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 االحلیل السفلى (المبال التحتانى) -١
 

 مجرى فتحة وجود ھو
الطبیعي مكانھا البول أسفل  

 

 البسیط، من درجات وھو
 حسب للعنیف للمتوسط،

 رأس عن الفتحة بعد
 یصاحبھ وقد القضیب،
أو  بالقضیب تشوھات
الجنسیة األعضاء  

 حتىأو  بالقضیب، اعوجاج بالقضیب، انحناء بالقضیب، التصاق لھ مصاحبا یكون قد
 اصالح یجب ولكن فقط البول مجرى اصالح یجب ال الحاالت ھذه ففي القضیب صغر

  المرحلة نفس فيأو  البول مجرى قبل التشوھات ھذه

 نضطر لیناإ یأتي عندما وأیضا فائدة أي یعطى لن فقط البول مجرى اصالح ألن
 العملیة ھذه صعوبة زیادة مع البول مجرى صالحإ عادةإ ثم التشوھات ھذه إلصالح

المریض على مضاعفة اضعافا ومضاعفاتھا  

 

العملیة في الجلد ھذا استعمال یتم ألنھ نھائیا الطھارة ممنوع**  

 زادت مبكرا العملیة تمت وكلماأشھر  ثالثة عمر من االصالح عملیةإجراء   یتم**
 القضیب یقوم لكى البول مجرى مع القضیب تشوھات صالحإ یجب كما النجاح، نسبة

كاملة بوظیفتھ  
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الكلى؟ البنج یتحمل لكى یكبر لما صبرأ ممكن ھل  

ألن جرعة التخدیر  البنج تأثیر یتغیر ولن المضاعفات ویزید النجاح نسبة یقلل االنتظار
 تعطى حسب الوزن والسن

لطفلي؟ العملیة جرىأ لم إذا مشاكل ھناك ھل  

وننصح بتجنب ھذه  عنیفة ونفسیة جنسیة مشكالتإلى   یؤدى العملیةإجراء   عدم
 الفكرة

العملیة؟إجراء   ینفع ھل حلیل سفلىإوعندي  السن في كبرت انا  

من الطبیب فلیس ھناك  الموضحة النجاح نسب مع عمر بأي العملیةإجراء   یتم
 مستحیل

الحل؟ ما القضیب انحناء صالحإ دون البول مجرى صالحإ تم  

 فيأما  علیة، بول مجرى وعمل االعوجاج صالحإ ھو ساساأل حیث جسیم خطأ ھذا
صفر المربعإلى   بالرجوع من البدایة العملیة تعاد حالتك  

القسطرة؟ على الحفاظ كیفیةأرید أن أعرف   

 منھا، الخارجي الجزء التواء عدم القسطرة، تحریك عدم علیھا باآلتي: الحفاظ یتم
 الو لھ متابع من كثرأ یكون ان یجب كبیرا طفلك كان إذاو ساعتین، كل القسطرة تسلیك
نفسة یؤذى ال حتى نھائیا عنھم یغیب  

الحل؟ ما تشوه والقضیب وفشلت كتیر عملیات عملت انا  

 تشوھات صالحإ یتم بدایة أكثر،أو  مرحلتین على االصالح یتم حل، ھناك تیأس ال
 ھذا عمل ثم الجدید البول لمجرى تمھید لعمل الفم بطانة من رقعة وأخذ القضیب
والنتائج جیدة جداأشھر  ستة بعد المجرى  

الحل؟ ما الماء منة یخرج ناسور ھناك ولكن العملیة جریتأ  
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السابقة العملیة منأشھر  ستة بعد طرق بعدة الناسور اصالح یتم  

دائم؟ ھذا ھل العملیة بعد متورم القضیب  

أضرار أي لھ ولیس الوقت مع تدریجیا التورم یزول  

العملیة؟ بعد الحركة من الطفل منع یتم ھل  

 یمنع ولكن سریعا الجروح التئام على وتساعد الدمویة الدورة تنشط الحركة نفإ بالعكس
الخشنةأو الصلبة  لعابواأل العنیفة الحركات  

علیة؟ التغلب یمكننا وكیف شدید لماأل ھل  

 حول للتبول المصاحب الشدید األلمأما  مسكن، بلبوس علیة التغلب یمكن الجروح ألم
 خاصة تدریبات شرح مع لذلك دواء اعطاء ویتم المثانة تشنجات من فھو القسطرة

علي تشنجات المثانة للتغلب  

الحل؟ ما دم وجدت الحفاضة تغییر عند  

 القضیب من یقطر دما وجدت لو ولكن الدماء، من النقط بعض ھناك یكون نأ طبیعي
 كثرأ العملیة ھذه تكرار ویمكن دقائق، عشر لمدة بشاشة القضیب على واضغط تقلق فال
  استمر الوضع أبلغ طبیبك فورا إذامرة و من

والشرب؟ االكل وكیفیة المستشفى من الخروج متى  

ذلك غیر الطبیب رأى إالإذا الیوم نفس في الخروج  

 لكى القسطرة وجود فترة السوائل من االكثار ویفضل بساعتین العملیة بعد الشرب
للقسطرة انسداد یحدث وال مخفف البول یكون  

ملین إعطاءه یتم امساك ھنالك كان إذاو شيء كل فیأكل األكلأما   

البنج؟ نوع وما العملیة مدة ما  

الحالة حسب ساعات ستإلى   ثالث بین ما تتراوح  

الكبار في ونصفى طفالاأل في كلیا یكون التخدیر  
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المحبوسأو ویسمى أیضا القضیب المختفي   

عند التبولإال ظھوره وعدم الجلد سطح عن كلیاأو  جزئیا القضیب اختفاء ھوو  

  یكون مكتسبا أي نتیجة خطأأو یكون خلقیا أي ولد الطفل بھ أما وھو 

 

ارتخاء الجلد أو للقضیب بعظمة العانة  المثبتة األربطة ارتخاء في حالة خلقي ** یكون
العانة فوق الدھون زیادة نتیجةأو الذي یكسو القضیب لضعف النسیج الضام بینھما   

 

 جلد مع القضیب جلد استئصال یتم حیث العنیفة للطھارة نتیجة مكتسبا ** ویكون
  احتباس القضیب بعد التئام الجرحإلى  الطھارة مما یؤدى 

 

 سنوات، ثالثإلى   ونصف عام عمر حتى نھائیا المدفون القضیب طھارة عدم یجب لذا
مضاعفات أي دون الطھارة تتم وعنھا تلقائیا الحاالت ھذه من كبیرة نسبة تتحسن حیث  

 جلد استخدام یتم وقد للقضیب، تثبیت عملیةإجراء   یجب تتحسن لم التي الحاالت لكن
بالقضیب التصاق لھ مصاحبا كان إذا خاصة العملیة ھذه في الطھارة  

 تغطیة ویتم القضیب جلد وتثبیت األربطة بتثبیت ونقوم كلى مخدر تحت العملیة تتم
 قسطرة وضع ویتم یامأ خمسة لمدة الجدید الوضع على للحفاظ خاص برباط القضیب

الفترة ھذه خالل بولیة  
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مدفون؟ قضیب عنده یكون وخائفة ابنى طاھرأ عاوزة  

 ولكن سلیم ظاھریا یكون ذلك فقبلأشھر  ثالثة عندإال للطھارة الطفل تقییم یجب ال
 كان وإذا الطھارة عملیة تتم سلیما كان إذافأشھر  ثالثة عند وضوحا الصورة تكتمل
 حتى االنظار وممكن اخرى مرة تقییمھ ویعاد ونصف عام حتى االنتظار یتم مدفونا
سنوات ثالث  

الحل؟ وما إذالم اختفى ذلك وبعد كویس وكان ابنى طاھرت  

 ظاھریا كان ولھذا) االربعینأو  السابع عند(أشھر  ثالثة قبل تمت الطھارة ان یعنى ھذا
  ووضحت الحقیقة ظھرتأشھر  ثالثة بعد ولكن سلیم

  للقضیب الیومي التنظیف مع والمتابعة االنتظار سوى علینا ولیس

مرة أخرى؟ طھارة محتاج یقول لي والدكتور اختفى وبعدھا ابنى طاھرت  

 یزیل حیث كارثي قرار الطھارة اعادة فقرار خطأ المدفون القضیب طھارة كان إذا
القضیب اصالح أثناء الطفل جسد من جلدیة رقع ألخذ ونضطر القضیب جلد كل نھائیا  

العملیة؟ ویستحمل یكبر لما استني وعاوزة مدفون قضیبھ ابنى  

 والنتیجة العملیة نجاح على تؤثر كبر فكلما بعدھاأما  سنوات، ثالث حتى االنتظار
 وتأثیر طبیعیا القضیب نمو لجعل العملیة بعد ھرمونیة حقن نعطى اننا خاصة المرجوة

السن مع تدریجیا یقل الحقن ھذه  

العملیة؟ تتم كیف مدفون قضیب وعنده سنوات خمس عنده ابنى  

 لزیادة ھرمونیة حقن إعطاءه ثم الجلد وتجمیل القضیب أربطة بتثبیت العملیة تجرى
خاصة العانة وفوق عامة بالجسم الدھون لتقلیل غذائي نظام وعمل القضیب نمو  

مدفون؟ قضیب وعنده سنوات عشر عنده ابنى  

الدھون شفط بجھاز العانة دھون شفط یتم ولكن السابق السؤال في كما  
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المستشفى؟ من الخروج ومتى العملیة مدة ھي ما  

 من ساعات بعد الیوم نفس في الخروج ویتم ساعات، ثالث تقریبا العملیة تستغرق
 العملیة

النصائح؟ ھي وما الغیار لرفع المراجعة متى  

 تثبیت ویتم الجدیدة الوضعیة على للحفاظ) كوبان( خاص برباط القضیب تغطیة یتم
 بمعرفةإال یرفع وال ایام سبعإلى   خمس من لمدة الغیار یظل لذا بالجلد بغرز الرباط
المعالج الطبیب  

البلل من القضیب غیار على للحفاظ علیھا الحفاظ یجب بولیة قسطرة ھنالك یكون ایضا  

 سریعا، الجروح وشفاء الدمویة الدورة لتنشیط جدا مھمة عنیفة والغیر العادیة الحركة
والسوائل الماء شرب من كثاراإل یفضل كما  

ذلك غیر الطبیب یقرر حتى العالج على المداومة  

النھائیة؟ النتیجة متى  

شھرأ ستة بعد النھائیة النتیجة على نحصل  
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 ھو الخصیة كیس جلد یكون حیث) الخصیة كیس( الصفن بكیس القضیب التصاق ھو
  األمامیة الناحیة من بالقضیب خاص جلد ال یوجد أنھ أي القضیب، جلد

 بینھما الزاویة تكون وأن الخصیة كیس عن منفصل القضیب جلد یكون أن الطبیعي من
 الخصیة كیس رفع دون االنتصاب أثناء الحركة بحریة للقضیب یسمح حتى درجة ١٢٠

االنتصاب في وضعف شدید ألمإلى    یؤدى مما وسحبة  

العملیةإجراء   حتى الطھارة تؤجل الحالة ھذه في  

الملتصق؟ القضیب طھارة یمكن متى  

 عن وفصلة القضیب جلد لعمل الطھارة جلد نستعل ألننا العملیة أثناءإال الطھارة تتم ال
 بین درجة ١٢٠ زاویة لعمل الخصیة كیس جلد من رقعة بعمل نقوم كما الخصیة كیس

الخصیة وكیس القضیب  

الملتصق؟ القضیب طھارة في مشكلة ھناك ھل  

 یكون الحالة ھذه وفى خطیرة، جنسیة مشكالتإلى   الحالة ھذه في الطھارة تؤدى
 القضیب إلصالح الجسم من جلدیة رقع ألخذ نضطر حیث للغایة صعب االصالح
 بالكامل

