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  المقدمة 

وضغوط , ھرمونیة, وراثیة ألسبابرجال والنساء الذین یعانون من تساقط الشعر لزراعة الشعر ھي الحل الدائم ل

مستخدمة وعدد البصیالت ة زراعة الشعر تتعلق بالتقنیة الربما ھناك اختالف في اسعار عملی. نفسیة وما الى ذلك

قد یشعر بعض االشخاص بعدم االرتیاح من االحمرار او اثار اماكن االقتطاف وشكل البصیالت .وطبیعة فروة الراس

  .بوع االول بعد الخضوع لعملیة زراعة الشعروالحكة في فروة الراس خالالالس

  .ھل ھي مناسبة ام غیر مناسبة للزراعةتقییم الحالة كیفیة . 2

بعد . تشخیص المنطقة المانحة ھل ھي مناسبة و. الشعر المنطقة الفارغة منتحدید درجة  یتماثناء معاینة الطبیب

یتم . یتم تحدید عدد البصیالت الالزمة. ام غیر مناسبتشخیص الحالة یتم تقریر حالة الشخص مناسب إلجراء العملیة 

یتم اجراء فحوصات دم لألشخاص الذین سیخضعون . موعد للعملیة -یتم تحدید تاریخ . التشاور االولي مع الشخص

  للعملیة

  یمات الطبیة للسیرة الذاتیة  من اجل فترة العالجقیالت. 3

السؤال عن السیرة الذاتیة الطبیة للمریض قبل العملیة مھمة  ألخذ , كل االجراءات التي یتم اتخاذھا قبل العملیات

  .التدابیر المناسبة  للحفاظ على سالمة المریض والطاقم الطبي اثناء العملیة والفترة التي تلي العملیة

  .مھمة لضمان السالمة

  االسئلة التي نحتاج الى اجوبتھا من اجل الحفاظ على سالمة مرضانا 

  ؟ اذا كانت االجابة نعم ماھي الكمیة او العدد؟مدخنون ھل انتم   -

  ة نعم ماھي الكمیة ؟بھل تشربون الكحول؟ اذا كانت االجا_ 

  ؟ اذا كنتم تعانون ماھي االمراض ومنذ متى تعانون منھا؟ھل تعانون من ایة امراض مزمنة _ 

  عملة ومنذ متى تستخدمونھا؟ھل تستخدمون ایة ادویة ؟ اذا كنتم تستخدمون ماھي وما الكمیة المست_ 

  اذا كانت االجابة نعم ماھي؟ أخرى ؟ھل لدیكم حساسیة باتجاه اي عالج اوطعام اي مادة _ 

  عملیة ماھي ومتى تم اجراءھا ؟ ألیةعملیة سابقاً ؟ اذا خضعتم  أليھل خضعتم _ 

  .ماھي درجة القرابة, جابة نعم ھل یوجد في العائلة من یعانون من مشكلة تساقط الشعر او الصلع ؟ اذا كانت اال_ 

  

  تقنیة االقتطاف. 4

الفیو ماھیطریقةماھي تقنیة االقتطاف ؟ 

مصنوعةلھذااإلجراءدوناستخدامیكرودیلأومیكروموتورالشعرمعأجھزةخاصةتسمىاقتطافبصیالت؟یستندھذااألسلوبعلىمبدأ

اقتطاف البصیلة من بملیمتر وتقوم ھذه الرؤوس  0.8- 0.6بحیث یتم استخدام رؤوس ذھبیة قطرھا .شفرةالجراحیةالم

ثم یتم اجراء فتحات دقیقة جدا ال یتعدى قطرھا قطر البصیلة الواحدة لیتم . الطبقة السطحیة للجلد في فروة الراس

و تتالئم معالبصیالت صا لھذه التقنیة زرع البصیالت المقتطفة كل بصیلة على حدا بمالقط دقیقة جدا تستعمل خصی
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اقتطاف ةیمكانإلملم  2 – 1وقبل ھذا االجراء یتم حالقة الشعر في المنطقة المانحة بطول , شعرة 5 – 2ذات 

