوى في هذا النوع من الجراحة أمر غير طبيعي ،وتشاهد في الفترة المواالعدوى :رؤية 

تشخيص حالة اإللتهاب المزمن أو الحاد.وفي حال تطور العدوى يمكن أ  تستخدم المضادات الحيوية أو يتم إزالة البدلة أو إجراء عملية 

وفي حال لموجودة في أنسجة الجسم العادية .جراحية إضافية .ومعالجة حالة اإللتهاب مع وجود البدلة أصعب بكثير من معالجة حالة العدوى ا

عدم استجابة العدوى للمضادات الحيوية فمن الالزم إزالة البدلة وزرع بدلة جديدة بعد معالجة العدوى .ومن المستحسن استخدام المضادات 

الجسم المختلفة إلى البدلة .الحيوية قبل اإلجراءات الجراحية كجراحة األسنا  للوقاية  من انتقال العدوى البكتيرية من مناطق   
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وهي من المضاعفات التي تحدث في الفترة المتأرخرة من العملية ويجب أ  تعرف جيدا ،وجود كبسولة حول كل جسم غريب انكماش الكبسولة :

ا يدرخل إلى الجسم أمر عادي ،ومعظم الكبسوالت تكو  رقيقة وناعمة .يبالغ الجسم أحيانا في إعطاء ردود فعل مفرطة لدرخول أجسام غريبة إليه

.عند بعض المرضى تتسبب الكبسولة المتشكلة حول البدلة بنشوء ندبة نعها كإجراء العملية بشكل نظي  ودقيق رغم اإلجراءات المتأرخذه لم

في المراحل المبكرة وفي حال وجود حالة انكماش محددة فإنك سترين ثدي تتصلب وتتسمك تدريجيا وبالتالي تتسبب بتشوهات وْأآلم في الثدي .

والتحري   وتقيد حركة  وفي المراحل المتقدمة ومع وجود حالة انكماش دائمة فهذا يتسبب بالتشويه ي .صلب وبعيد  قليال عن الشكل الطبيع

،وتأرخذ الثدي الشكل البرتقالي .استخدام األدوية في المراحل المبكرة قد تكو  مفيدة .وتنشأصالبة الثدي الزائدة بعد الثدي  وتقلص سلوك

%من المرضى تظهر لديهم الصالبة بدرجات متفاوتة من األقل نحو األكثر .وانكماش 20أقل من ولوحظ أ  الجراحة أو بعد سنوات الحقة .

وتتطلب في هذه الحاالت إزالة المحفظة وتنظيفها وتوسيع من جانب واحد أو من الجانبين وتزداد اإلصابة مع مرور الوقت .المحفظة إما أ  

التي تتشكل فيها التقلصات وعن الذين تحدث معهم هذه الحاالت .الجيب وتغير البدلة . ال توجد معلومات حول الظروف   

ولكن بعد مرور أشهر يعوداإلحساس العادي تغير في إحساس جلد وحلمة الثدي :حدوث تغيرات في حس حلمة الثدي بعد العملية أمر طبيعي 

الثدي . من جديد عند معظم المرضى ومن النادر حدوث فقدا  جزئي أو دائم في إحساس جلد وحلمة  

األثار المتروكة في الجلد :حدوث الندبات بشكل مفرط أمر غير طبيعي ،في حاالت نادرة قد تحدث ندبات غير طبيعية يمكن أ  تكو  الندبات 

بها وإجراءعمليات جراحية إضافية تكو  مطلوبة إلزالة الندبات الغير طبيعية .غير جذابة  وبألوا  مختلفة عن لو  الجلد المحيط   

دلة :بدلة الثدي يمكن أ  تكو  فاشلة مقارنة باألجهزة اإللكترونية الطبية األرخرى ،فيمكن أ  تكو  ممزقة أو مسربة .يمتص الجسم الب

 الماءالمالح المتسرب من البدالت الفيزيولوجية .

لية و إصال. البدالت التالفة أو الممزقة قد يحصل التمزق بعد وقوع الحادث أو رخالل التصوير الشعاعي للثدي ويمكن أ  تتل  البدلة رخالل العم

لذلك ال بد من إزالتها أو استبدالها وال يتوقع أ  تظل البدلة في نفس النموذج إلى األبد .ومن الممكن رؤية قطع صغيرة تنتزع من أمر مستحيل .