إصالحھ؟ یمكن وكیف فقط خلقیة مشكلھ الملتصق القضیب ھل  

سبق كما وإصالحھ خلقیة مشكلة یكون قد  

 بالكامل القضیب جلد استئصال فیھا یتم والتي العنیفة للطھارة كنتیجة مكتسبا یكون وقد
المتعددة الجلدیة الرقع طریق عن صالحاإل یكون الحالة ھذه وفى  



 

 

 النصائح الطبیة لألسرة الذكیة

  



 

 

 النصائح الطبیة لألسرة الذكیة

درجة ١٢٠ترقیع جلد القضیب من جلد كیس الخصیة وعمل زاویة   
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 ولكن صحیحا یكون القضیب جذر اتجاه أن أي المائل، القضیب ھو المنحنى القضیب
 كیس ناحیة لألمام( اتجاھات عدة لھ واالنحناء القضیب أعمدة في یكون االنحناء

)للیسارأو  للیمین وجانبي البطن، ناحیة للخلف الخصیة،  

الجراحي للتدخل یحتاج كبیرا كان إذاأما  لشيء یحتاج ال بسیطا كان إذا للخلف االنحناء  

الجراحي للتدخل تحتاج االنحناءات باقي  
 

مكتسباأو  خلقیا یكون قد المنحنى القضیب  

 واالصالح القضیب بأعمدة بسیطة بجراحة سنوات ثالث سن عند إصالحھ یتم الخلقي
دائما یكون  

 

:عدة اسبابا لھ المكتسب  

 واحدة ناحیة من القضیب جلد من كبیر جزء استئصال یتم حیث العنیفة الطھارة - ١
 االتجاه لھذا القضیب أعمدة وانحناء الناحیة لھذه القضیب شد یتم الجرح التئام فعند

التبولأو  االنتصاب عند خاصة  

 في القضیب النحناء یؤدى االصابة مكان تلیف وحدوث للقضیب الشدیدة االصابة - ٢
االصابة اتجاه  

ودائمة طویلة لفترات البطن على النومأو  الضیقة المالبس - ٣  

 ثم ومن القضیب بأعمدة تلیفات تحدث أمراض وھذه دوبیوترینأو  بایرونى مرض - ٤
السن كبار في غالبا تحدث األمراض وھذه بالقضیب انكماشأو  انحناء  
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 أن األم على فیجب التبولأو  االنتصاب أثناء بالقضیب الم من الطفل اشتكى إذا ** 
تدریجیا ازدادأو  تكرر إذا وخاصة جیدا القضیب تالحظ  

 

إلى   یؤدى مما االنتصاب قوة لزیادة وذلك السن مع یزداد القضیب انحناء  **
إلى   الوصول حتى باالنتصاب ضعف ثم الجماع أثناء ألم من خطیرة جنسیة مشكالت

نھائیا االنتصاب انعدامإلى   یؤدى شدید وریدي تسرب  

 

 یحدث لم ما عالیة بنسب ناجحة عملیة الخلقي القضیب انحناء اصالح عملیة تعد  **
باالنتصاب وضعف وریدي تسریب  

 

 ألنھ صالحك في لیس الوقت ألن االنحناء اصالح دون المنحنى القضیب ال تھمل  **
 تحتاج فحینھا فقط االصالح أوان فات قد یكون االنتصاب في ضعف حدوث عند

 على القضیب قدرة على للمحافظة سیلیكون دعامات وتركیب القضیب إلصالح
 االنتصاب

 

 كسر حدوث احتمالیة من الجنسیة الممارسات أثناء القضیب انحناء یزید كما  **
نھائیا الجنسیة القدرة وفقدان شدیدة تلیفات ثم ومن بالقضیب  

 

 تسریب حدوث احتمالیة من الجنسیة الممارسات أثناء القضیب انحناء یزید أیضا  **
الجنسیة القدرة وفقدان وریدي  
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بالقضیب؟ انحناء لدیة طفلي أن أعرف كیف  

 أثناءأو  االستیقاظ عند الصباحى االنتصاب أثناء القضیب انحناء على التعرف یتم
البول تدفق اتجاه برؤیة التبول  

االصالح؟ عملیةجراء  إل األمثل الوقت ھو ما  

سنوات خمسإلى   ثالث من العملیةجراء  إل وقت أفضل  

 العملیةجراء  إل البلوغ حتى االنتظار في مشكلة ھناك ھل سنوات خمس طفلي
االنحناء؟ واصالح  

 الوضع مع القضیب أعمدة وتتكیف االنحناء یزداد االنتصاب قوة وزیادة الوقت مع
 أقل االنحناء تصحیح ونسبة كثیرا أصعب صالحاإل عملیة تكون ھذا وعلى المنحنى

سنوات ثالث عمر في منھا  

الحل؟ ما الطھارة بعد االنحناء ظھور الحظت ولكنى سلیما ولد طفلي  

 اصالح یكون وعلیة االنحناء ناحیة من القضیب جلد فقدان بسبب یكون الحالة ھذه في
 حتى أھمل إذا ولكن المفقود، الجلد عن عوضا جلدیة رقعة طریق عن بسیط االنحناء
 الرقعة مع األعمدة انحناء اصالح فیجب االنحناء وضعیة مع القضیب أعمدة تكیفت
 الجلدیة

الجنسیة؟ العملیة على االنحناء یؤثر ولم متزوج  

 الجنسیة القدرة فقدان ثم ومن االنتصاب قوة على تدریجیا یؤثر فاالنحناء تأمن ال
الندم ینفع ال وقت تندم ال حتى العملیةإجراء  ب فأسرع  

الغیار؟ رفع یتم فمتى العملیة لطفلي اجریت  

 خمسة بعد رفعة ویتم الجدید الوضع على للمحافظة للقضیب مخصوص رباط ھناك
العملیة بعد الدمویة االفرازات من القضیب وتنظیف البولیة القسطرة على الحفاظ أیام،  
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الجنسیة؟ العملیة أمارس متى العملیة وأجریت متزوج  

 إذاو االصالح، التئام یكتمل حتىأشھر  ثالثة لمدة الجنسیة العملیة ممارسة عدم یفضل
أسابیع ست بعد خفیفة ممارسة فیكون ضروریا  

الحل؟ وما السبب ما أخرى مرة االنحناء عاد فترة بعد ولكن العملیة اجریت  

:أسباب ثالثة لھا العملیة ھذه انتكاسة  

 أسابیع ستة أول في السریة العادةأو  الجنس ممارسة باتا منعا یمنع حیث المریض أوال
القضیب أعمدة اصالح التئام قبل االنحناء وعودة العملیة النتكاسة یؤدى ألنھ  

 في االتجاه الجلد شد طریق عن االنحناء بإصالح األطباء بعض یقوم حیث الطبیب ثانیا
 ومع مؤقتا االصالح یكون ھذا وعلى القضیب أعمدة انحناء اصالح دون المعاكس
 مرة االنحناء یعود حتى تدریجیا الجلد یتمدد األعمدة انتصاب وقوة الجنس ممارسة
 أخرى

 توجد فال مبكرا التدخل تم إذا واإلصابى الخلقي االنحناء حاالت ففي المرض ثالثا
مرضیة غیر تكون النتیجة فان كثیرا تأخرنا إذاأما  مشكلة  

 ویجب واردة واالنتكاسة صعبا االصالح فیكون ودوبیوترین بایرونى خاالت فيأما 
بذلك المریض اعالم  

 سبق ما مراعاة مع العملیةإجراء   اعادة یجب السؤال من الثاني الشق على ولإلجابة
) وأمینا ماھرا الجراح یكون أن بدقة، التعلیمات اتباع(  

الجراحة؟ بعد النتیجة تنتظر أنك أم الجراحة أثناء االنحناء أصلحت أنك تعرف كیف  

والصدفة الحظ دروب من كدرب النتیجة ننتظر أن المعقول من لیس  

 بمقاسات االنحناء وزاویة اتجاه لتحدید الجراحة أثناء صناعي انتصاب عمل یتم ولكن
 ال یكون حتى وھكذا آخر صناعي انتصاب وعمل األعمدة بإصالح نقوم ثم دقیقة

أما تم متأكدین نكون فإننا ھذا وعلى عكسیا اصالحا یكون أنأو  كامل غیر االصالح
الجراحة أثناء االصالح نتیجة من  
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 التواء وھو طفال ثمانین لكل طفل بنسبة األطفال لدى جدا مشھور القضیب التواء یعد
)) الیسارإلى   أي( الغالبیة وھو( الساعة عقارب اتجاه عكسأما  محورة حول القضیب

الساعة عقارب اتجاه معأو   

 تقسیمة یمكننا السادسة الساعة عند محورة یكون أن للقضیب الطبیعي الوضع أن وبما
:اآلتيإلى    

أو إلى    یسارا الخامسة الساعةإلى   یصل لم أي درجة ثالثین من أقل التواء - ١
 مشكلة أي یسبب ال ألنھ جراحیا التدخل یتم ال الحالة ھذه وفى یمینا السابعة الساعة
طبیعیا ونعتبره  

 ویكون بسیطة حالة وھذه) السابعةأو  الخامسة الساعة عند( درجة ثالثون التواء - ٢
ونصف عام عند الزما الجراحي التدخل  

 ویكون متوسطة حالة وھذه) التاسعةأو  الثالثة الساعة عند( درجة تسعون التواء - ٣
عام عمر عند الجراحي التدخل  

 ویجب عنیفة حالة وھذه) عشر الثانیة الساعة عند( درجة وثمانون مائة التواء - ٤
أشھر ستة عمر في التدخل  

 متعددة أسبابا لاللتواء ویكون أخرى خلقیة لعیوب مصاحباأو  منفردا یكون االلتواء
:منھا  

)بسیطة( فقط القضیب بجلد خلل - ١  

)متوسطة( للقضیب الضام بالنسیج خلل - ٢  

)كبیرة( للقضیب اإلسفنجي بالنسیج خلل - ٣  

)عنیفة( وھذه) القضیب أعمدة( للقضیب الكھفي بالنسیج خلل - ٤  
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بالقضیب؟ التواء لدیة طفلي أن أعرف كیف  

 الطفل كان إذاو یمیناأو  یسارا البول مسار انحرافا ستجدین التبول أثناء طفلك تراقبي
 االحیان بعض وفى البول مسار لیستعدل القضیب یلوي التبول أثناء تجدینھ كبیرا

التبول أثناء البول مسار لیستعدل بالكامل جسمھ یلوي أنإلى   یضطر  

االلتواء؟ إلصالح األمثل الوقت ھو ما  

أشھر ستةإلى  أشھر  ثالثة بین ما  

العملیة؟ ھذه تجرى لم إذا خطورة ھناك ھل  

 االنتصاب ضعفإلى   ذلك بعد یؤدى مما االنتصاب قوة زیادة مع الخطورة تزداد
الجنسیة القدرة وفقدان  

 لدي أن اآلن والحظت المشكلة ھذهإلى   األھل ینتبھ ولمأما ع عشر سبعة عمرى
األوان؟ فات أم حل ھناك ھل درجة تسعون التواء  

 اصالح عملیةإجراء   ویمكن یفت لم األوان فان االنتصاب على القدرة تفقد لم ما
عالیة نجاح بنسب االلتواء  

االنجاب؟ على االلتواء یؤثر ھل  

 وقوة الجنسیة القدرة على فقط تأثیره ولكن االنجابیة القدرة على اطالقا االلتواء یؤثر ال
 االنتصاب
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 التھوین ما بین األسرة في وجدال التباسا الموضوعات أكثر من القضیب حجم صغر یعد
  والتھویل

أو  ملتصق قضیب لدیة الطفل أن حین في للتكبیر ویسعى الحجم صغیر یراه من فمنھم
 كثیرة جرعات إعطاءه ھو ھنا والخطأ كذلك لیس وھو صغیرا الظاھر في فیبدو مدفون

 ھذه في الطفل ویظل األساسیة المشكلة اصالح یجب ألنھ فائدة دون الھرمونات من
كارثیة وتكون للمشكلة الحقیقي االصالح في ویتأخر المغلقة الدائرة  