یتم اعطاء . اما النساء فیتم حالقة المنطقة المانحة بطریقة یمكن اخفاءھا بعد اسدال الشعر من الخلف. البصیالت

یتم حقن منطقة االقتطاف ومنطقة الزراعة بالتخدیر و, ء بالعملیة كي ال یشعر المریض باآلالمعالج مسكن قبل البد

  , الموضعي

  تقنیة فیو بالس 

تم اجراء اول عملیة زراعة شعر بھذه التقنیة في الوالیات المتحدة , تستخدم ھذه التقنیة في مستشفانا في زراعة الشعر

واعتبارا من ذلك الیوم بدأنا نستخدم ھذه التقنیة في مستشفانا  وقد اصبحت استخدام ھذه التقنیة في زراعة االمریكیة 

 . الشعر شائعة في كل انحاء العالم

تكون من المناسبةواألدواتالطبیة العماللمكثفوالخبرةوالمتطلبات. نزھیتقنیاتمتقدمةفیزراعةالشعرابلوسومیغاسی-طرقفوي

  .اولویاتنا

  بالس –تقنیة الفیو  میزات

تجرى عملیة زراعة الشعر في مستشفى تشیفري في غرفة خاصة تمتاز ؟ كیف تتم الزراعة بتقنیة الفیو میكرو

الى  باإلضافةبشروط التعقیم الكاملة في زراعة الشعر والطاقم الطبي یتشكل من اخصائي تجمیل مع اخصائي تخدیر 

  . خمسة اشخاص متخصصین في زراعة الشعر

لكن ھي غرفةخاصةفیمستشفىخاصأومستوصفأوفیغرفةالمستشفىإجراء العملیة فیماھومھمھنالیسفقط

ً وتنقیةالعملیةجراحیةتنطویعلىأنظمة على عدم وصول اي جسم خارجي الى مناطق الزراعة  التعقیم الكاملة حرصا

  .واالقتطاف

النتائج . الجراء الفحوصات الالزمة ة من الدم في مستشفانا یتم اوالً اخذ عینزراعة الشعر لعملیة  الخضوعبعد تقریر 

 وھذا. ر اجراءأو عدم إجراء العملیةتكون جاھزة بعد نصف ساعة من أخذ العینة واستناداً الى نتیجة التحالیل یتم تقری

  االجراء خاص بمستشفانا

  تقنیة االقتطاف وتقنیة الشریحة

  الت من المنطقة المانحة والنتیجة تكون متقاربة فیما بینھماالبصی 1الفرق بین التقنیتین ھو االختالف في تقنیة اخذ

  مدونة ادناه خالل فترة الشفاهلیجب االنتباه الى المواضیع ا

 .ایام 10 – 4فترة شفاء المنطقة المانحة بین  

 .یوم الخامسلمن الیوم الثالث الى ا ھناك احتمال حدوث انتفاخ في الجبھة 

 .اسابیع الى عدة اشھر 3المانحة من  یمكن الشعور بالتخدیر في المنطقة 

 .اسبوع یمكن ان تظھر ھناك بعض الحبوب في فروة الرأس) 22الى  14(خالل فترة نمو الشعر  

. الشعرداخلوحواللمنطقةالمزروعةالتساقط،لذلكیمكن"متالزمة الصدمة " بعدالعملیة،یمكنأنیحدث 

 وعادةماینظرإلىھذھالمتالزمةفي). ٪100(ائةالممرةأخرىبعدفترةمعینةمنالزمن،بنسبةمائةفیینموالشعراوھذ

 .منالمرضىاإلناث٪ 50 منالمرضىالذكوروفي٪ 5

 .الیمكنتقییمنتیجةالعملیةبموضوعیةقبلھذاالوقت. أشھر 12-8 نمو الشعر بشكل كامل  قدیستغرق 

