Plastic Surgery @ it’s Best

مرحبا بك يف م�ست�شفى الدكتور طارق
للتجميل و الأمرا�ض اجللدية و الليزر
من املعروف �إن جناح �أي عملية جتميل يعتمد �أوال و �أخريا على اختيارك
اجلراح املنا�سب و الطاقم الطبي الذي يعمل معه.
يف م�ست�شفى الدكتور طارق يعمل الفريق الطبي حتت �إدارة و �إ�شراف
اجلراح البحريني املعروف الدكتور طارق �سعيد ،الذي يعمل ك�إ�ست�شاري
جراحة التجميل منذ �أكرث من ع�شرون عام ًا.
تلقى الدكتور طارق تدريبه يف جراحات التجميل يف ايرلندا و يف اململكة
املتحدة و الواليات املتحدة الأمريكية كما يحمل �شهادات الزمالة
للجراحني من كل من الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا و �أدنربة و
�شهادة الزمالة العليا يف اجلراحة من ايرلندا و كذلك من جامعة ميامي
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
الدكتور طارق يعمل �أ�ستاذ م�ساعد للجراحة يف جامعة اخلليج العربي
يف البحرين كما انه ممتحن خارجي يف الكلية امللكية للجراحني يف
ايرلندا.
هو ع�ضو م�ؤ�س�س و رئي�س �سابق و �أمني عام جمعية جراحي التجميل لدول
جمل�س التعاون اخلليجي و كذلك رئي�س �سابق لرابطة جراحي التجميل و
احلروق يف الوطن العربي.
لدى الدكتور طارق ع�ضوية يف الكثري من اجلمعيات الطبية العاملية
مثل اجلمعية الأمريكية جلراحي التجميل و اجلمعية العاملية جلراحي
التجميل و يحر�ص على ح�ضور امل�ؤمترات العاملية و الإقليمية و ذلك
لتبادل خرباته الوا�سعة يف جمال جراحة التجميل و احلروق مع زمالء
املهنة ليوفر �أحدث و �أف�ضل فر�ص العالج للمر�ضى.
يتكون الفريق العامل مع الدكتور طارق من جراحي جتميل و�أطباء �أمرا�ض
وجتميل اجللد متخ�ص�صني و على درجة عالية من الت�أهيل العلمي و
الأكادميي و املدربني تدريب عايل و مكثف يف هذا املجال ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�أنهم يخ�ضعون ب�شكل دوري لتدريب �شامل و متوا�صل لتنمية
قدراتهم و مهاراتهم حتت �إ�شراف الدكتور طارق.
الدكتور طارق و فريقه لديهم خربات وا�سعة يف �أداء اجلراحات
الت�صحيحية و منها اجلراحة التي مت تو�ضيحها يف هذا الكتيب.

اجلاينيكوما�ستيا
Gynaecomastia
(ت�ضخـم الثــدي عنــد الرجـال)