 ینتظر من واألسوأ الھرمونات من خوفا الوقت مع سیكبر طبیعیا عادیا یراه من ومنھم
 یكون حینھا األطباء بعض لتعلیمات طبقا نفسھ تلقاء من طبیعیا یكون حتى البلوغ لوقت

  األوان فات قد

)الضامر القضیب( القضیب صغر ھو ما ھنا سنوضح **ولذلك  

 عام عمر عند سنتیمترات أربع یصبح ثم سنتیمترات ثالث القضیب وطول الطفل یولد
 العاشر عامھ یكمل وعند سنتیمترات خمس یكون العمر من الخامسة یكمل وعندما

 طول یكون النضوج مرحلةإلى   یصل وعندما سنتیمترات ست القضیب طول یكون
سنتیمیتر ١٣ – ١٠ من القضیب  

 من منھم صغیرا، القضیب فیكون سنتیمیتر ٢.٥ من اقل الوالدة عند القضیب كان إذاف
  ضامرا ویسمى الطول ھذا عن اطالقا النمو یستطیع ال

 ویسمى سنتیمترات سبع من أقل البلوغ وقت یكون بحیث ضعیفا النمو یكون من ومنھم
 صغیرا

 ھرمونیة عالجات طریق عن مبكرا اكتشافھ تم إذا ممكنا القضیب صغر عالج **یكون
موضعیة كریماتأو  حقن كانت أن سواء  
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طفلي؟ لدى للقضیب الحقیقي الطول أعرف كیف  

) مرتخیا ولیس مشدود الوضع في( رأسھ من القضیب بشد القضیب طول قیاس یتم
العانة عظام حتى القضیب رأس مقدمة من الطول وقیاس  

بالھرمونات؟ العالج من خطورة ھناك ھل  

إلى   یؤدى ال حتى ودقیق صارم لبروتوكول طبقا یعطى أن یجب بالھرمونات العالج
الطفل على كارثیة مضاعفات  

القضیب؟ نمو على فاعلیة الھرموني للعالج یكون متىإلى    

 حدوث بدایة وھو الجنسي البلوغ وقت حتى القضیب نمو على الھرمونات فاعلیة تكون
القضیب من للمني قذف  

ال؟ أم حل ھناك ھل للھرمونات القضیب یستجب لم إذا  

الجراحي التدخل ھو الحل یكون الحالة ھذه في  

جراحیا القضیب تكبیر یتم سنتیمترات سبع من أقل أي صغیرا القضیب كان إذا  

)جدا قلیلة نجاحھا نسبة( قضیب زراعة فیتم ضامرا كان إذاأما   
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  قیاس الطول الحقیقى للقضیب
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: العلوى االحلیل  

 لذا القضیب بأعمدة خلل لھ مصاحبا ویكون القضیب جسم أعلى البولیة الفتحة وجود ھو
 الحاالت بعض وفى بولي سلس یحدث ال حتى البول مجرى مع األعمدة صالحإ یجب
البولیة بالمثانة لخلل مصاحبا یكون  

:البول مجرى ازدواج  

احدھما استئصال ویجب بول مجرى اثنان وجود ھو  

:الخصیة وكیس القضیب وضعیة تبادلیة  

 للحفاظ إصالحھ ویجب كلیاأو  جزئیا القضیب من أعلى الخصیة كیس یكون أن ھو
الجنسیة القدرة على  

:الجنسي االختالط  

العكسأو  أنثویة جنسیة بأعضاء ذكرا یكون حیث جیني كروموسومي خلل ھو  

 من قرار اتخاذ العملیة تتطلب حیث جدا معقدة عملیة ھي الجنس تصحیح وعملیة
 لمھارات وتحتاج ودقیقة معقدة تكون العملیات من النوعیة ھذه أن كما اتخاذه الصعب
 خاصة

:الرأس بشعرة القضیب اختناق  

القضیب من لجزء كامل بترأو  بولي ناسورإلى    وتؤدى النادرة الحاالت من  
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 تشوھات تبادلیة بین القضیب وكیس الخصیة
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 االحلیل العلوى
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 لكثرة نظرا جسیمة أخطاء بھا یحدث ولكن التقنیة الناحیة من بسیطة عملیة ھي
بھا الخاطئة االفتاءات  

  :الطھارة من المطلوب ببساطة نشرح لذا

 من یترك بحیث لھ المبطن الجلد من وبعض القضیب لرأس المغطى الجلد ازالة وھو
 أكثر فترك ذلك، بعد الجنسیة النشوة على یحافظ لكى منة ملیمیتر ٥ – ٣ من البطانة

إلى   یؤدى ملیمیترات ثالث من وأقل المبكر القذفإلى   یؤدى ملیمیترات خمس من
الجنسیة الممارسة أثناء بالنشوة االحساس فقدان  

 التجمیلیة الجراحیة الطریقة ھي طریقة أفضل ولكن الطھارة لعمل كثیرة طرق ھناك
سابقا تحدیده تم كما بالضبط المطلوب عمل یتم حیث  

 العام بالشكل االضرار دون فقط الطھارة جلد ازالة ھو للطھارة األساسي **  الھدف
 الممارسة على والقدرة االنتصاب وھى األساسیة بوظیفتھ القیام من منعةأو  القضیب
صحیحة بصورة الجنسیة  

 عملیاتإلى   اصالحھا یحتاج كارثةإلى   تؤدى بسیطة بعملیة نقوم أن یعقل فال  **
الطفل على سلبا تؤثر معقدة  

 سلبا تؤثر الطھارة یجعل قد ما خلال وجدنا إذا ودینیا طبیا الحتمیة الضرورة من لذا  **
  إصالحھأو  تلقائیا الخلل ھذا زوال لحین الطھارة تأجیل یتم القضیب على

:واجبة نصیحة  

 في الطھارة وجوب على شرعيأو  علمي دلیل أي ھناك لیس واألمھات اآلباء لكل
لطفلك بالغ ضررإلى   تؤدى خاطئة بدالئل نفسك توھم فال .األربعینأو  السابع  
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للطھارة؟ وقت أفضل ھو ما  

 ھو للطھارة الطفل صالحیة لتقییم وقت أفضل ولكن وقت أي في الطھارة عملیة تتم
 تأجیل یتم. أو منحنیاأو  ملتصقاأو  مدفونا القضیب كان فانأشھر  ثالثة عمر عند

الموجود الخلل اصالح لحین الطھارة  

الطھارة؟ لتأجیل فقط القضیب في المشكلة تكون أن یجب ھل  

:وھى الطھارة عملیة تؤجل أخرى مشكالت یوجد حیث ال بالطبع  

الدم وأمراض المائیة، القیلة االربي، الفتق  

طھارتھ؟ یجب أم كافیة ھي فھل مالئكیة بطھارة طفلي ولد  

 فالطھارة لذا السفلى االحلیل لحالة شعبي مصطلح ھو المالئكیة الطھارة مصطلح
 ھذه في البول مجرى اصالح عملیة في الطھارة جلد استخدام یتم ألنھ باتا منعا ممنوعة

 الحالة

ال؟ أم اآلن الطھارة تجرى ھل ھرمونیا ویعالج صغیر قضیب لدیة طفلي  

إجراء   یجب ال لذا القضیب بنمو لیسمح إضافي جلدإلى   القضیب صغر عالج یحتاج
فالإالو المطلوب للحجم الوصول بعدإال الطھارة عملیة  

الطھارة؟ لعملیة طریقة أفضل ھي ما  

 یتم ما بالضبط تحدید یتم حیث األفضل ھي التجمیلیة الجراحیة الطریقة أن ذكرت كما
 وضع یتم وال أیضا والنزیف التشوه لمنع تجمیلیا القضیب خیاطة ثم تركة یتم وما إزالتھ
 الطریقة ھذه في لما وذلك) القضیب اختناقإلى   یؤدى قد والذى( القضیب على رباط

وفاعلیة أمان من  

كلى؟ لتخدیر تحتاج الجراحیة الطریقة ھل  

دقیقة عشرون یستغرق بسیطا تخدیرا یكون ولكن بمستشفى یكون أن وأیضا نعم  
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اصالحھا؟ وكیفیة األخرى الطرق مشكالت ھي ما  

:كثیرة األخرى الطرق من والمشكالت المضاعفات  

 لم إذاف ك فیتامین استعمال مع دقیقة ١٥ لمدة علیة بالضغط معالجتھ ویتم: النزیف - ١
خیاطتھ تتم یقف  

 الطھارة بإعادة اصالحھا ویكون): مكتملة غیر طھارة( الجلد من صغیر جزء ازالة - ٢
الجراحیة بالطریقة ولكن  

إلى   القضیب یتحول قد الحالة ھذه وفى): عنیفة طھارة( الجلد من كبیر جزء ازالة - ٣
 إلصالحأشھر  ستة خالل في التدخل یجب الحالة ھذه وفى منحنىأو  ملتصقأو  مدفون

كارثیا ویصبح الوضع یتفاقم ال حتى تجمیلیة جلدیة رقع طریق عن التشوه ھذا  

 البول خط ویكون التبول أثناء وألم صعوبةإلى   یؤدى والذى: البولیة الفتحة تضیق - ٤
 بالحالبین ارتجاعإلى   تؤدى ال حتى جراحیا اصالحھا یجب الحالة ھذه وفى رفیعا

الكلى وظائف وتدھور  

 االنتصاب أثناء شدید وألم صعوبةإلى   یؤدى والذى: القضیب برأس الجلد التصاق - ٥
بسیطة بجراحة إصالحھ ویتم القضیب، من العلوى الجزء انحناءإلى   أیضا یؤدى وقد  

 القضیب اختناقإلى   تؤدى دائریة عنیفة لتلیفات نتیجة ویحدث: القضیب اختناق - ٦
جراحیا الفوري التدخل ویجب الطارئة الحاالت من الحالة ھذه وتعد البولي واالحتباس  

 فتحة وجود وھو الطھارة أثناء البول مجرى اصابة نتیجة ویحدث: البولي الناسور - ٧
أشھر ستة بعد دقیق جراحي إلصالح وتحتاج الرئیسیة، الفتحة أسفل أخرى بولیة  

 ومجرى القضیب رأس من السفلى الجزء اصابة نتیجة یحدث: اصابى سفلى احلیل - ٨
إلصالحھ دقیقة لجراحة ویحتاج البول  

 متعددة لعملیات یحتاج وقد لإلصالح فوریة لجراحة ویحتاج: للقضیب جزئي بتر - ٩
 لإلصالح

 بالكامل الجلد لقطع الدایاثرمى جھاز استخدام عند ویحدث: للقضیب كامل بتر - ١٠
نھائیا وفقدانھ القضیب في غرغریناإلى   یؤدى مما التقلیدیة بالطرق  
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 ویكون حدیثة بتقنیة دقیقة جراحة طریق عن جراحیا یكون القضیب وتضخیم تكبیر
أكثرأما أو ع عشر ثمانیة أي فقط للبالغین  

 وصل حتى واالفتاءات والجدل الدعایة من واسعة مساحة القضیب تكبیر أخذ لقد
 أعشاب عن فنسمع المجال ھذا في سبیل الملتویة الدجلیة للطرق یكون أنإلى   الوضع
للتكبیر كریماتأو  القضیب لتكبیر  

 للمساعدة صناعي انتصاب لعمل خصیصا صنع والذى القضیب شفاط جھاز أن حتى
 قبل من لھ روج قد الجنسیة، الممارسة في وایضا الجراحیة العملیة نتائج تثبیت في

 العائد وزیادة انتشاره لتوسعة وذلك جراحة دون القضیب لتكبیر أنھ على الشركات
لھم المادي  

وتضخیمھ الذكرى العضو اطالة: ھما لجزئیین ینقسم القضیب **تكبیر  

: القضیب تطویل  

 مما للقضیب السطحي الرباط لفصل دقیقة جراحة طریق عن الذكرى العضو اطالة ھو
 وأنسجة بجلد التشوھات اصالح أیضا الطول، في زیادة سنتیمترات ٣ – ٢ من یعطینا