 .زراعتھاالمناطق التي تمت دائمةبسبباضطرابالدورةالدمویةفی/  قدتكونھناكتغییراتجلدیةمؤقتة 
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فقدانالشعرھي .إذالزماألمراالول بعد العملیة  نھایةالشھرفیإضافیةفیزیائیة /  قدتكونھناكحاجةإلىمعالجةطبیةو 

لھذاالسبب،فمنالمستحسنأنتستخدمبعض االدویة والعالجات . مشكلة مدىالحیاة

المشط (بدالمنذلك،یمكنكاستخدامالماسحالضوئي. لدعمالتطبیقمباشرةبعدالجراحةومنعتساقطالشعر

جلسة (لعملیة تكثیف الشعر قدتكونھناكحاجة) وخاصةفیالنساء( إذااستمرفقدانالشعروالمزیدمنالشعر.)لیزريال

 .)أخرى

الن ھذه المنطقة التصبح كثیفة كفایة , المنطقة الموجودة بین قمة الرأس والمنطقة المانحة غالباً تحتاج الى جلسة اخرى لتكثیفھا

وھناك احتمال زیادة اونقص عدد البصیالت المتوقع , في منطقة التاج یكون بطيء جداً ونمو الشعر المزروع .في جلسة واحدة

.ة وھذا االختالف ال یؤثر على التكلفةائبالم 10اقتطافھ بنسبة   

)مراحل زراعة الشعر( مدة العملیة  – 5  

ساعات حسب عدد البصیالت التي سیتم زرعھا 7 – 5مدة عملیة زراعة الشعر تتراوح بین   

حلة التجھیز لعملیة الزراعةمر_   

كي . ومن ثم تخطط المنطقة المانحة ومنطقة الزراعة 1بعد التقاط الصور لكم یتم حالقة الشعر بماكینات حالقة خاصة بدرجة 

ً , یصبح جاھزاً لحقن التخدیر الموضعي كي تصبحوا جاھزین , ثم یقوم اخصائي التخدیر بحقنكم بالمخدر الموضعي المجھز مسبقا

.فیو –ة زراعة الشعر بتقنیة میكرو لعملی  

)جمع البصیالت( مرحلة االقتطاف  

ویتم وضعھا . یتم اقتطاف البصیالت برؤوس ذھبیة مصممة القتطاف البصیالت ذات شعرة واحدة او شعرتین او ثالث شعرات

المعرفة التامة بقیاسات  والرؤوس الذھبیة ھذه تستعمل لشخص واحد فقط ویجب. في علب خاصة یتم تغذیتھا بمواد طبیة خاصة

.وأقطار ھذه الرؤوس فھي تتداخل في الجراحة المجھریة  

 باستعمالفي مرحلة االقتطاف  لیس المھم. وھي خاصة بالشخص ذاتھ ملم 0.9الى  0.6یمكن استخدام رؤوس قطرھا من 

جودة المعدات , الدقة , وھنا یجب االخذ بعین االعتبار الخبرة. رؤوس دقیقة اكثر وإنما المھم ھو إمكانیة االقتطاف بكثافة أكثر

 المستخدمة

ذات  أوالبصیالت ذات الشعرتین و ذات الثالث شعرات عددیجب االنتباه الى . الخبرة واالنتباه ھما اول متطلبات زراعة الشعر

 ,لو استطرقنا لموضوع عدد البصیالت بشكل منطقي.  عن التغطیة المناسبة والكثافة الجیدة مسئولةفھذه الزیادة . االربع شعرات

فھذا یعني انھ تم زراعة . بصیلة ذات شعرة واحدة في اي مركز من مراكز او عیادات زراعة الشعر 5000اذا تم زراعة  :مثال

بصیلة ذات الشعرة الواحدة   400فسیكون ھناك ھذه من قبل اخصائي لدیھ خبرة ولكن اذا تم اجراء الزراعة . شعرة فقط 5000

شعرة یتم  13900وباقي البصیالت ذات شعرتین وثالث واربع شعرات وبعملیة حسابیة صغیرة نحصل في النتیجة على 