ت�صغري حجم الثدي عند الرجال

“اجلاينيكوما�ستيا” هو م�صطلح طبي م�شتق من كلمة يونانية
معناها باللغة العربية “الثدي الذي ي�شبه ثدي الن�ساء” .و
بالرغم من قلة التطرق �إىل هذه احلالة ذات الت�سمية الغريبة و
مناق�شتها علنا� ،إال �أنها يف الواقع منت�شرة جد ًا فهي ت�صيب �أحد
الثديني �أو كالهما ملا يقارب من  % 60 – 40من الرجال.
�أما الأ�سباب ،فهي غري معروفه بالرغم من �أن البع�ض يرجعها
�إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوية �أو املخدرات �أو لوجود حاالت مر�ضية
معينة حتفز ثدي الرجل على النمو املفرط و الت�ضخم.
�إن وجود هذا الربوز يف منطقة ال�صدر قد ي�سبب الكثري من القلق
و الإحراج للرجال احلري�صني على مظهرهم اخلارجي لذلك ف�إن
�إجراء عملية جراحية لت�صغري و �شد الثدي قد تعترب هي احلل
الأمثل للح�صول على �صدر م�شدود و م�ستوي و متنا�سق.
ف�إذا كنت �أحد ه�ؤالء و تفكر يف �إجراء هذه العملية ف�إننا ن�ضع
هذا الكتيب بني يديك .ففيه �ستجد بع�ض املعلومات املهمة عن
العملية و كيفية �إجراءها و احلاالت التي ت�ستوجبها ،كما �إنك
�ستتمكن من احل�صول على ت�صور وا�ضح للنتائج املتوقعة منها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنك �ستجد الإجابة على بع�ض الأ�سئلة التي
قد تدور يف ذهنك و لكنك بكل ت�أكيد لن جتد الإجابة على جميع
�أ�سئلتك حيث �إن هناك العديد من الأمور التي تتعلق باحلاالت
الفردية و الظروف اخلا�صة امل�صاحبة لها .لذلك ف�إننا نن�صحك
ب�إ�ست�شارة الطبيب املخت�ص للح�صول على التو�ضيح املنا�سب عن
جميع الأمور الغام�ضة فهو فقط ي�ستطيع �إعطائك �إجابات دقيقة
و حمدده عن حالتك.

احلاالت امل�ؤهلة لإجراء عملية ت�صغري الثدي
املت�ضخم
من املمكن لأي رجل يف �أي مرحلة عمرية �أن يجري هذه العملية
ب�شرط �أن يكون ب�صحة جيدة و م�ستقر نف�سي ًا ،كما يجب �أن تكون
الطبقة اجللدية لديه متينة و مرنة و ذلك حتى تت�شكل و تنكم�ش
ب�سهولة ح�سب احلجم اجلديد للثدي بعد العملية.
�أما الرجال الذين ال نن�صحهم ب�إجراء هذه العملية فينق�سمون
�إىل فئتني :الفئة الأوىل ت�شتمل على امل�صابني بال�سمنة و الذين مل
يحاولوا عالج م�شكلة ت�ضخم الثديني لديهم عن طريق تخفيف
الوزن و ممار�سة التمارين الريا�ضية �أوال قبل التفكري يف �إجراء
العملية اجلراحية .فقد يكون ال�سبب هو وجود تكتل للدهون
يف هذه املنطقة و بالتايل فعلى املري�ض �أن ميار�س التمارين
الريا�ضية و يتبع احلمية الغذائية للتخل�ص منها� .أما الفئة الثانية
فهي ت�شتمل على الرجال الذين يتعاطون امل�شروبات الكحولية و
املواد املخدرة و بع�ض الهرمونات .يف هذه احلالة ف�إن ال�سبب يف
ت�ضخم الثدي يكون تفاعل تلك املواد مع مركبات اال�ستريويد.
لذلك فمن ال�ضروري جد ًا �أن يتوقف املري�ض متاما عن تناول
املواد الكحولية و املخدرات حتى يت�أكد مما �إذا كان �إمتالء الثدي
لديه �سيزول قبل �أن يقرر �إجراء العملية اجلراحية.

جميع العمليات اجلراحية ال تخلو من بع�ض
الأخطار
عندما تتم عملية �شد الثدي على يد طبيب م�ؤهل ،ف�إنها عادة
ما تخلو من �أي م�ضاعفات جانبية .و لكن بالرغم من ذلك و
كما هو احلال يف جميع العمليات اجلراحية ف�إن هذه العملية قد
ت�صاحبها بع�ض الأخطار و قد ترتك �آثار و ندبات على اجللد.
فهناك احتمال حلدوث التهابات �أو نزيف �أو م�ضاعفات لعملية
التخدير و قد يفقد املري�ض كمية كبرية من ال�سوائل �أو �أن ي�صاب
بتكتل لل�سوائل يف اجل�سم.
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�أما الآثار التي ترتكها العملية اجلراحية فقد تكون دائمة مثل
تغي لون احللمات �أو حدوث فرق ملحوظ يف احلجم و اللون بني
رّ
الثديني .فيلج�أ الطبيب �إىل �إجراء عملية �أخرى لإزالة الألياف
الزائدة امل�سببة لتلك الإختالفات .بالإ�ضافة �إىل تلك الآثار
الدائمة قد ترتك العملية اجلراحية �آثار م�ؤقتة مثل فقدان
الإح�سا�س يف املنطقة �أو التنميل و لكن ذلك ال ي�ستمر لفرتة
طويلة و يزول خالل الأ�شهر الأوىل من العملية.