 في زیادة سنتیمترات خمس تعطینا قد دقیقة تجمیلیة بطریقة) وجدت إذا( القضیب
 من عدد ألى المریض رغبة حسب متاحا لیس التطویل فان ھذا وعلى. الطول

القضیب من الداخلي بالحجم محكوما یكون وانما السنتیمترات  

: القضیب تضخیم  

 حدیثة تقنیة ذات بأجھزة وذلك نحیفا یكون ال حتى الذكرى العضو محیط زیادة ھو
 وطرد حدیثة دھونإلى   خاص بجھاز فصلھا اعادة ثم والعانة البطن من الدھون لشفط

 بطریقة بالقضیب لحقنھا جاھزة الحدیثة الدھون تكون وبذلك والسوائل العجوزة الدھون
 مساویا القضیب محیط یكون أن مراعاة مع المطلوبة النتیجة على للحصول خاصة
  للقضیب األسطواني الشكل على نحافظ حتى للطول
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باللیزر؟ للقضیب تكبیر یوجد ھل  

أو  علمیة دالئل أي یوجد وال القضیب لتكبیر الجراحة سوى طریقة أي یوجد ال قطعا
 تعمل الجراحة غیر أخرى طریقةأو  وسیلة أي ھناك بأن تقول تجریبیة حتىأو  عملیة
القضیب تكبیر على  

أرید؟ كما القضیب طول أزید ممكن ھل  

 لذا) القضیب جذر( الداخلي الجزء حسب تكون القضیب اطالة ان حیث ممكن غیر
  الحالة حسب االطالة تكون

أرید؟ كما القضیب تضخیم ممكن ھل  

 المألوف األسطواني شكلة سیفقد ولكن ترید كما القضیب محیط تضخیم الممكن من نعم
واالدخال الجنسیة الممارسة على القضیب قدرة یعیق كما) دائریاأو  بیضاویا فیكون(  

سنتیمیتر بأثنین أكثرأو  للطول مساویا القضیب محیط یكون أن یجب لذا  

العملیة؟ بعد الجنسیة الممارسة یمكنني متى  

 ست المحقونة الدھون تأخذ حیث الجراحة من أسابیع ست بعد الجنس بممارسة یسمح
القضیب من دمویة ترویة ألخذ أسابیع  

وما فائدتھ؟ الیدوي المساج مدة ما  

أسابیع بعد ازالة ضمادة القضیب والقسطرة،  ثالثإلى   اسبوعین من الیدوي المساج
وھو یعمل على اعادة توزیع الدھون بصورة صحیحة وخاصة بعد أي ضغط غیر سلیم 

سھوا أو على القضیب سواء كان متعمدا   

القضیب ما مدة استعمالھ؟ شفاط ھي أھمیة جھاز ما  

في وضع االنتصاب مما یعطي مساجا حقیقیایقوم بتصحیح توزیع الدھون  - ١  

سحب كمیة كبیرة من الدم الالزم لعملیة االنتصاب للمحافظة على الوضع الجدید - ٢  
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 للمولود الخارجیة الجنسیة األعضاء في غموض بھا یكون جدا نادرة طبیة حالة ھو
الحقیقي جنسھ على التعرف یمكن ال بحیث  

العكسأو  أنثى وھو ذكر أنھ على یعامل فقد مصادفة المشكلة حقیقة اكتشاف ویكون  

 ذكر ھو عالجھ في والمعقد منھاشھر األ ولكن ومعقدة ومتعددة كثیرة أنواع **  ھناك
الذكرى: بالعضو حاد ضمور مع خارجیة أنثویة بأعضاء  

  كروموسومات تحلیل عمل یتم - ١

الخصیة مكان ومعرفة داخلیة أنثویة أعضاء وجود عدم من للتأكد تلیفزیونیة أشعة - ٢  

الجنسیة الھرمونات تحلیل - ٣  

:ویشمل الجراحي االصالح عن نتحدث **ھنا  

للبطن منظار وعمل الخصیتین انزال - ١  

المشقوق الخصیة كیس اصالح - ٢  

القضیب واصالح البول مجرى اصالح - ٣  

 تحتاج الحاالت فھذه األطفال جراحة عالم في الجراحیة التحدیات أعظم من **  وھى
 كبیرا صبرا تحتاج والتي) سلوكیة نفسیة، أطفال، جراحة أطفال،( متعدد طبى طاقم

  المرجوة بالنتیجة للخروج الطبي الطاقم كل من خاصة ومھارة فائقة وأمانة

كثیرا خیرا فیھ یجعل اهللا لعل االبتالء ھذا في األھل من قویین وایمانا صبرا وأیضا  
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 أسفل الذكرى العضو جانبي على بروزأو  نتوء ظھور ھو األطفال عند االربى الفتق
 السعال، البكاء،: مثل طریقة بأي البطن ضغط زیادة عند وذلك) واحدة ناحیةأو ( البطن

ھادئا الطفل یكون عنما أخرى مرة االختفاء یعاود التورمأو  النتوء وھذا االمساكأو   

االناث أسفل البطن وأعلى األعضاء الجنسیة الخارجیةویوجد الفتق االربي في   

 كیسإلى   البطن من الخصیة نزول مسار بقاء نتیجة األطفال عند االربى الفتق ویحدث
 الجنسیة لألعضاء الرحمي الرباط مسار یكون االناث وفى( ینغلق ولم مفتوحا الخصیة

 باإلضافة( البطن لومندی األمعاء تخرج البطن ضغط زیادة عند وعلیة) الخارجیة
جسیمة مشكالتإلى   یؤدى مما البطن خارجإلى   الفتحة ھذه من) االناث عند للمبیض  

 مضاعفات ال تحدث حتى المفتوح المسار ھذا إلغالق فوریة عملیة عمل **یجب
الطفل بحیاة تودى قد كارثیة  

 وتعد الواحدة للناحیة دقیقة عشرون وتستغرق كلى مخدر تحت العملیة ھذه **تجرى
للجرح أثر بعدھا یظھر ال حدیثة بتقنیة تجرى أنھا كما البسیطة العملیات من  
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أعرف؟ كیف فتق لدیة یكن أن وأخاف كثیرا یبكى طفلي  

 یظھر الناحیتین منأو  واحدة ناحیة من القضیب بجوار البطن أسفل تورم تجدین
تلیفزیونیة أشعة عملب التأكد ویمكن علیة، بالضغط بنفسك تردیة ألن یحتاجأو  ویختفى  

العملیة؟إجراء   یجب متى  

 القدرة( المبیضأو  الخصیة یفقد بأن خطر في أصبح الطفل أن یعنى الفتق ظھور مجرد
  فورا العملیةإجراء   یجب لذلك أمعاءه اختنقت إذا حیاتھ یفقد أنأو ) االنجابیة

الحل؟ ما العملیة یتحمل لكى یكبر الطفل لما انتظرى یقول لي الدكتور  

 عن مسؤوال یكون وأن المریض تجاه مسؤولیاتھ یتحمل أن طبیب كل على یجب
القرار ھذا وتبعات قراراتھ  

إجراء   على وموافقتھ األطفال طبیب على العرض بعدإال العملیة ال نجرى لنا بالنسبة
 األوان یكون أن ونخشى فورا نتدخل خطیرة مضاعفات حدوث حالة في ولكن العملیة،

فات قد  

العملیة؟ بعد أخرى مرة یرجع الفتق أن سمعت  

 وذلك% ٩٨إلى   نسبتھا وتصل العملیات أنجح من أنھا حیث صحیح غیر الكالم ھذا
ماھر أطفال جراح لدى تمت إذا  

والعملیة؟ الكلى التخدیر من الصغیرة طفلتي على أخاف  

:العملیة ونجاح أمان من للتأكد اتباعھا یجب احتیاطات ھناك  

ماھر أطفال طبیب لدى جیدا الطفلة تحضیرو المجال ھذا في ماھرا جراحا اختیار - ١  

العملیات ھذه لمثل مجھزا مستشفى اختیار من والتأكد الالزمة التحالیل عمل - ٢  
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 من كبیرة ونسبة صغیرة تكون ما وغالبا السرى الحبل مكان البطن بجدار فتحة ھو
عامینأو  ونصف عام عمر في تلقائیا تنغلق الحاالت  

 وحینھا جدا قلیلة تلقائیا انغالقھا نسبة أكثرأو  سنتیمترات خمس قطرھا الفتحة كانت إذا
أشھر ستة عند جراحیا إلغالقھا الطفل یحضر  

 

 
الفتق؟ على للسرة حزام وضع یمكن ھل  

الحیاة وفقدان باألمعاء اختناقإلى   یؤدى قد فھذا ال قطعا  

السبب؟ السرى الفتق ھل كثیرا یبكى طفلي  

عامان حتى مضاعفات أي السرى للفتق فلیس ال  

كلیا؟ الطفل تخدیر یجب ھل  

 باألمعاء اصابة تحدث ال حتى السري الفتق اغالق حین كلیا التخدیر یكون أن یجب نعم
أو  باألمعاء كانسداد العملیة بعد جسیمة مضاعفاتإلى   یؤدى وھذا االغالق أثناء

الطفل بحیاة یودى قد بریتونى صدیدي التھاب  
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أما  السائل وھذا بالبطن البریتونى السائل مصدرة الخصیة حول شفاف سائل وجود ھي
 قیلة فھناك ھذا وعلى فقط، الخصیة حول منفصال یكونأو  بالبطن متصال یكون أن

منفصلة وأخرى متصلة مائیة  

 

نادرة ولكنھا بالشفرات االناث في موجودة تكون قد أیضا**    

 

):الممتدة( المتصلة المائیة القیلة  

 من مضاعفات تحدث وقد بینھما التمییز یمكن ال ألنھ االربى الفتق معاملة تعامل
 االنتظار

:المنفصلة المائیة القیلة  

  دوائيأو  جراحي تدخل دون وذلك ونصف عام خالل نفسھا تلقاء من تشفى

الجراحي التدخل یتم ذلك بعد ھي كما ظلت إذاف  

 

 تمسكین كأنك االحساس یكون فطبیعیا للطفل الیومي بالفحص األمھات **  ننصح
 أي( تحجرت إذاأما  الضغط أثناء مرونة ھناك فیكون علیھا وتضغطي التنس بكرة
 التدخل یجب الحالة ھذه ففي) كالزجاج صلب شيء على كالضغط علیھا الضغط یكون

الخصیة مواتإلى   یؤدى واالھمال مختنقة الخصیة تكون حیث الفوري الجراحي  
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:المعلقة الخصیة  

إلى   تنزل ثم الكلیة أسفل البطن داخل الحمل من الثامن االسبوع في الخصیة تتكون
 البطن جدار لتثقبمن الحمل  ٢٨ االسبوع في االربیة المنطقة عند األمامي البطن جدار

من الحمل ٣٥ االسبوع في الخصیة كیسإلى   تنزل ثم  

 تكون الخصیة كیسإلى   نزولھا قبل الخصیة توقفإلى   یؤدى خلل أي فان ھذا وعلى
الخصیة كیسإلى   مطلقا تنزل لم معلقة خصیة  

 بھإلى  وتع سبحانھ جعل حیث الجلد باقي عن مختلف بطابع اهللا خلقة الخصیة كیس
 الحیوانات لنمو الالزمة الحرارة درجة على تحافظ لكى الحرارة لدرجة حساسة خالیا

  المنویة

الحرارة درجة من لیقلل جدا رقیقا لیصبح یتمدد فانھ الحرارة درجة ارتفعت إذا  

الحرارة درجة من لیزید جدا سمیكا لیصبح ینكمش فانة الحرارة درجة انخفضت إذاو  

 كیسإلى   المناسب الوقت في ننزلھا ولم أھملت إذا المعلقة الخصیة فان لذلك  **
 على القدرة وفقدان العقمإلى   یؤدى مما تموت المنویة الحیوانات فان الخصیة
 ورمإلى   وتؤدى سرطانیة خالیاإلى   خالیاھا تتحول الوقت مع أنھا كما االنجاب،
خبیث سرطاني  
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النطاطة الخصیة  