 مواد البدلة ولم تعرف أهمية الموضوع إلى األ  .

لة أو حدوث عدوى من أحد أسباب رخروج البدلة .تم اإلبالغ عن ظهور حالة ترقق الجلد نتيجة رخروج البدلة :عدم وجود عضو كافي فوق البد

التدرخين قد يؤثر سلبا على شفاء الجر. .يجب إرخراج البدلة في حال حدوث الخروج وظهور البدلة .العالج اإلشعاعي أو استخدام الستيرويد .  

وإبالغ فني التصوير الشعاعي تصعيب تقييم التصوير الشعاعي وفي تشخيص السرطا  .تسبب وجود البدلة في التصوير الشعاعي للثدي :

 الموجات يزداد األلم وتحدث صعوبة التصوير عند المرضى الذين يعانو  من انكماش المحفظة .للثدي بالبدلة يسمح له بتقييم أفضل النتائج .

 الثدي. الكتل الموجودة في  عن الكش  في مفيدة تكو  قد المغناطيسي الرنينب التصوير و المتخصصة للثدي الشعاعي التصوير الصوتية، فوق

النساء اللواتي يملكن الثدي االصطناعي يحصلو  على المزيد من اإلشعاع أكثر من الحصول على تقنيات متخصصة للتصوير الشعاعي  

المنتشرة اثناء التصوير الشعاعي مع رخطر اإلصابة بسرطا  الثدي.ومع ذلك ال تقار  كمية األشعة السينية واألشعة السينية الضرورية .  

.وتكو  هذه ومتوقعة طبيعية هي الطيات بعض . ناتجة من البدلة المزروعة  من الممكن وجود طيات واضحة وملموسةتجاعيد في الجلد :

وتكو  البدالت . مملوءة بالسيروم الفيزيولوجيرقيقة للثدي و عندما تكو  البدلة  جلد طبقة واضحة عند المرضى الذين يملكو الطيات 

الغطاء الملموس يمكن أ  يتسبب في عدم التفريق بين السرطا  الشعور بغطاء البدلة أمر طبيعي .المملوءة بهالم السيليكو  ثابتة أكثر .

بسبب القوة الدافعة من بين طبقات الجلد .تصبح البدلة مرئية  تحت الجلد ويجب إجراء المزيد من البحوث في حال وجود الشك .والتجاعيد .  

ير التكلس:قد تتسبب مخاز  الكالسيوم المتشكلة دارخل الندبة المحيطة بالبدلة االصطناعية باألآلم وبالتصلب وتظهر هذه الحالة أثناء التصو

فحصها بإجراء جراحة ثانية .الشعاعي للثدي .ويجب تمييز هذه المخاز  عن نتائج رطا  الثدي وإذا تطور التكلس يجب إزالتها و  

التقنيات مع اضطرابات في شكل الثدي والشعور باإلنزعاج . وضع البدلة بالطريقة السيئة أو انزالقها تترافقتغير مكا  البدلة اإلصطناعية:

راحة ثانية لتصحيح الصعبة المستخدمة عند زرع البدلة يمكن أ  تتسبب في زيادة رخطر إنزالقها أو وضعها في مكا  سيءويتطلب إجراء ج

 هذا الوضع .
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ولم تعطى نتائج سلبية تلوث سطحية البدلة اإلصطناعية :تتراكم فوق البدلة اإلصطناعية أثناء وضعها كزيت الجلد ،ورخيوط الستائر الجراحية 

  بشأ  هذا الموضوع .

الندبة المحيطة باألنسجة نتيجة تلفها تتطلب عملية جراحية إزالة وإستبدال الثدي اإلصطناعي :في المستقبل إزالة الثدي اإلصطناعي أو استبدال 

 وبالتأكيد توجد مخاطر ومضاعفات لهذه الجراحة .