ي�شكو كثري من
الرجال من
ت�ضخم الثديني
و ال�سبب عادة ما
يكون زيادة يف
الأن�سجة الغددية
�أو يف تراكم
الدهون يف هذه
املنطقة و يف بع�ض
الأحيان كليهما.

3

التخطيط لإجراء العملية

الإ�ست�شارة الطبية الأولية هي خطوة مهمة جد ًا لت�شخي�ص حالتك.
و فيها يحتاج الطبيب �إىل معرفة كل ما يتعلق بتاريخك الطبي و
حالتك ال�صحية .لذلك يجب �أن تراجع جميع ملفاتك ال�شخ�صية
م�سبقا حتى تكون م�ستعدا لتوفري جميع املعلومات املطلوبة.
يف البداية �سيقوم اجلراح بفح�ص الثدي للبحث عن �أ�سباب
الت�ضخم لديك مثل وجود دالئل على الق�صور يف وظائف الكبد
�أو ال�ستخدام بع�ض الأدوية التي حتتوي على الأ�سرتوجني �أو
اال�سرتويد املركب .ف�إذا �شك ب�أن ال�سبب مر�ضي ف�إنه �سوف يقوم
بتحويلك �إىل الطبيب املخت�ص الذي �سيعالج الت�ضخم من خالل
معاجلة املر�ض امل�سبب له.
كما �أن الطبيب قد يطلب منك �إجراء ت�صوير باملوجات فوق
ال�صوتية للثدي �أو �أ�شعة لل�صدر و بذلك �سيت�أكد من عــدم وجود
�أي �أورام و يرى بنية الــثدي و كميــة الدهـون و الــغدد املــوجودة
و من ثم ي�ستطيع حتديد نوعية اجلراحة املنا�سبة لك لذا يف هذه
اجلل�سة ال ترتدد يف الإ�ستف�سار عن جميع الأمور املتعلقة بالعملية
و تكاليفها املادية.

كيفية الإ�ستعداد للعملية اجلراحية
�سوف يعطيك الطبيب تعليمات دقيقة ووا�ضحة عن كيفية
الإ�ستعداد للعملية ،و ي�شمل ذلك تعليمات بخ�صو�ص الأكل و
ال�شرب و تناول فيتامينات و �أدوية معينة قبل �إجراء العملية.
�أما املدخنني فيجب �أن يتوقفوا متاما عن التدخني ملدة �أ�سبوع �أو
�أ�سبوعني قبل �إجراء العملية و خالل فرتة النقاهة التي تعقبها و
ذلك لأن التدخني ي�ضعف الدورة الدموية كما �إنه ي�ضعف قدرة
اجل�سم على ال�شفاء لذلك فمن ال�ضروري �إتباع تعليمات الطبيب
بكل دقة.
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�أين يتم �إجراء العملية؟
عادة ما تتم جراحة ت�صحيح ت�ضخم الثدي يف العيادات اخلارجية
التابعة للم�ست�شفيات و لكن عندما ي�شعر الطبيب ب�أن احلالة
تتطلب العناية الدقيقة و املالحظة ف�إنه قد يقرر �إبقاء املري�ض
لليلة واحدة يف امل�ست�شفى� .أما العملية اجلراحية ذاتها ف�إنها قد
ت�ستغرق �ساعة و ن�صف ال�ساعة تقريبا و لكن بع�ض العمليات قد
تتطلب مدة �أطول.

