
 جراحة الثدي   –رحلة الرعایة الطبیة 
 

 ھي عملیة جراحیة یتم فیھا استئصال جزء من ثدیك.   –استئصال الكتلة الورمیة 
 

 ھي عملیة جراحیة یتم فیھا إزالة الثدي بأكملھ.  –استئصال الثدي 
 

 االجراءات التي یمكن توقعھا خالل زیارتك تشمل ما یلي:
 

یتم استعمال ابرة دقیقة یتم توجیھھا بواسطة سلك داخل الثدي للمساعدة على تحدید  –االبرة (السلك)  تحدید مكان الورم بواسطة
 مكان الورم/النمو غیر الطبیعي. 

 
إجراء جراحي یتم فیھ حقن مادة إشعاعیة حول حلمة الثدي حتى یستطیع األطباء رؤیة  –تحدید خارطة العقد اللمفاویة الحارسة 

 یا السرطانیة قد انتشرت إلى العقد اللمفاویة في منطقة الثدي. ما إذا كانت الخال
 

یحتوي ھذا الدلیل على معلومات مفیدة تساعدك أثناء التحضیر للعملیة الجراحیة والنقاھة منھا. إذا كانت لدیك أي أسئلة أثناء ھذه 
 الرحلة العالجیة، ال تترددي في السؤال. 

 
 التحضیر للعملیة الجراحیة 

 
 سیتم إبالغك، من خالل عیادة الطبیب الجّراح، بموعد العملیة الجراحیة.  •
سیقوم موظف من المستشفى، قبل العملیة الجراحیة، باالتصال بك لتحدید موعد لجلسة ما قبل دخول المستشفى.  •

وضعك وتجري ھذه الجلسة في عیادة ما قبل تسجیل الدخول التابعة للمستشفى أو بواسطة الھاتف، وذلك حسب 
 الصحي. 

 سیتم، خالل ھذه الجلسة، ما یلي: •
 معرفة كیفیة االستعداد والتحضیر لعملیة جراحیة سلیمة والشفاء منھا؛  ⋅
 وقائمة باألدویة التي تتناولینھا حالیـًا (OHIP)من المفترض أن تقدمي بطاقة التأمین الصحي الخاصة بك  ⋅
 سیتم سؤالك عن تاریخك الطبي؛ و  ⋅
 ستتوفر لك الفرصة لتوجیھ األسئلة.  ⋅

استمري في تناول األدویة ووجبات الطعام المعتادة في الیوم المحدد لجلسة ما قبل دخول المستشفى. توقفي عن تناول  •
 الطعام أو الشراب اعتباًرا من منتصف لیلة ما قبل العملیة الجراحیة. 

ة أو تحدید خارطة العقد اللمفاویة الحارسة قبل العملیة إذا كنت بحاجة لعملیة تحدید مكان الورم بواسطة االبر •
الجراحیة، فسیتم إبالغك بالحضور إلى المستشفى قبل عدة ساعات من موعد العملیة أو في الیوم السابق لھا. اتبعي 

 التعلیمات التي حصلت علیھا من مركز العنایة بصحة الثدي. 
د مكان الورم بواسطة االبرة قبل یوم من العملیة الجراحیة، فإنك إذا كنت من النساء اللواتي سیخضعن لعملیة تحدی •

ستعودین إلى البیت بعد أن یتم وضع ضمادة كبیرة لتغطیة مكان العملیة. یجب عدم تعریض ھذه المنطقة للماء 
 وبالتالي یجب عدم االستحمام بعد وضع ھذه الضمادة. 