رو موتور والتي تتمیز زراعة الشعر في تركیا وعلى الخصوص مستشفى تشیفري یتم استخدام تقنیة الفیو بالمیك. زراعتھا

ویتم استخدام تقنیة المیكرو فیو في الجلسة نفسھا  و اقتطاف البصیالت ذات الشعرة . بالسرعة وعدم الحاق الضرر بالبصیالت

للحصول على شعر . واما البصیالت ذات الشعرتین والثالث شعرات بالمیكرو موتور بشكل سلس للغایة, الواحدة بإبرة خاصة 

واستعمال ابر الفیو یمكننا من اقتطاف البصیالت . بیعیة یجب ان التقتطف البصیالت ذات الشعرة الواحدة بكثرةكثیف ونتیجة ط

ملم یسرع في عملیة شفاء  0.6صغر قطر رؤوس االقتطاف و. واستخراجھا من فروة الرأس دون الحاق الضرر بأیة بصیلة

.إلىتقنیةفویللشفاءبسرعةبعدزرعالشعر" فوي- میكور" یزرعالشعروإضافةحتىنتمكنمنالجمعبیناثنینمنالتقنیاتف. المنطقة المانحة   

 مرحلة تخطیط خط الجبھة

في رسم خطة الزراعة  وخوارزمیةالعمل خطةوضع وتستندھذھالخطوةعلى

تجعل الشعر بمظھر منالصورالخاصةبكالتیاتخذتفیالمرحلةاألولى،وھذھالخطوةھیتحدیدورسمخطالشعرالذیھوواحدمنأھمالنقاطالتی

نقاباتزراعة الشعر التیتلبیمعاییر وشعركمنخاللقیاساتخاصةمعأدواتخاصةخط ومنالمھمأیضاتحدید. طبیعي وكثیف بجودة عالیة
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 المؤھلینمنذویالخبرة و ،مع استخدام االدوات الخاصة بالتخطیط  فیزراعةالشعرخصائي واألوروبیة،والتیینبغیأنیتممنقبالیةالعالم

تالفیھا فیمكنأنیؤدیإلىأخطاءالیمكنزراعة الشعر بأیدي غیر خبیرة في مجال زراعة الشعر وعندما تتم  .زرعالشعرفي مجال

.مستقبال  

ال یود أي شخص خضع لعملیة زراعة الشعر ان یظھر للغیر أنھ قام , اھم نقطة في زراعة الشعر ھي الكثافة والمظھر الجمیل

لھذا اثناء تحدید خط الجبھة یتم االخذ بعین االعتبار حجم  .بزراعة شعره ویود ان تكون النتیجة شعر طبیعي ذو مظھر جمیل

والمظھر الطبیعي مع الكثافة ھما . ویتم المشاورة معكم لمعرفة أرائكم حول شكل خط الجبھة. وطبیعة الحواجب والعین, الوجھ

 یجعالن النتیجة مرضیة 

عي الغلب الرجال وھناك اختالف من شخص وھو مظھر طبی 7عند الرجال عادة ما تكون الجوانب من الجبھة بشكل رقم 

جمالیة الشعر بعد , ونحن ھدفنا ھو حصولكم على خط شعر ذو مظھر یناسب مالمح وجھكم وشعر ذو مظھر طبیعي, آلخر

نسبة , نعومة, سماكة (في مستشفانا یتم زراعة الشعر في كل سم حسب . العملیة مرتبط بمدى تناسق خط الشعر مع الجبھة

.بصیلة وھذا یوفر الشكل الطبیعي للشعر بعد عملیة الزراعة 85الى  65بین ) التجعد  

مرحلة فتح القنوات +   

بعض االشخاص یسرحون شعرھم بإتجاه الیمین وبعضھم الى , في ھذه المرحلة یمكنكم تحدید اتجاه الشعر حسب رغبتكم

.الیسار والبعض الى االمام وأخرون الى الخلف  

وھذه المرحلة ھي التي یتم من خاللھا . البصیالت یتم فتح قنوات دقیقة مناسبة مع قطر البصیلة الواحدةبعد االنتھاء من اقتطاف 