 رباط الرتخاء وذلك بھ تثبت لم ولكن الخصیة كیس داخلإلى   بالفعل نزلت خصیة ھي
:أنواع ثالثةإلى   وتنقسم البطن،أو  االربیة المنطقةإلى   ذلك بعد صعدت ثم الخصیة،  

 االربیة بالمنطقة الخصیة مسار بقناة تلیف یحدث وفیھا :المكتسبة المعلقة الخصیة - ١
 وفى معلقة، تصبح حتى أعلىإلى   الخصیة یسحب التلیف ھذا فان الطفل نمو مع وعلیة

 على القدرة وعدم بالخصیة ضمور حدوث لمنع الجراحي التدخل یجب النوع ھذا
 االنجاب

إلى   یؤدى مما للخصیة الرافعة بالعضلة تضخم یحدث وفیھا: الصاعدة الخصیة - ٢
 الجراحي التدخل یجب أیضا الحالة ھذه وفى البطن، داخل طویلة لفترات الخصیة رفع
االنجاب على القدرة وفقدان بالخصیة ضمور حدوث لمنع  

 كیس داخل وتنزل تصعد الخصیة فان الحالة ھذه وفى: الحقیقیة النطاطة الخصیة - ٣
 ألنھا جراحي تدخلإلى   تحتاج ال الحالة ھذه وفى خارجة ال تخرج ولكن الخصیة
االنجاب على وال تؤثر طبیعیة  

 عمر بعد الوضوح كاملة وتكون عام عمر بعد الظھور في تبدأ النطاطة **الخصیة
السنتین سن بعد یؤخذ عدمھ من الجراحي التدخل قرار فان ذلك وعلى عامان،  
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  ال؟ أم معلقة خصیة عنده طفلي كان إذا أعرف كیف

 كبیر حدإلى   یشبھ وضامر فاضي الخصیة كیس تجدین حیث علیھا التعرف السھل من
  الناحیتین منأو  واحدة ناحیة من كان سواء لألنثى، الخارجیة الشفرات

  الجراحة؟ یجب أم بالعالج أم لوحدھا تنزل ممكن ھل

  :االربیة بالمنطقة المعلقة الخصیة لحاالت بروتوكول ھناك

 الممكن من حیث تدخل أي دون فقط ننتظرأشھر  ثالثة عمر حتى الوالدة یوم من - ١
  لوحدھا تنزل أن

 في یساعد قد ھرموني عالج اعطاء یتمأشھر  ستة وحتىأشھر  ثالثة عمر من - ٢
  انزالھا

  تأخیر دون إلنزالھا فوریة جراحةإجراء   یجبأشھر  ستة عند - ٣

  السابق؟ البروتوكول نتبع ھل البطن داخل والخصیة أشعة عمل تم

إجراء   ویجب بالھرموناتأو  لوحدھا نزولھا في أمل ھناك لیس الحالة ھذه في ال بالطبع
  لإلنزال مرحلتینإلى   تحتاج قد ألنھا الطفل تحضیر في البدء یتم ھذا وعلى الجراحة

  أخرى؟ مرة صعدت ما نزلت وبعد العملیة عملت

 عمل ثم المحیطة االلتصاقات كل بتسلیك الخصیة انزال یتم حیث جراحي خطأ ھذا
  أخرى مرة للصعود مجال فال یوجد الخصیة كیس داخل لھا جلدي جیب

  كویس؟ كدة الخصیة كیس أعلىإلى   نزلھا الدكتور

 كیس نھایةإلى   انزالھا وال نستطیع قصیرا الخصیة شریان یكون الحاالت بعض في
 على ضرر ھناك ولیس الكیس أعلى وتثبیتھا الجلدي الجیب بعمل نقوم ثم ومن الخصیة
  فرق ھناك لیس أسفلھأو  أعاله في الكیس داخل الخصیة تكون أن یجب حیث الخصیة
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  ضامرة؟ الخصیة أظھرت واألشعة جدا صغرت الخصیة العملیة بعد

  :الحالة ھذه في احتماالت ثالث ھناك

   الرحم داخل وضمور اختناق بھا حدث الخصیة تكون أن - ١

  العام عمر بعد انزالھا في تأخرتى تكوني أن - ٢

  للخصیة الدمویة الترویة على أثر جراحي خطأ ھناك یكون أن - ٣

  أفعل؟ إذام فقط واحدة خصیة لدیة ابنك وقال لي أشعة عملت

 للبطن منظار بعمل التأكد یجب ولكن موجودة غیر الخصیة فعال تكون حاالت ھناك
  مستقبلیة كارثة تحدث ال حتى وجودھا عدم من للتأكد

  طبیعي لینجب كافیة واحدة فخصیة االنجابیة للقدرة بالنسبةأما 

 ملحوظ بشكل علیة نفسیا ومؤثرة فقط واحدة خصیة ولدیة سنوات خمس عنده ابنى
  حل؟ ھناك ھل

 ھذا وعلى تتفاقم أن الممكن من والتي نفسیة المشكلة ولكن لإلنجاب كافیة واحدة خصیة
  طبیعیا شكال لتعطى الخصیة كیس داخل سیلیكون خصیة زرع ھو الحل فان

  الجراحي؟ التدخل یتم متى النطاطة الخصیة حاالت في

 تدریجیا ضمورا یحدث ال حتى سنوات ثالثإلى   سنتان من الجراحي التدخل یتم
  للخصیة

  صحیح؟ ھذا ھل تنزلھاسوف  وقال لي ھرمونیة حقن أعطاني الدكتور

 فیزید المنویة الخالیا وزیادة للخصیة الدمویة الترویة بزیادة تقوم الھرمونیة الحقن ان
 مرة تصعد ثم والجاذبیة الوزن بفعل مؤقتا النزول یكون وعلیة بالتبعیة الخصیة وزن

 التدخل تحتاج والتي النطاطة الخصیة من نوعان ھناك سابقا أوضحنا وكما أخرى
 لكى بعدھا الحقن اعطاء ثم أوال العملیةإجراء   یجب إذا النوعان ھذان ففي الجراحي،

  یستفید
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  النطاطة؟ الخصیة عملیة أجرى لم إذا خطورة ھناك ھل

 كبیرة بنسھ تقل المنویة الخالیا فان السابقین النوعین في العملیةإجراء   یتم لم إذا - ١
  طبیعیة بطریقة االنجاب على القدرة یفقد وقد

  تماما فقدانھاإلى   یؤدى مما للخصیة واختناق التواء حدوث نسبة تزید - ٢

  العانة عظام أمام لوجودھا بالخصیة العفویة االصابة نسبة تزید - ٣

  أخرى؟ مرة صعدت ذلك وبعد النطاطة الخصیة عملیة اجریت

 السبب ازالة دون بغرز الخصیة بكیس وتثبیتھا الخصیة بجذب الجراحین بعض یقوم
   العملیة فشلإلى   یؤدى مما سابقا ذكرنا كما

 النوعین في أوضحنا كما في السبب وازالة أخرى مرة العملیة اعادة فیجب وعلیة
  ذكرھما السابق
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 خالل في وذلك لزج األسودإلى   أقرب داكن أخضر براز یخرج فانة الطفل یولد عندما
أیام سبعةإلى   خمس من لدة یستمر ثم الوالدة من ساعة وعشرین أربع  

لینا ویكون الفاتح البنى اللونإلى   تدریجیا اللون یتغیر ذلك بعد  

 حسب البراز سماكة وتختلف یومیا مرات ثالثإلى   مرة من الطفل تبرز ویكون
صناعي بلبنأو  طبیعیة الرضاعة  

امساكا یعد فھذا ساعة ٤٨أو  ساعة ٣٦ عن البراز خرج تأخر إذا  

 أیام لعدة الطفل تبرز عدم أن البعض یعتقد حیث الموضوع ھذا في كثیر خلط یوجد
 وھنا أیضا امساكا أیام عدة بعد لینا البراز خروج بأن اآلخر یعتقد حین في طبیعیا أمرا

الخلط ھذا ازالة نحاول  

:األطفال عند العادي االمساك  

ساعة ٤٨- ٣٦ عن یتأخر أي السابقة المدة نفس - ١  

التبرز أثناء الطفل تألم مع صلبا البراز خروج - ٢  

 تغییر الحركة، قلة للطفل، المعطاة السوائل قلة الخاطئ، الغذائي للنظام نتیجة یكون - ٣
لألم النفسیة الحالة المعطاة، األدویة بعض اللبن، نوع  

سبق كما السبب معالجة مع دوائیا معالجتھ یتم**  

 وعرضة االنتباه یجب عدیدة لمرات انتھاءه بعدأو  العالج مع الطفل یتحسن لم إذا**
األطفال جراح على  

:الجراحي االمساك  

ساعة ٢٤ عن الوالدة بعد األسمر البراز تأخر - ١  

العالج أخذ مع حتى االمساك یستمر أن - ٢  

البطن حجم في وزیادة بالبطن تطبل لھ مصاحبا االمساك یكون أن - ٣  

الصحیة الحالة سوء مع وجفاف شدید قيء لھ مصاحبا أن - ٤  
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طبیعي؟ ھذا ھل أیام بثالثة الوالدة بعد األسمر البراز عمل ابنى  

 عصبي خلل وجود على یدل ساعة وعشرین بأربع الوالدة بعد البراز خروج تأخر
)ھیرش( الخلل ھذا وجود على% ٧٠ بنسبة یدل أیام ثالثة تأخر حالتك وفى بالقولون،  

 وال ألیام یستمر والذى االمساك بدأ شھرین بعد لكن الوالدة بعد طبیعي براز عمل ابنى
الحل؟ ما ملین بلبوسإال البراز یخرج  

 على بالصبغة أشعة عمل ویجب) ھیرش( عصبي خلل وجود نستبعد ال الحالة ھذه في
التشخیص لتأكید القولون من عینة وأخذ القولون  

 قلیلة كمیة منة تخرج لعبأو  ضحك إذا البراز في وال یتحكم سنوات سبع عمره ابنى
یشعر؟ أن دون البراز من  

 بكل لھ المرضى التاریخ وأخذ جیدا المریض لفحص وتحتاج معقدة حالة الحالة ھذه
:تفاصیلھ  

 اتساع زاد ذلك وبعد العام عمر قبل طویلة لمدة لالمساك تعرض الطفل ھذا فغالبا
  یشعر أن دون البطن ضغط زیادة مع یخرج البراز فأصبح كثیرا القولون

 عمل ثم للتشخیص القولون من عینة وأخذ بالصبغة أشعة عملإلى   یحتاج الطفل وھذا
الالزمة الجراحة  

لوحدة؟ یروحوھا طبیعي یقول لي والدكتور الوالدة منذ امساك وعنده عام عمرة ابنى  

 فمن جراحي خلل وجود استبعاد یجب مدتھ طالت إذا االمساك أن سابقا أوضحنا كما
 باألشعة الكالم ھذا یؤكد أن یجب أوال ولكن صحیح الطبیب كالم یكون أن الممكن

 منة كبیر جزء دمر قد یكون سوف القولون فان مصیبا یكن لم إذا ألنھ والعینة الصبغیة
داعى دون  
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عینة؟ أخذ أیضا یجب وھل الھیرش لتشخیص األشعة دقة مدى ما  

 تشخص فإنھا بشروطھا تمت إذاو سواء، والعدم فھي بھا یؤخذ لم إذا شروط لھا األشعة
 القولون من عینة أخذ یجب% ١٠٠ بنسبة التشخیص ولتأكید ،%٨٠ بنسبة الھیرش
.ال أم عصبیة خالیا بھا كان إذا لمعرفة لألنسجة تحلیل وعمل  