،هناك احتمل أ  يؤدي التخدير أثناء الجراحة إلى الموت .ويمكن رؤية ارختناقات صغيرة التخدير :يوجد مخاطر سواء كانت عامة أو موضعية

من عدوى الرئتين وقد يضطر المريض إلى استخدام األدوية المضادة لإللتهاب وإجراء عالج فيزيولوجي وهذه الحالة تزيد تحدث في الرئتين 

ب وكما يمكن الشعور باأللم أو رؤية انتفاخ في األقدام ناتجة عن تخثر الدم وهذه الخثرات يمكن أ  تنتقل إلى الرئتين عن طريق الدم وتسب

ويمكن رؤية التهاب في الجرو. والطرق الهوائية ومشاكل في الرئة والقلب وتشكل رخثرة دارخل .وهناك إمكانية حدوث شلل أو موت بالموت .

 الشرايين عند المرضى ذوي الوز  الثقيل والمدرخنين .

عدم أرخذ جدار الصدر شكال محددا :تم التعري  عن جدار الصدر بأنه ثنائي اإلستخدام للثدي اإلصطناعي ولتوسيع األنسجة وال يوجد هناك 

 سبب واضح أرخر .

 أنشطة ومهن غير عادية :يمكن رؤية تضرر محتمل للثدي أو حدوث نزي  عند ممارسة المهن والنشاطات المضرة بسالمة الثدي .

،واألرخطر حدوث تحسس ردود فعل تحسسي:تم اإلبالغ عن حدوث حسلسية موضعية عند استخدام كريمات أو مواد الخياطة والالصقات 

أثناء العملية أو بعد استخدام األدوية ،ويمكن أ  يستدعي األمر إلى إجراء تدرخل إضافي .األنظمة المركزية   

تورم مصلي :يتشكل سائل حول الثدي اإلصطناعي المزروع بعد العملية بسبب حدوث الصدمة أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكث  

 وإلمتصاص وإزالة السائل يمكن أ  يطلب إجراء تدرخل إضافي .

ألثار المحتملة لفترات طويلة :يمكن أ  تتسبب الشيخورخة أو فقدا  وكسب الوز  أو حدوث حاالت غير مرتبطة بالجراحة بتغير شكل الثدي ا

 وفي هذه الحالة تأرخذ الثدي شكال متدليال .

وقت دو  الحاجة إلى إجراء تطبيق وتختفي هذه الحالة مع مرور التشكل رخثرة في األوردة عند أطراف الثدي أمر عادي .األوردة المتخثرة :

 جراحي .

تشاهد هذه الحالة نادرا وذلك عند إجراء جراحة تكبير الثدي وعند تشكل الثدي من جديد أو عند توسيع األنسجة الصدمة من المواد الملوثة :

 بالمواد السيليكونية .

يحدث عدم تماثل في شكل وحجم الثديين مع بعضهما أو تتفاجئ بمكا   يمكن أ  تنصدم بالنتائج بعد العملية ،ويمكن أ  النتائج الغير مقنعة :

ويمكن أ  تتطور الحالة وتشاهد ندبة أو تغير مكا  الثدي ويمكن أ  تشعر باأللم وهناك احتمال أ  تطبق عملية وضع الثدي اإلصطناعي.

 جراحية أرخرى لتصحيح هذه الندبات .

 

التوضيحات الشفوية و الكتابية التي قدمت لي بصفتي الشخصية وبكامل إرادتي ، و من رخالل من رخالل  إطمئناني أعبر عن رضائي و      

 التوضيحات الخطية الموضحة لي ، أوافق على العالج و العملية التي ستطبق لي و على طرق العالج األرخرى التي ستتطبق لي الحقا .
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 اذا كانت المريضة في حالة وعي : اذا كانت المريضة بدو  وعي ويوجد بجانبها ممثل قانوني :

 الممثل القانوني ) الوصي ( أو الولي 

 

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

 

 العنوا  : ...................................

 

:............................... رقم الهات   

 

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

 

ريضة                                       الم  

واسم العائلة:.................  ةاسم المريض  

 

 العنوا  : .....................................

 

:................................. رقم الهات   

 

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

 

لدكتور                                          ا  

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

  

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

 

لدكتور                                          ا  

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

  

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

 

 الشاهد**:                                       

 

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

 

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

 

 الشاهد**:                                       

 

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

 

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

 

 

 

)السيد عصام عجوز : مدير العالقات الدولية بمستشفى تشفيري التركي (            

 