لن . مما یجعلھ بعد النمو طبیعي اكثر وفي مستشفانا یتم زراعة شعركم باتجاه الشعر االصلي,  تحدید اتجاه وكثافة  شعركم

فتح القنوات عمل یدوي متعب وجمیل وخاصة عندما تفتح .م الخاصیالحظ احد أنكم خضعتم لعملیة زراعة الشعر حتى حالقك

حین یطول شعركم المزروع . كلما تم فتح الفتحات بقطر اصغر وكثافة أكثر تكون النتیجة افضل وطبیعیة أكثر. بكثافة عالیة

بسرعة اال انھ سیتشكل اثار اما اذا تم فتح القنوات بشكل واسع ستقل مدة العملیة وتنتھي . (سیكون متجانس مع شعركم االصلي

.للفتحات بعد العملیة في فروة الرأس  

مرحلة زرع البصیالت داخل الفتحات +   

یكون العمل دقیقاً جداً بحیث تملئ كل . وھي المرحلة التي یتم فیھا وضع كل بصیلة على حدا في الفتحات المجھزة مسبقاً 

وللحصول على شعر جمیل وكثیف وذو مظھر طبیعي . یة لزراعة الشعرالفتحات ویتم التدقیق والتأكد كونھا المرحلة النھائ

.یجب عدم القیام بزراعة البصیالت االحادیة الشعرة بكثرة  

مرحلة النقاھة بعد العملیة+   

ثم یتم تزویدكم بالمعلومات والتعلیمات الالزمة شفھیاً , بعد االنتھاء من زراعة البصیالت یتم غسل شعركم بمواد خاصة

ثم یتم مرافقتك الى الغرفة الخاصة بك في مستشفانا كي ترتاح الى الیوم التالي حتى . اً  لما بعد عملیة زراعة الشعرومكتوب

.  موعد فك وتغییر الضماد من المنطقة المانحة  

مایجب االنتباه إلیھ بعد زراعة الشعر – 6  

.اعة الشعرننصحكم بعدم التدخین واحتساء الكحول لمدة أربعة أیام بعد عملیة زر  

.یجب أن تطبق عملیة وضع الثلج على الجبین ومقدمة الرأس في الیوم الذي یلي عملیة زراعة الشعر   

ً , طبقوا عملیة وضع الثلج لمدة عشرة دقائق كل ساعة  . وال تضعوا الثلج على المنطقة التي تمت زراعتھا وعلى جفن العین نھائیا

.ة وضع الثلج لمدة ثالثة أیاموانھ لمن الفائدة االستمرار بتطبیق عملی  
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لذلك ینصح بتطبیق ضمادة الثلج لمدة ثالثة ایام بشكل مستمر , یظھر التورم بعد ما یقارب ثالثة أیام من العالج ویستمر لیومین 

ث وفي حال حدو, وتطبیق الضمادات الباردة تحد من انتفاخ التورم وتبقیھ على مستوى أقل , بھدف التخفیف من حدّة التورم 

.انتفاخ في التورم فإن ذلك ال یؤثر نھائیاً على نجاح عملیة الزراعة  

في , نوصیكم بأن تستخدموا وسادة مرتفعة أو وسادتین أثناء النوم وان تناموا على ظھركم في االسبوع األول الذي یلي العملیة 

.تساقط البصیالت في ھذه الفترةحال نومكم على جنبكم أو على بطنكم فإن التورم سیظھر على وجھكم وھناك احتمال   

وفي الیوم الثالث استعملوا كریم سیبامید لوشین لتشكیل طبقة رقیقة على المناطق المزروعة قبل خمس وأربعین دقیقة من  

بعد انقضاء . االغتسال واستمروا بالغسل على ھذا الشكل الى حین تساقط جمیع القشور المتشكلة في المناطق المزروع بھا الشعر

سبوع أي في الیوم السابع من البدء باالغتسال اغسلوا رأسكم بعد تطبیق عملیة التدلیك الخفیف بواسطة رؤوس اصابعكم بعد ا