:القولون على بالصبغة اشعة عمل شروط  

البالون ال ننفخ فولى ولو الفولى من افضل النیلتون القسطرة - ١  

الباریوم من افضل الجاستروجرافین - ٢  

واحدة مرة بھا الدفع وعدم شدید ببطيء الصبغة نحقن - ٣  

مختلفة اوضاع في األشعة تصویر یجب - ٤  

لتخدیره اضطررت لو حتى ھادئا یكون أن یجب الطفل - ٥  

ساعة ٢٤ خالل في التصویر نعید ممكن - ٦  

العملیة؟ ھذهجراء  إل المناسب الوقت ھو ما  

 یتم الذى الجزء زاد كلما تأخرنا كلما ألنھ الوالدة من األول الشھر في ھو وقت أنسب
القولون من استئصالھ  

بالبراز؟ التحكم على تؤثر وھل آمنة العملیة ھل  

 كما العملیة قبل جیدا الطفل تحضیرإلى   وتحتاج خاصة مھارة ذات العملیة ھذه تعتبر
  العملیات ھذه لمثل مجھز مكانإلى   تحتاج

 فتحة خالل من القولون من المصاب الجزء استئصال یتم حیث حدیثة بتقنیة العملیة تتم
بالبراز التحكم بعضلة المساس دون الشرج  

ال؟ أم العملیة بعد المستأصل القولون أنسجة تحلیل یجب ھل  

بنجاح تمت العملیة أن یؤكد حیث جدا ھام التحلیل فھذا بالتأكید  
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مدتھا؟ وكم العملیة بعد متابعة ھناك ھل  

 استخدام معأشھر  ستة لمدة مكثفة متابع ھناك حیث جدا مھمة العملیة ما بعد متابعة
أكثرأو  سنوات خمس لمدة سنویة نصف متابعة ثم الشرجیة، الموسعات  

 بشكل البطن وانتفخ شدید اسھال مع لطفلي حادة معویة نزلة حدثت بشھر العملیة بعد
جراحیة؟ لعملیة ویحتاج معوي انسداد أنھ الطبیب قرر األشعة عمل وبعد كبیر  

 التحلیل ھذا الطبیب رأى إذاف المستأصل للقولون ذكرة السابق التحلیل أھمیة تظھر ھنا
 في یؤدى والذى بالقولون حاد التھاب سیكون الحالة ھذه في ألنھ نھائیا القرار سیتغیر
 وعالجھ باألشعة المعوي االنسداد عالمات مع بالبطن حاد انتفاخإلى   الھیرش حاالت

 ساعة ٤٨ خالل تلقائیا فیتحسن القولون وغسیل محالیل تركیب مع بالفم شيء أي منع
 ألنھ حینھا والجراح للطفل كارثیا یكون سوف حدث إذا والذى( جراحي تدخل أي دون

)البطن اغالق اعادة حتىأو  المشكلة حل یستطیع لن  

 ذلك بعد البامبرز في البراز وجدت ثم براز اخراج دون الوالدة بعد یومان ظلت ابنتي
 وضیقة المھبل فتحة قرب وانما مكانھا في لیست الشرج وفتحة قلیلة، بكمیات ولكن
طبیعي؟ ھذا ھل جدا  

 فتحة وجود عدم وھو الشرج بفتحة الخلقیة العیوب من نوع الحالة فھذه ال بالطبع
المھبل فتحة مكانإلى   القولون من ناسور ھي الموجودة والفتحة الشرج  

 وتتم القولون على تحافظي لكى وقت أسرع في الجراحةإجراء   یجب الحالة ھذه في
 فتحة مكان تحدید یتم كما بالبراز التحكم عضالت على تحافظ حدیثة بتقنیة الجراحة ھذه

واحدة مرحلة في العملیة ھذه تتم وأیضا خاص جھاز طریق عن الشرج  

الشرج مع البراز ما الحل؟یوجد جزء أحمر یخرج من   

سقوط شرجي لذا یجب تصویر ھذا الجزء وعرضة على أو ھذا یكون لحمیة شرجیة 
الطبیب لتشخیص الحالة واتخاذ الالزم، حیث تزداد صعوبة التشخیص بدون الصورة 

الجراحي ألن التأخیر یزید مضاعفات أو ویجب التدخل السریع سواء بالعالج الدوائي 
قم التدخل الجراحي مع الوقتالحالة كما یتفا  
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 البطن بجدار تشوه لدیة طفلك األشعة في قال لي الدكتور الحمل آخر وفى حامل أنا
أفعل؟ إذام البطن داخل مازالت األمعاء ولكن  

 الغشاء مازال ولكن البطن جدار من جزء فقدان وبھ الطفل یولد الحالة ھذه في
الطفل على الخطر یقلل ما وھذا سلیم البریتونى  

للطفل حضانة وبھ مجھز مكان في الوالدة تتم أن یجب الحالة ھذه ففي  

جراحیا إغالقھ یتم سنتیمترات خمس من أقل المفقود الجزء كان إذاف  

 حتى علیة الیومي الغیار مع أیام عدة بالحضانة یظل أن األفضل فمن أكبر كان إذاأما 
 البطن ضغط ال یزید حتى وذلك( ونصف عام بعد إغالقھ یتم ذلك وبعد سمیكا یصبح
)الطفل حالة وتتدھور فجأة  

 حالة وأنھا بطنة خارج وأمعاءه بطن جدار غیر من ابنى ان قال لي والدكتور حامل أنا
الحل؟ ما وخطیرة نادرة  

 لمثل مجھز مستشفى في الوالدة تتم أن ویجب والخطیرة النادرة الحاالت من ھذه فعال
 األطفال جراح بواسطة خاص بجھاز الوالدة فور األمعاء تغطیة یتم حیث الحاالت ھذه
 حجمة یزید حتى البطنإلى   تدریجیا األمعاء ادخال ویتم بالحضانة الطفل یوضع ثم

نھائیا البطن اغالق یتم یوما عشر خمسة خالل في ثم تدریجیا  

حیاتھ یفقد الطفل فان سابقا أوضحنا كما العمل یتم لم إذاو  
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الشفرات؟ التصاق یعنى إذام  

 كبیرتین شفرتین من الخارجیة الجنسیة األعضاء تتكون أن لألنثى الطبیعي الشكل
  داخلیتین صغیرتین وشفرتین خارجتین

المھبل لفتحة المغطیتان الصغیرتین الشفرتین التصاق ھو االلتصاق  

السبب؟ ما بالشفرات التصاق وجدتأشھر  ستة عند وفجأة طبیعیة مولودة ابنتي  

سنوات خمس وحتىأشھر  ثالثة سن من االلتصاق یحدث ما عادة  

الطفلة لدى االستروجین ھرمون في نقص ھو السبب یكون وقد  

االلتصاق حدوثإلى   أدت التھابات بسبب یكون ما غالبا ولكن  

التصاق؟ وجودإلى   تنبھني التي األعراض ما ھي  

 التبول، بعد البول تنقیط استمرار التبول، أثناء وحرقان ألم الطفلة، لدى مستمرة حكة
جزئیاأو  كلیا مغلقة تبدو المھبل فتحة  

الجراحة؟ یجب أم عالج لھ ھل االلتصاق  

 الجراحات من وتعتبر دقیقة بطریقة وتتم لاللتصاق النھائي الحل ھي الجراحة تعتبر
 البسیطة

االلتھابات وعالج النظافة مع تلقائیا تتحسن الحاالت بعض في لكن  

  الھرمون ھذا نقص لتعویض استروجین لكریم یحتاج اآلخر البعض

 ھي الجراحة أن سابقا أوضحنا فكما أخرى مرة االلتصاق وعاد انتكاسة حدثت إذا ولكن
النھائي الحل  
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والصبغیة الدمویة: الوحمات من نوعان ھناك  

:الدمویة الوحمات  

 بعد تظھرأو  بھا الطفل یولد وقد وعائي، ورمإلى   یؤدى الدمویة باألوعیة خلل ھي
أسابیع عدة  

الوقت مع تلقائیا تزول الوحمات ھذه وغالبا مختلفة أشكال الدمویة وللوحمات  

 عالجھا:

 ضمورإلى   یؤدى فد الدقیقة وبجرعتھ بحذر معھ التعامل یجب: بالكورتیزون الحقن
العامة والصحة الكظریة فوق الغدة یضر الكبیرة بالجرعات وأیضا وتقرحات بالجلد  

بحذر معھ التعامل یجب لذا عنیفة حروقإلى   یؤدى قد: اللیزر  

الحاالت بعض في النھائي الحل ھي: الجراحة  

 ستة خالل في نھائیا ویشفیھا الوحمات عالج في شيء أحدث ھو: البروبرانولول عقار
ونصف عام حتىأشھر   

:الحاالت جمیع في النھائي الحل ھي الجراحة أن أوضحنا وكما  

السابقة العالجات من ألى تستجب لم التي - ١  

بسیط أثر بقى ولكن االستجابة تمت إذا - ٢  

تجمیلیة بجراحة تتم ندباتأو  تقرحات حدوث عند - ٣  

 أشبھ تكلسات یحدث فقد الوجھ بصدغ الوحمات في كما بھا مضاعفات حدوث عند - ٤
 یتم حیث دقیقة بتقنیة ولكن الحصوات ھذه إلزالة الجراحة تتم وھنا المتعددة بالحصوات
الوجھ على أثر نترك ال حتى الفم داخل من استئصالھا  
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:الصبغیة الوحمات  

 تأخذ التي الوحمات شیوعا وأكثرھا الصبغیة الخالیا توزیعأو  كثافة في بتغیر وتتمیز
  الطفل والدة منذ اكتشافھا یتم والتي الحجم مختلفة الشكل بنیة بقعة شكل

أو  الثالثین سن بعد ماإلى   حدوثھا یتأخر بل الوالدة عند تظھر ال قد الوحمات إن
ذلك بعد حتىأو  األربعین  

 ھو ما ومنھا الجلد لون من أغمق ھو ما فمنھا: كثیرة أنواع ذات الصبغیة والوحمات
 درجات ذات تكون فقد الداكنة للوحمات وبالنسبة البیاض شاھق حتىأو  لونھ من أفتح

 الصبغیة الخالیا توجد عندما وذلك زرقاء صبغة ذات تكونأو  البنى اللون من مختلفة
.المنغولیة الوحمة األخیر النوع لھذا ومثال العمیقة الجلد طبقات في  

 ظھر أسفل الكدمات مثل زرقاوین بقعتین ھیئة على تظھر وھى: المنغولیة الوحمة
 والذى الوالدة حدیثي األطفال بین جدا الشائعة الوحمات أنواع من نوع وھى الرضیع

.عامینأو  عام خالل في عادة یختفى  

السيء النفسي للمظھرأما  جراحیا النوع ھذا ازالة یتم  

:سرطانیة لخالیا تحولھا احتمالیة على تدل لتغیراتأو   

الحجم في وفجائیة ملحوظة تغیرات - ١  

اللون في وفجائیة ملحوظة تغیرات - ٢  

الموجود الشعر سقوطأو  بھا شعر ظھور - ٣  

بھا شدیدة حكة ظھور - ٤  

بھا نزیف حدوث - ٥  

إلى   فتحتاج الكبیرة األحجام فيأما  بسیطة تجمیلیة بجراحة تتم الصغیرة األحجام في
  للجلد ممدد سیلیكون جھاز باستخدام حدیثة بتقنیة خاصة جراحة

 لكى المستأصل للجزء أنسجة تحلیل عمل یجب استئصالھا یتم التي األنواع جمیع في
بعد فیما تأثره وعدم الطفل على االطمئنان في وزیادة طبیعتھا على نتعرف  
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مرة  رجع ولكن العیادة في بالمقص قصة والدكتور ملتصق لسان لدیة مولود طفلي
أخطأت؟ وھل أفعل إذام وأعنف أخرى  

 یؤثر ولكن نھائیا الرضاعة على تؤثر ال والتي البسیطة العیوب من الملتصق اللسان
 تسجیل ببدایة المخ فیھا یقوم التي الفترة في إصالحھ یتم ھذا وعلى والنطق الكالم على

أشھر تسعة وحتىأشھر  ستة من وھى والكلمات الحروف  

 كامال، االصالح لیكون الثنائي الكھربائي الكي بجھاز بسیط مخدر تحت العملیة وتتم
 عنیفة تلیفات ویحدث كامل غیر االصالح فیكون حالتك في كما القدیمة الطریقةأما 