�أنواع التخدير
قد يتم �إجراء عملية �إزالة الت�ضخم يف الثدي حتت التخدير
الكلي �أو يف �أكرث الأحيان حتت التخدير املو�ضعي مع ما ي�سمى
بالت�سكني .و فيه يحتفظ املري�ض بكامل وعيه �أثناء اجلراحة و
لكنه يكون يف حالة �إ�سرتخاء تام و ال ي�شعر بالأمل نهائيا� .أما
�إذا كانت احلالة ت�ستلزم �شد �أكرث ف�إن التخدير ال�شامل يكون هو
الإختيار الأن�سب ،حيث ينام املري�ض �أثناء العملية .و �سي�شرح لك
الطبيب �أيهما �أف�ضل حلالتك و ملاذا.

العملية اجلراحية
�إذا اكت�شف الطبيب ب�أن النمو املفرط للغدد هو ال�سبب الرئي�سي
يف الت�ضخم ف�إنه �سي�ست�أ�صلها متاما ب�إ�ستخدام امل�شرط
اجلراحي و قد يرافق ذلك �إجراء عملية �شفط للدهون املتواجدة
يف املنطقة.
فيقوم الطبيب بعمل فتحة يف مكان غري مرئي يف الطرف �أو
يف الهالة املحيطة باحللمة �أو يف منطقة الإبط �أو �أ�سفل الثدي
و من خالل تلك الفتحة يزيل الألياف الغددية و الدهون و اجللد
الزائد بامل�شرط.
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يعتمد حجم تلك الفتحة على كمية الألياف و اجللد املراد
�إزالتها ،ف�إذا كانت كبرية ف�إن الطبيب قد يجري فتحة �أكرب مما
يرتك �آثار و عالمات �أكرب يف املنطقة� .أما بالن�سبة لعملية ال�شفط
املرافقة لعملية اال�ستئ�صال ف�إن الطبيب يدخل �أنبوب دقيق جدا
ي�سمى بالق�صبة من خالل الفتحات التي مت �إجرائها م�سبقا و ال
ي�ستدعي ذلك �إجراء �أي فتحات �إ�ضافية.
�إذا كان ال�سبب يف الت�ضخم هو وجود زيادة يف كمية الدهون فمن
املحتمل �أن يقرر اجلراح �إ�ستخدام تقنية ال�شفط فقط ،فيقوم
بعمل فتحة �صغرية جدا ال يتعدى طولها ن�صف بو�صة يف حميط
الهالة الداكنة املحيطة باحللمة �أو يف منطقة الإبط .ثم يدخل
الق�صبة يف تلك الفتحة و ب�ضربات حمكمة يحرك الق�صبة خالل
الطبقات اجللدية ،و بذلك يتم تفتيت الدهون و �شفطها ب�سهولة.
قد ي�شعر املري�ض بذبذبات �أو بدرجة معينة من الإحتكاك خالل
العملية و لكن ب�شكل عام ال ي�شعر ب�أي �أمل.
يف احلاالت التي تتطلب �إزالة كميات كبرية من الدهون و الألياف
قد ال يتمكن اجللد من الإحتفاظ مبرونته و التكيف مع احلجم
اجلديد ،يف هذه احلالة قد يقرر الطبيب �إزالة الطبقة اجللدية
الزائدة و املرتهلة حتى ي�سمح للجلد املتبقي بالت�أقلم مع احلجم
اجلديد ثم يلف ال�صدر لفرتة من الوقت حتى يبقى اجللد م�شدود
يف مكانه و ال يرتهل.