انقضاء مدة ساعة واحدة من وضعكم لكریم سیبا مید لوشین على منطقة زرع الشعر واستمروا بتطبیق العملیة على ھذا الشكل 

. الى حین تساقط جمیع القشور  

أن تتساقط القشور بنسبة تسعین بالمائة بعد فترة تتراوح بین ثمانیة الى عشرة أیام وإذا بقیت القشور تظھر في راسكم بعد ویتوقع 

ھذا السبب یجب علیكم ان تضمنوا تساقط جمیع القشور خالل مدة لو. ھذه المدة فإن ذلك یؤثر سلباً على نتیجة عملیة الزراعة

.طریق االستمرار بعملیة الغسیل وتطبیق التدلیك بشكل فعال أكثرتتراوح بین یوم الى یومین عن   

والشعر الذي تم زراعتھ سیتساقط خالل مدة تتراوح بین ثالثة الى اربعة أسابیع بسبب االنخفاض في نقل األوكسجین  لینمو 

.نتیمتر واحد في كل شھرالشعر الجدید بجودة افضل خال ل اثني عشر الى اربعة عشر أسبوعاً وینموا ھذا الشعر بمعدل س  

بالطبع یمكنكم أن تمشطوا شعركم بعد العملیة إال أنھ یجب االنتباه الى تطبیق التمشیط بشكل لطیف كي ال یتسبب المشط أو 

) على المنطقة المزروعة ( ویجب عدم استعمال ماكینة حالقة الشعر والموس. الفرشاة بأضرار میكانیكیة متلفة لعملیة الزراعة

ینصح باستعمال المقص لحالقة الشعر المزروع كي نتجنب من إلحاق أي .... انقضاء ستة اشھر من عملیة الزراعة   إلى حین

.ضرر للمنطقة المزروعة  

بالحركات الریاضیة التي تتطلب مجھود جسمي , یجب علیكم ان تتجنبوا القیام خالل أول  خمسة عشرة یوماً بعد اجراء العملیة 

یاء الثقیلة عن االرض وتجنب اإلنحاء لألسفل وخالل االسبوع الثاني یجب االمتناع  عن استخدام حمام كبیر وعدم رفع االش

واستخدام حمام الشمس , البخار والتعرض ألشعة الشمس الحارة وعدم التواجد تحت المطر أو االماكن التي تملؤھا الغبار 

یة أو وضع اي قبعة اخرى ویجب االلتزام بھذه التعلیمات بشكل تام االصطناعي أو حتى استعمال الخوذة الواقیة للدراجات النار

, وعدم االلتزام سیؤثر على نتیجة العملیة سلباً   

.  تجنبوا تفقد شعركم بكثرة بواسطة أیدیكم بھدف التأكد من نموه, واعتباراً من الشھر الثالث الذي یلي العملیة بشكل خاص   

وإذا كان حجم الحبوب كبیرة فمن الضروري أن . الحبوب وااللتھاب وانتم بغنى عنھاوإال فإنكم ستتعرضون لمشاكل ظھور  

. طبیبكمتراجعوا  

وان خسارة الشعر ھي مسیرة تستمر على مدى . اثنىعشرة شھر لتقییم نتیجة العملیة الى عشرة یجب االنتظار لمدة تتراوح بین 

م طبیبكم باستعمالھا لھدف الحد من تساقط الشعر والتقیید بالتعلیمات الحیاة ولھذا السبب یمكنكم استعمال االدویة التي ینصحك

....بشكل مباشر عقب العملیة  

للحصول على موعد للقیام بعملیة التقییم بإرسال صوركم  مستشفاناوفي نھایة ھذه الفترة التي تدوم سنة كاملة  یرجى مراجعة 

 قبل وبعد عملیة  الزراعة 

مراحل مابعد الزراعة -7  

.دم في مستشفانا الخدمة الطبیة المناسبة بأعلى مستویات الجودة وذلك لضمان نجاح العملیة والحصول على نتائج مرضیةنق  