لألسوأ الحالة انتكاسةإلى   تؤدى  

 أخصائي مع المتابعة االصالح عملیة بعد یجب ونصف عام عن الطفل تأخر إذا أخیرا
 تخاطب

إصالحھ؟ یمكن متى ناحیة من بالشفة شق لدیة طفلي  

 مع شھرین سن عند االصالح عملیة وتجرى األحادیة األرنبیة الشفة تسمى الحالة ھذه
  جیدا تحضیره

 على مشقوقة العلیا فالشفة بالفم غریب تشوه وبھ لطفلي والدتي عند كثیرا صدمت
الحل؟ ما باللثة حاد بروز مع الجانبین  

 األم، وخاصة حولة من كل على نفسیا وتؤثر الثنائیة األرنبیة الشفة تسمى الحالة ھذه
الحلق سقف شق مصاحبا ویكون  

 أطباء خالل من باللثة خاص جھاز بوضع یوم أول من معھا التعامل یتم الحالة وھذه
  اللثة العتدال وذلك الصق ضاغط رباطأو  األسنان

واحدة مرحلة في خاصة بتقنیة شھرین بعمر العملیة وتتم  

العملیة؟ ھذه نجاح نسبة ماھي  

 خاطئة بطریقة الجراحة تمت إذا ولكن جدا عالیة نجاحة نسبة العملیات من النوع ھذا
األنسجة لفقدان نظرا صعبا یكون اصالحھا فان  
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األرنبیة؟ الشفة إلصالح الجسم من جلدیة رقع أخذ یتم ھل  

 نفس من الرقع جمیع تكون لكى بالشفة دقیق ھندسي رسم عمل یتم ولكن ال، بالطبع
:اآلتي الھندسي الرسم في ویراعى المكان  

األیسر مع األیمن الجانبین تساوى - ١  

M متساویة بدقة الشفة وسط في - ٢  الشكل عملیتم   

السفلى الشفة شكل یحدد ألنھ الداكن األحمر الشفة نسیج تناسق - ٣  

اللثة مع البطانة تناسق أخیرا - ٤  

للكبر؟ تؤجل أم الشفة مع المشقوقة األنف فتحة اصالح یتم ھل  

 الوقت نفس في األرنبیة الشفة اصالح مع األنف من السفلى الجزء اصالح یتم نعم
  سنة عشر ثالثة عمر حتى فیؤجل األنفي بالحاجز تشوه بأي یتعلق ما ولكن

المشقوق؟ الحلق سقف عملیةإجراء   یتم متى  

 بتقنیةأشھر  تسعةإلى  أشھر  ستة من العملیةإجراء   یتم): العوامة( الرخو الحلق سقف
الصوت األخنف حدوث لمنع خاصة  

 عظام نمو على یؤثر ال حتى العام عمر بعد العملیةإجراء   یتم: العظمى الحلق سقف
 الوجھ

الحوض عظام من عظمیة رقعة بأخذ سنوات ست عمر عند: اللثة ناسور  

الحلق؟ سقفأو  الشفة عملیة بعد خاصة تعلیمات ھناك ھل  

 لمكان الوصول من یدیة منع مع أیام سبعة لمدة فقط سوائل الطفل اعطاء فیجب بالطبع
 الجرح

المشقوق؟ الحلق وسقف األرنبیة الشفة تشوهإلى   تؤدى التي العوامل ماھي  

 ھناك ولكن طفل ٦٠٠ لكل طفل بنسبة ویحدث الوراثیة األمراض من التشوه ھذا
:حدوثة نسبة من تزید عوامل  

%٤ – ٢إلى   یزیده أكثرأو  العائلة في أحد وجود حیث الوراثي العامل - ١  
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  السكرى بداء األم مرض - ٢

الحمل من األولىشھر األ في والتدخین لألشعة األم تعرض - ٣  

العملیة؟ غیر أخرى لتدخالت الطفل یحتاج ھل  

:األطفال تجمیل جراح غیر كامل طبى لطاقم یحتاج فھو نعم  

المصاحبة السمعیة المشكالت وعالج لمتابعة سمعیات طبیب - ١  

  العملیات بعد األسنان الستعدال األسنان تقویم طبیب - ٢

الحروف مخارج وتحسین الكالم على الطفل لمساعدة وتخاطب نطق أخصائي - ٣  

وعائلتھ للطفل النفسي الدعم لتوفیر اجتماعي أخصائي - ٤  
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تغیر شكل أرنبة أو إزالة االنعكاف أو إنقاص الحجم أو إعادة تشكیل األنف بزیادة ھو 
تغیر الزاویة بین األنف و الشفة العلیا. كما أنة أو تغیر أتساع فتحات األنف أو األنف 

 یمكن إصالح بعض المشاكل التنفسیة باستعدال الحاجز األنفي

في أغلب األحوال تجرى ھذه العملیة من اجل تصغیر االنف واظھاره بصورة أفضل، 
ر بصورة كبیرة على نفسیة الشخص.ویؤث خاصة عندما یكون االنف كبیرا  

 ویتم في ھذه العملیة رفع جزئي لعظام وغضاریف االنف

صعوبة إلى  ھذه العملیة عندما یكون الحاجز االنفي مشوھا ومؤدي إجراء  ویتم 
معا واصالح الحاجز األنفى عملیة تجمیل االنفإجراء  التنفس والصداع ویمكن   

. 

:األعراض الجانبیة المتوقعة  

التورم ، تجمعات دمویة حول العین و األنف ، صداعبعض    

 

: المشاكل الغیر متوقعة  

نزیف من األنفأو حدوث التھابات     

أثنین مع عدم التعرض للشمس مدة ثمان أسابیع والنتیجة أو الرجوع للعمل بعد أسبوع 
  النھائیة بعد أول سنة
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اي الراس مرفوع لتفادي حدوث تورم في الوجھ ٤٥نوم المریض بدرجة  - ١  

تفادي النوم على جھة لمنع حدوث ضغط على االنف یؤثر على النتیجة النھائیة - ٢  

الصالة بوضعیة الجلوسإجراء  تفادي السجود في الصالة و - ٣  

عدم رفع اي ثقل كبیر - ٤  

كمادات ثلج اسفل العینین لمنع ازرقاق المنطقةیمكن استعمال  - ٥  

لزم األمر). إذاعدم الضغط على األنف، ( لمس األنف بلطف  - ٦  

كان موجودا) تحت األنف حسب الحاجة. إذاتغییر الضمادات ( - ٧  

الجبس االنفى سیظل قائما لمدة عشرة أیام وستسحب في العیادة، ال تلمسھا. - ٨  

.، وذات الرائحة النفاذةمضغ طویلإلى   تجنب االغذیھ التي تحتاج - ٩  

تجنب النشاط الجسدي الشدید، ومنھا الجماع. - ١٠   

االھتمام بتنظیف األسنان بلطف.  - ١١  

تجنب التالعب بالشفة العلیا و ذلك إلبقاء األنف فى حالة راحة. - ١٢  

تجنب إطالة المكالمات الھاتفیة واإلفراط في االنشطھ االجتماعیة لمدة ال تقل عن  - ١٣
یوما. ١٤إلى   ١٠  

یمكنك غسل وجھك، ولكن بعنایة تجنب الضمادات حتى إزالتھا. - ١٤   

أیام. تجنب االبتسامة العریضة، واإلفراط فى التعابیر الوجھیة لمدة عشرة - ١٥  

ام ما لم یكن معك شخص یقوم بذلك، وتجنب ابتالل ال تغسل الشعر لمدة عشرة أی - ١٦
 الضمادات.
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من الخلف و ذلك لمدة أو ارتداء المالبس التي یتم ارتدائھا و خلعھا من األمام  - ١٧
 أسبوع.

أسابیع بعد الجراحھ. الحرارة قد  ٦مصابیح الشمس لمدة أو تجنب الشمس أما تم - ١٨
انتفاخ األنف.إلى  یؤدي   

ل الشھر.ال تسبح في خال - ١٩  

بعض  وجدت األنف والعین والشفة العلیا تبدي إذاال تھتم بعد إزالة الضمادة  - ٢٠
أسابیع. وفي بعض المرضى قد  ٣أو  ٢ھذا یزول عادة في  ،التورم  وتغیر اللون

لجمیع التورم لیخف تماما.أشھر  ٦یتطلب    

یحددھا الطبیب (قطعیا).التى دویھ فقط ألتأخذ ا - ٢١  

النظارات الشمسیھ العادیة التي تقع على جسر األنف لمدة أو ن نظارات رتدوتال  - ٢٢
أسابیع.  ٤ال تقل عن    

أیام بعد الجراحھ. ٣أو  ٢العدسات الالصقھ یمكن ارتداؤھا  - ٢٣  

مستحضر أو بعد إزالة الجبس، جلد األنف یمكن تطھیره بلطف مع صابون معتدل  - ٢٤
الفازلین العنایة المكثفة. الماكیاج یمكن استخدامة بمجرد إزالة الضمادات، لتغطیة 

 اللون. 
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و بنموه تصل األذن  ٪ من حجم البالغین ٦٦عند الوالدة ، تكون نسبة حجم األذن ھي 
سنوات ٩٪ فى سن  ٩٠سنوات و  ٦٪ من حجمھ الكامل بحلول سن  ٨٥حوالي إلى   . 

 تجرى عملیات تجمیل األذن بعد عمر ثالث سنوات

 المشكالت التى تتطلب التدخل الجراحى :

.كبیرتان أذنان - ١   

.بارزاتان نإذا - ٢   

.مطویان السفلى و العلوى الطرفین و كوب شكل على األذن: المطویة األذن - ٣   

.المطویة األذن من متقدمة درجة: القوقعیة األذن - ٤   

).للصوان الخارجیة بالحافة أنبعاجات( سبوكأو  ستال أذن - ٥   

).األذن مؤخرة في والرأس األذن بین منخفض وجود عدم( الكربتیة أذن - ٦   

 األذن فتحة بدونأو  مع األذن غیابأو  صغر( متكونھ غیرأو  صغیرة أذن - ٧ 
.المشكلة لھذه درجات ٣ وھناك) الخارجیة  

.األذن بصیوان تجاعید و كبیرة شقوق - ٨   

 بدونأو  مع جلدیة نتوئات من تتكون الخدین في(األذن فتحة أمام جلدیة زوائد - ٩ 
).غضروف  

اعادة بناءھا والتؤثر ھذه العملیات أو تتم العملیة بتقنیة حدیثة العادة ھیكلة الغضاریف 
 على قدرة الطفل السمعیة نھائیا

األذن وطاقیة الرأس عدة أسابیع  الخروج من المستشفى فى نفس الیوم مع وجود ضمادة
 حتى التئام الغضاریف على وضعھا الجدید
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األجھزة التخسیسیة فھذه أو التمارین أو ھو ازالة للدھون التى ال تستجیب للریجیم 
خالل انبوب صغیر جدا من خالل الجلد وال  الدھون ھى دھون غامقة یجب ازالتھا من

 یترك أثرا

**ھناك تضلیل كبیر بأن شفط الدھون باللیترات لكى تخسر عدة كیلوات من الوزن 
 وھذا ادعاء فشفط الدھون لیس للتخسیس

حدث فان الشكوى بعد ذلك أن الجلد أصبح مثل جلد البرتقالة نتیجة لتدمیر األوعیة  إذاو
طأ من الصعب جدا اصالحةاللیمفاویة وھذا الخ  

تجرى ھذه العملیة الزالة السیلولیت والبروزات الدھنیة عند السیدات العادة تنسیق  - ١
 القوام

حاالت من التثدى لدى الذكور - ٢  

ازالة دھون العانة فى حاالت القضیب المدفون وتكبیر القضیب - ٣  

 یمكن فصل ھذه الدھون واعادة حقنھا مرة أخرى:

م القضیب تكبیر وتضخی - ١  

تكبیر الثدى واألرداف لدى السیدات - ٢  

اصالح الضمور الدھنى فى بعض األماكن كالوجنات - ٣  

اصالح التعرجات وآثار الحروق - ٤  

 **یراعى بعد العملیة لبس المشد األصلى (جارمنت) لمدة ثالثة أشھر

 نزول افرازات حمراء من مكان شفط الدھون لعدة أیام
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 أماكن شفط الدھــون
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 مشكالت عضویة:

ارتخاء بالجفون سواء كانت خلقیة أو ھى مشكالت فى أنسجة الجفون سواء بنقص فیھا 
العین مع عدم وجود عضالت رفع جفن العینمكتسبة ونادرا ھو ضیق بفتحة جفون أو   

 ویتم اصالح ھذه المشكالت بأحد الطرق اآلتیة:

 رقع غضروفیة جلدیة

 رفع الجفن المرتخى بغرز معینة بتقنیة خاصة

المنتكسةأو زرع عضلة من الفخذ بجفن العین وذلك فى الحاالت المتقدمة   

 مشكالت تجمیلیة:

شیخوخة) بتورم وانتفاخ وترھل بجفون العین والتى تحدث بفعل التقدم فى السن (ال
االثنین معاأو السفلیة أو سواء كانت العلویة   

 وتحدث نتیجة لزیادة الدھون بالجیوب الدھنیة حول العین

 وتكون العملیة تجمیلیة بتقنیة خاصة حتى ال تترك أثرا:

تم  إذاث ازالة جزء كبیر من الدھون الموجودة بالجیوب الدھنیة بطریقة دقیقة حی - ١
وجود إلى  تم ازالتة كلیا سوف یؤدى  إذاازالة جزء قلیل لن یتم االصالح بالكامل و

 ھاالت سمراء حول العین

ازالة جزء من العضلة القابضة للعین - ٢  

ازالة جزء من الجلد المترھل - ٣  
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أثناء الوضع الجنینى یتم تكوین الغدة الدرقیة من قاعدة اللسان تنزل الخالیا من اللسان 
منصف الرقبة لتكوین الغدة الدرقیة ھناكإلى    

عد ذلك یتم اختفاء القناة التى نزلت فیھا الخالیا من اللسان وحتى منتصف الرقبة ب
 مرورا بالعظمة الالمیة للرقبة

لم تختفى ھذه القناة یتكون كیس فى نھایتھا ویسمى كیس الغدة الدرقیة إذا  

سبع سنوات وقد یظھر مع إلى  یظھر بشكل تورم صغیر فى منتصف الرقبة من ثالث 
 الوالدة 

حرك الكیس ألعلى وألسفل مع البلع وتحریك اللسان وذلك التصال قناتة بالعظمة یت
 الالمیة للرقبة

ناسور درقى بالرقبة وھو األسوأ إلى  حدث التھاب بھذا الكیس وفتح كخراج یتحول  إذا
 فدائما ما یجعل الرقبة متقیحة ذات رائحة كریھة

: التشخیص  

الفحص الطبى ومھارة وخبرة الطبیبیكون دائما اكلینیكیا أى یعتمد على   

ولكن األشعة التلیفزیونیة على الرقبة وغیرھا تكون للتأكد من وجود غدة درقیة من 
 عدمة حیث فى بعض الحاالت یكون النسیج الدرقى فقط داخل الكیس الدرقى

: العملیة  

الل تكون بتقنیة خاصة یتم فیھا ازالة الكیس والقناة بجزء من العظمة الالمیة من خ
 جرح بسیط بالرقبة
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العملیة الجراحیة؟إجراء  متى یتم   

ناسور درقى یؤدى إلى  تحولھا أو تجرى العملیة وقت ظھورھا حتى ال تحدث التھابات 
صعوبة العملیة الجراحیةإلى    

 عملت أشعة تلیفزیونیة وقال لى أنھا غدة لیمفاویة؟

األشعة لبیان وجود الغدة أما بالكشف االكلینیكى و كما أوضحنا سابقا التشخیص یكون
 الدرقیة من عدمة

 عملت العملیة ورجعت مرة أخرى؟

لم تستأصل القناة كاملة بما فى ذلك جزء من العظمة الالمیة تكون نسبة االنتكاسة  إذا
 عالیة جدا

 متى الخروج من المستشفى؟

غیار بعد عدة أیام من الجراحة فى یتم الخروج من المستشفى فى نفس الیوم ویتم ازالة ال
 العیادة الخارجیة

 ھل یتم تحلیل أنسجة الجزء المستأصل ولما؟

 نعم یتم التحلیل وذلك:

 التأكد التشخیص وأنة تم ازالة القناة كاملة بالعظمة الالمیة

 التأكد من عدم وجود خالیا سرطانیة (مع ان نسبة حدوث ذلك قلیلة جدا)
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تأكدى دائما أن تحصلى على التشخیص من الطبیب ولیس روشتة العالج،   -١

  حالتكأو فبالتشخیص تعرفین حالة طفلك 
  
إجراء  یجب أن تحرصى على أن یشرح الطبیب الحالة جیدا وكیفیة   -٢

  الجراحة وما ھى نسب النجاح المتوقعة
  
العملیات المماثلة قبل فى حاالت التجمیل یفضل الشرح بالصور، فصور   -٣

  وبعد العملیة تزید تفھمك وتأكد لك أن الجراح صاحب خبرة فى ھذا المجال
  
ال یوجد تخدیر آمن فى سن معین فخطورة التخدیر تكون على الصغیر   -٤

  والكبیر معا فیجب أن یكون المستشفى مجھزا لمثل ھذه العملیات
  
عند التفكیر فى عملیة لطفلك یكون السؤال ھل ھناك خطورة من التأخیر   -٥

  أم ال؟ ولیس لسن الطفل فال تؤذى طفلك بالتفكیر الخاطئ
  
ال یدخل الطفل غرفة العملیات بدون تحضیر جید (عمل التحالیل واألشعة   -٦

إجراء  المطلوبة، عرضة على طبیب األطفال لفحصة والموافقة على 
  كانت الحالة طارئة ذاإالإالجراحة) 

  
كان  إذاكان طفلك یتناول أدویة حالیا ولما وأیضا  إذایجب ابالغ الطبیب  -٧

  البالستر الجراحىأو لدیة حساسیة لبعض األدویة 
  
  
تؤثر ردة فعلك وتجاوبك مع الموقف في طفلك لذا من األفضل أن تبقى  -٨

ة لذا، قد یخاف الطفل قبل الجراح، تجاه الفحوصات واالختبارات ةھادئ
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یمكن مساعدتھ في ھذه األوقات الصعبة بالتحدث معھ عن الجراحة قبل 
 فترة من إجرائھا، وباإلجابة عن جمیع أسئلتھ بصراحة وصدق

  
 الصیام مھم جدا لطفلك لكى یكون التخدیر آمنا:  -٩

 الرضاعة الطبیعیة : صیام أربع ساعات - 
 الرضاعة الصناعیة: صیام ست ساعات - 
  ثمانى ساعات األكل الطبیعى : صیام - 
  كانت ذات طابع خاص إذاطلب الجراح غیر ذلك لما تتطلبة العملیة  إالإذا

  
یجب علیك اختیار جراح تثقى فى مھارتة وأمانتة، فأول عملیة ھى   - ١٠

التى یحدث بھا المضاعفات فتكون أو المرتجعة أما األنجح على االطالق و
 قلیلة النجاح

  
ستوى تعرض حیاة طفلك العملیة فى مستشفیات دون المإجراء    - ١١

  للخطر وال توفر لكى غیر الحسرة والندم
  

غالبیة العملیات یتم اعطاء الطفل سوائل بالفم بعد العملیة بساعتین  - ١٢
  وخروجة من المستشفى فى نفس الیوم

  
یجب اتباع تعلیمات ما بعد العملیة بدقة حتى تضمنى نسب نجاح عالیة  - ١٣

  وعدم حدوث مضاعفات غیر متوقعة
  

یجب المتابعة الدوریة فى العیادة الخارجیة بعد العملیة وذلك لمتابعة  - ١٤
  تطورات العملیة والعالج الفورى ألى مضاعفات قد تحدث

  
فى عملیات التجمیل ال تتم المقارنة بینك وبین من ھو طبیعى ولكن  - ١٥

تحسن وھل ھو المتفق علیة أم  إذاالمقارنة بین صورتك قبل العملیة واآلن وم
  ال
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المضاعفات ما بعد العملیة أمر وارد الحدوث ومذكور فى المراجع  - ١٦
  العالمیة أى من قام باختراع ھذه العملیة قال أن ھذه المضاعفات تحدث معة 

لذا یجب على الطاقم الطبي للمریض توضیح ھذه المضاعفات لھ وكیفیة 
  حدثت إذاھا الوقایة منھا وأیضا كیفیة عالج

  
عملیات اصالح المضاعفات یجب أن أو المرتجعة أو فى العملیات الدقیقة  - ١٧

  تتأكدى من اآلتى:
 البحث عن جراحا ماھرا وأمینا -١
 التحضیر الجید قبل العملیة -٢
 مستشفى مجھزا جیدا لمثل ھذه العملیات -٣
 اتباع التعلیمات حرفیا -٤
 المتابعة الجیدة والتى قد تطول فى مدتھا -٥
  تكون المتابعة لیست مع الجراح فقط وانما مع فریق طبى كامل ومتعددقد  -٦
  
  

أیھا  الزمیل الفاضل ال تحاول ارضاء المریض بشرح غیر حقیقى  - ١٨
وایھامة بنتائج غیر حقیقة فتضع نفسك فى مأزق كبیر وتعرض نفسك لردة 

  فعل غیر محسوبة قد تقضى على سمعتك العلمیة والعملیة واألخالقیة
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  الفتق االربى
  

  فور ظھورھا

  الفتق السرى
  

  عام ونصف

  القیلة المائیة
  

  عام ونصف

  الخصیة المعلقة
  

  ستة أشھر

  االحلیل السفلى
  

  ستة أشھر

  القضیب المدفون
  

  عامان

  القضیب الملتصق
  

  ستة أشھر

  القضیب المنحنى
  

  ثالث سنوات

  الطھارة
  

  ثالثة أشھر

  الشرج والقولونعیوب 
  

  من أول یوم

  الشفة األرنبیة
  

  شھرین

  سقف الحلق
  
  
  

  الرخو ستة أشھر
  

  الصلب عام
  

  ناسور اللثة ستة أعوام
  

  تجمیل األذن
  

  بعد ثالث سنوات

  تجمیل األنف
  

  عام ١٣بعد 
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  ٥  مشكالت القضیب
  ٦  االحلیل السفلى (المبال التحتانى)  - ١
  ١٣  القضیب المدفون - ٢
  ١٨  القضیب الملتصق (التصاق القضیب) - ٣
  ٢١  القضیب المنحنى - ٤
  ٢٧  اعوجاج (التواء) القضیب  - ٥
  ٣١  صغر القضیب - ٦
  ٣٤  عیوب نادرة - ٧
  ٣٧  الطھــــــارة - ٨
  ٤٨  تكبیر وتضخیم القضیب - ٩

  ٥٤  االختالط الجنسى - ١٠
    

  ٥٩  الفتق االربى الخلقى
  ٦٣  الفتق السرى الخلقى

  ٦٥  المائیة باألطفالالقیلة 
  ٦٨  الخصیة المعلقة والنطاطة

  ٧٧  االمساك عند األطفال
  ٨٥  تشوھات جدار البطن

  ٨٨  التصاق الشفرات
  ٩١  الوحمـــات

  ٩٧  األورام الجراحیة فى األطفال
  ١٠٠  مشكالت الشفة وسقف الحلق

  ١١١  مشكالت وتجمیل األنف
  ١٢٠  مشكالت وتجمیل صیوان األذن

  ١٢٣  نحت القوام)أو شفط الدھون (تنسیق 
  ١٢٨  مشكالت جفون العیون

  ١٣١  كیس الغدة الدرقیة
  ١٣٦  مشكالت األطراف

  ١٤٢  النصائح العامة
  ١٤٥  بعض العملیاتإجراء  مواعید 
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