ما بعد اجلراحة
�سواء �إ�ستخدم اجلراح امل�شرط �أو ال�شفط يف عملية ال�شد ف�إنك
�سوف ت�شعر ببع�ض الآالم اخلفيفة لب�ضعة �أيام بعد العملية و
هذا من ال�سهل معاجلته عن طريق الأدوية التي �سي�صفها لك
الطبيب ،ولكنك يجب �أن ال تقود ال�سيارة بنف�سك �أثناء العودة
�إىل املنزل بعد العملية مبا�شرة بل يجب �أن تلج�أ �إىل الآخرين
مل�ساعدتك يف ذلك بالإ�ضافة �إىل الإعتماد عليهم يف ق�ضاء
حاجاتك الأ�سا�سية ملدة يوم �أو يومني.
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تزال الألياف
الدهنية من
خالل فتحة
�صغرية جدا
يف حميط الهالة.

من املمكن �إزالة
الألياف الدهنية
عن طريق عملية
ال�شفط.
فيتم �إدخال �أنبوب
�صغري من خالل
فتحة �صغرية جدا
ال تكاد ترتك �أي
اثر .
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من الطبيعي �أن يكون هناك �إنتفاخ و ندبات لبع�ض الوقت مما
يدفعك �إىل �أن تت�سائل عما �إذا كان هناك �أي حت�سن يذكر يف
حالتك .و لكن هذا االنتفاخ م�ؤقت و من املتوقع �أن يزول خالل
الأ�سابيع الأوىل و لكنك لن ت�ستطيع �أن ترى النتائج النهائية قبل
م�ضي ثالثة �شهور �أو �أكرث من �إجراء العملية.
لتخفيف الإنتفاخ قد ين�صحك الطبيب ب�إرتداء مالب�س �ضاغطة
ب�شكل متوا�صل ملدة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني ثم الإكتفاء ب�إرتدائها يف
الليل فقط ملدة قد ت�صل �إىل عدة �أ�سابيع.
يف هذه الأثناء يجب على املري�ض �أن يعود تدريجيا ملمار�سة
حياته الطبيعية ،فمنذ اليوم الأول للعملية �سيطلب منك الطبيب
�أن تتم�شى و �أن تعود �إىل عملك عندما ت�شعر ببع�ض التح�سن و
قد يكون ذلك بعد العملية بيوم �أو يومني� .أما الغرز ففي العادة
تتم �إزالتها بعد �أ�سبوع �أو اثنني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك قد ين�صحك
الطبيب بتفادي التمارين الريا�ضية و احلركات العنيفة ملدة 3
�أ�سابيع على الأقل.
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مظهرك اجلديد
�إجراء هذه العملية �سي�ساهم يف حت�سني مظهرك و ثقتك بنف�سك
و لكنه لن يكون بال�ضرورة مطابقا لل�شكل املثايل الذي تبحث
عنه .لذلك و قبل �أن تتخذ قرارك ب�إجراء العملية يجب �أن تفكر
جيدا يف توقعاتك و �أن تناق�شها بكل �صراحة مع طبيبك� .ستكون
نتائج العملية ملحوظة جد ًا و دائمة ف�إذا كانت توقعاتك واقعية
ف�إن الفر�ص كبرية يف �أن تكون النتائج مر�ضية لك.

بعد عملية �إزالة
الت�ضخم يح�صل
املري�ض على
�صدر م�ستوي و
متنا�سق.
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Appointments
Telephone:

املــــــــــواعيـــــــد
:هاتف

+973 17 822822

:مركز الليزر
		
:فاك�س

Laser Centre: +973 17 822820
+973 17 822821
Fax:

+973 17 822899

SMS:

+973 39108828

e-mail:

tariplas@batelco.com.bh

:SMS

:الربيد الإلكرتوين

website: www.dermaplast.com.bh
To make an appointment
please contact the above
numbers.
If you must cancel, we
ask that you please
notify us by telephone,
sms or e-mail as early as
possible.

:موقع الإنرتنت

للح�صول على موعد الرجاء
الإت�صال بالأرقـ ــام املو�ضحة
.�أعاله
�إذا �أردت �إلغـاء املوع ــد
الرج ــاء �إخب ــارنا وذلك
بالإت�صال هاتفي ًا �أو �إر�ســال
ر�سالـ ــة ق�صي ــرة �أو عرب
.الربيد الإلكرتوين
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