.ونتابع وضعكم بعد عملیة زراعة الشعر خطوة خطوة كي ینمو شعركم من جدید  
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نقدم ھذه الخدمة نسعى إلى وعندما , تطلبات مراجعینامإن أولویة مستشفانا ھي االستجابة  لكافة مراحل نمو الشعر

وفي قسم زراعة الشعر بمستشفانا نقدم , الحفاظ على راحة المراجع بأعلى درجة مع تقدیم خدمة ذات جودة عالیة

.الخدمة عبر كادر طبي متخصص وباستخدام أحدث األجھزة التقنیة المتطورة الخاصة بعملیات زراعة الشعر   

الشعر المزروع خالل سنة وبعد سنة یمكن الحصول على نتائج  بصیالتلیتحقق النمو الكامل عر المزروعنمو الش

.وإن متابعة الفترات المدرجة أدناه ستساعدكم على مراقبة نمو الشعر المزروع. قطعیة لعملیة الزراعة  

ص شخ نوھذا االنتفاخ نسبي یختلف م. یمكن مشاھدة انتفاخ خفیف في موضع العملیة بعدة أیامیوم بعد العملیة 1-6

ومع التداوي الالزم سیزول االنتفاخ نھائیاً كما سیحدث . آلخر ویبدأ عادة في الیوم الثالث وینتھي في الیوم السادس

وفي الیوم السابع سیتحول لون الجلد في تلك المنطقة الى , البصیالت ذمن موضع اخ 7- 5تساقط قشور في الیوم 

.الوردي تقریباً   

 ابدؤواوفي سبیل التخلص من القشور , ویصبح مظھركم أفضل, ملم  2-1م بمقدار یطول شعركیوم بعد العملیة 10 – 7

.بتنفیذ التوصیات والنصائح الموجودة ضمن ملفكم والخاصة بغسل الشعر في األسبوع الثاني من العملیة  

الطبیعي ظھور  كما من, یبدأ النمو عقب عدة أسابیع من عملیة الزراعة مصحوباً بحكة طبیعیة شھر بعد العملیة 3 – 1

أشھر  3نقاط حمراء تشبھ حب الشباب باإلضافة الى إفراز الجبین دھن أكثر من العادة وتستمر مرحلة النمو ھذه لمدة 

كما یمكن مشاھدة , والشعر یكون دقیقاً أو رفیعاً في ھذه المرحلة وسیصبح ذو جودة أفضل عند اكتمال المدة الطبیعیة

.لشعر النامي وھذه الشعیرات الصغیر ستنمو ایضاً بمرور الزمنشعیرات قصیرة أخرى بالقرب من ا  

ویمكن مشاھدة شعیرات . في الشھر الخامس والسادس یكون الشعر قد اكمل نموه بشكل عام أشھر من العملیة 6 – 5

.مسم ویزداد سمكاً یوماً بعد یو 3 – 2خفیفة تحت الشعر أو حتى تحت الجلد إن طول الشعر الجدید یتراوح بین   

یشعر الشخص في الشھر الثامن والعاشر بمستوى التقدم في نمو الشعر حیث یصبح الشعر أشھر بعد العملیة 10 – 8

.طویال وسمیكاً ویختلف المنظر تماماً عما كان علیھ قبل عدة أشھر  

ما كان الشعر وحتى إذا . وواضحة بعد سنة كاملة من العملیةجدیة سیلمس الشخص النتائج بصورة بعد سنة من العملیة

مستمراً بعد سنة فإنھ یمكن القول أنھ تم تحقیق النجاح وبشكل ملموس فالشعر یستمر في النمو كسابق عھده ویمكن 

فالشامبو , وال یوصى بأي شيء إضافي بالنسبة للشعر. للشخص أن یحلق ویصفف شعره بالشكل الذي یرغب فیھ