زمة لیأتي أحد األشخاص الجراحیة. یجب عمل الترتیبات الاللن یكون باستطاعتك قیادة السیارة بعد العملیة  •
 لى البیت بعد العملیة الجراحیة.    ویصطحبك إ

 
 یوم العملیة الجراحیة 

 
 وقائمة باألدویة التي تتناولینھا حالیـًا.  (OHIP)یجب أن تحملي معك بطاقة التأمین الصحي الخاصة بك  •
 المدخل الرئیسي للمستشفى.  االستقبال، الواقع عندسجلي اسمك في قسم  •
لدى وصولك في یوم العملیة الجراحیة سیتم تبدیل مالبسك لترتدي ثوب المستشفى. وسیقوم فریق العنایة بك  •

 بتحضیرك للعملیة الجراحیة. 
 ستعودین إلى البیت في نفس یوم العملیة الجراحیة.  •



 الشفاء والنقاھة في البیت 
 

إذا تم إجراء عملیة تحدید خارطة العقد اللمفاویة الحارسة فإنك قد تالحظین أن وجھك، وجلدك وبولك قد اكتسب اللون  •
 األزرق/الرمادي. إن ھذا ھو نتیجة الصبغة التي تم حقنك بھا وسیزول ھذا اللون تدریجیـًا مع الوقت. 

احیة. استشیري طبیبك بشأن الوقت المناسب للبدء بتمارین تجنبي رفع األشیاء الثقیلة لمدة أسبوعین بعد العملیة الجر •
 النقاھة، واستئناف نشاطاتك المعتادة والعودة إلى العمل.  

بعد  متینة ومشدودةإذا كانت العملیة التي خضعت لھا ھي إلزالة ورم، یجب أن ترتدي حمالة ثدي / صدریة / سوتیان  •
 ك على الشعور بأنك في حالة أفضل. الدعم المتین یساعدالعملیة الجراحیة. إن ھذا 

 تجنبي النوم على الجانب الذي اُجریت فیھ العملیة الجراحیة لبضعة أیام.  •
 احصلي على قدر كاٍف من الراحة والنوم للمساعدة على التئام الجرح والشفاء.  •
نة لأللم حسب التعلیمات. ال تتناولي المشروبات الكحولیة أو تقو • مي بتشغیل أي نوع من اآللیات تناولي األدویة المسّكِ

 إذا كنت تتناولین أدویة للتخفیف من األلم.  
 اتبعي نظامـًا غذائیـًا متوازنـًا یحتوي على أنواع الطعام الغنیة بالبروتین والفیتامینات لمساعدتك على الشفاء.  •
 أكواب من الماء یومیـًا.  8-6تناولي  •
 ساعة) وذلك للمحافظة على الرئتین في حالة نظیفة.  2-1ظم (كل احرصي على التنفس عمیقـًا والسعال بشكل منت •

 
 العنایة بالجرح 

 
 حافظي على مكان الجرح نظیفـًا وجافـًا. اتبعي التعلیمات التي شرحھا لك الطبیب الجّراح.  •
 إن ظھور ورم خفیف مكان الجرح یعتبر أمًرا طبیعیـًا.  •
ال تغمري ھذا االنبوب بالماء وحافظي ) لخروج إفرازات الجرح. أنبوب التصریفیمكن أن تعودي إلى البیت مع ( •

 على منطقة الجرح جافة. سیقوم فریق العنایة الطبیة بشرح طریقة العنایة بھذا االنبوب في البیت. 
سقط عن الجرح بشكل طبیعي. األبیض) إلقفال مكان الجرح فإنھ سی (الشریط الالصق steri-stripsإذا تم استعمال  •

 م مالمسة الضمادات. یجب عد
 یجب عدم حك مكان الجرح أو تدلیكھ. دعي مكان الجرح یلتئم بشكل طبیعي.  •

 
 .ئالطوارإذا الحظت أیـًا من األعراض الواردة أدناه، یجب الحصول على العنایة الطبیة فوًرا أو التوجھ إلى قسم 

 ف) أو أكثر  101مئویة ( 38ُحمى، قشعریرة، أو درجة حرارة  •
 احمرار شدید، انتفاخ أو سخونة في مكان الجرح  •
 ألم شدید أو متزاید في مكان الجرح  •
 نزیف أحمر قاٍن من مكان الجرح  •
 خروج مادة ملونة أو ذات رائحة كریھة من مكان الجرح  •
 نفس قصیر أو ألم في الصدر  •

 
 إذا كانت لدیك أي أسئلة خالل ھذه الرحلة، ال تترددي في السؤال! 

 