.ومة االھتمام بالشعرالعادي وبقیة مستلزمات العنایة بالشعر تكفي لدیم  

غسل الشعر– 8  

.تنظیف المنطقة المزروعة دون الحاق الضرر بھا وتضمیدھاھو : الھدف  

أن یكون الماء .یمكنكم غسل شعركم في الحمام اما وقوفاً او جلوساً شریطة بقاء الرأس مرفوعاً وعدم حنیھ الى األمام

التقوموا بأي إجراء في الیوم األول للعملیة .عملیةیتم التضمید بعد یوم واحد من إجراء ال.دافئاً ونقیاً   

تقومون بتدھین منطقة الزرع أوال باللوشین . سیبامیدتبدؤون باستعمال اللوشین  اعتباراً من الیوم االول للغسل.

وبھ ستقومون بإزالة  سیبامیددقیقة تغسلون شعركم بشامبو  45وبعد , دقیقة من الغسل 45بشكل خفیف قبل  سیبامید

.اللوشین من الشعر  
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, أي دون تفریك أو تحریك الید(تقومون بتوزیع الشامبو على مناطق الزرع بطریقة اللمس والسحب في أول ثالثة أیام 

).دون تحریكھ ابداً  رأسك بشكل جید ثم تقوم بسحبھ على  بكف الید تضغطیكفي ان   

تقومون بغسلھا بحیث تدلكونھا برؤوس , )المنطقة المانحة(بصیالت وبالنسبة لغسل المنطقة التي أخذت منھا ال

المنطقة التي تمت اقتطاف (تقومون بدھن المنطقة المانحة .ثم تصبون الماء بكثرة.أصابعكم منذ الیوم االول للغسیل 

.ویبقى المرھم على الراس حتى قیامكم بالغسلة التالیة باكتروبان بومادبمرھم ) البصیالت منھا   

واخیرا شامبو سیبا مید ومن ثم اللوشین سیبامید في جلسات غسل الشعر بشكل یومي أوال بوضع  من ثم تستمرونو

.باكتروبان بومادتنھون جلسة الغسیل بعد تنشیف المنطقة المانحة بدھنھا بالمرھم   

وبھذه الطریقة ستتكون  ,قوموا بتدلیك منطقة الزرع أثناء الغسیل برؤوس اصابعكم بشكل لطیف بعد الغسلة الثالثة 

اللوشین أي في الغسلة السابعة والثامنة قوموا بوضع , أثناء فترة تساقط القشور .القشرة بسرعة في المنطقة المزروعة

وأثناء صب الماء قوموا بغسل الشعر بالشامبو . على منطقة الزرع وانتظروا ساعة كاملة قبل صب الماءسیبامید 

.أكثر خشونة ولكن بدون إلحاق الضرر للمنطقة المزروعة بحیث تحركون أیدیكم بطریقة   

استخدام االدویة ما بعد العملیة – 9  

 
 

 الیوم االول

 
 صباحاً 

Famodin 1 tablet  
Coraspin 1 tablet 
Prednol 1 tablet 

 Prednol 1 tablet مساءاً 

 
 

 الیوم الثاني

 
 صباحاً 

Famodin 1 tablet  
Coraspin 1 tablet 
Prednol 1 tablet 

 
 الیوم الثالث

 
 صباحاً 

Famodin 1 tablet  
Coraspin 1 tablet 

 
 الیوم الرابع

 
 صباحاً 

Famodin 1 tablet  
Coraspin 1 tablet 

 
 الیوم الخامس

  Famodin 1 tablet صباحاً 
Coraspin 1 tablet 

 

Prednol 16mg tablet (مضاد انتفاخ) 

Coraspin 100 mg )ممیع للدم(  

Famodin 40mg (حامي المعدة) 

Seba-Med (شامبو مضاد للبكتریا مناسب لالستعمال الیومي) 

Seba-Med Lotion ( مرطب للجلد العادي والجاف  -لوشین ) 

Bactroban 15 gr (مرھم شافي) 

 

 تمت الترجمة والتنسیق في مستشفى تشیفري الخاص قسم العالقات الخارجیة والتسویق الدولي

 رینجبر سلیمان فرحو

 


