
 تمدد أو نمو شرائح الجلد
 

 مستشفى األطفال التخصصى
 

:معلومات للعائالت  
 

مستشفى جريت (فى هذا الكتيب شرح عن تمدد ونمو الشرائح الجلدية وماذا تتوقع عند حضور طفلك إلى المستشفى
.العالج سوف يتأآد فريق العاملين من حصولكم على معلومات آافية آذلك التحضير لكل مراحل). أورموند ستريت  

 
  ماذا يعنى بتمدد و نمو شرائح الجلد وما هى حاجة طفلى لها ؟ )1(

تمدد أو نمو شرئح الجلد هو طريقة تسمح للجسم بنمو خاليا شرائح جلدية تساعد جراح التجميل ألعادة بناء جزأ 
.أنها تعمل على تمدد الجلد آما يحدث بتمدد الجلد على بطن السيدة الحامل. بالجسم  ما  
. از التمدد عبارة عن آيس خاص يوضع تحت الجلد ويعبأ تدريجيا بسائل خالل فترة تمتد لعدة أسابيع أو شهورجه

.هذا الجلد الزائد يستخدم فى أصالح الحروق و التشوهات آذلك العالمات الطبيعية مثل الوحمة أو الحسنة  
. د الزائد قابلة لألستمرار فى نمو الشعر هذا األسلوب مهم خصوصا لمناطق الشعر مثل الرأس حيث أن شرائح الجل

الجلد الجديد يحتوى على خاليا شعرية ونهايات عصبية مهمة للحس والشعور وغالبا ما تتناسب مع لون وتكوين 
هذا األسلوب مناسب لمعظم المرضى لكنه قد ال يصلح فى مناطق مصابة سابقا حيث أن . الجلد الحالى للمريض

. ال يتحمل معها تمدد الجلدالجلد يكون فى حالة ضعف  
 

  ما هو جهاز تمدد شرائح الجلد ؟ )2(
يعبأ الكيس بواسطة أنبوبة ملحقة به وآلما . عبارة عن آيس مصنوع من مادة السليكون بأشكال وأحجام مختلفة

. نبوبال يمكن للسائل أن يتسرب حيث أن هناك صمام ما بين الكيس واأل. أمتأل الكيس بالسائل تمدد الجلد فوقه  
.األنبوب قد يكون تحت الجلد أو يظهرجزء منه بالخارج   

 
  ماذا تشمل ا لجراحة ؟ )3(

أثناء العملية الجراحية يكون طفلك فى . يقوم بإدخال آيس تمدد شرائح الجلد جراح متخصص فى جراحات التجميل
.حالة تخدير آامل وتأخذ من الزمن حوالى ساعة ونصف الساعة  

 
طر ؟ هل هناك مخا )4(  

لذلك . هناك بعض المضاعفات فى إستعمال ممدد شرائح الجلد منها إحتمال بسيط للتلوث أو النزيف بعد العملية
يحقن طفلك بمضاد حيوى خالل الجراحة لتجنب التلوث بعد الجراحة وربما يستمر فى أخذ المضاد الحيوى لعدة أيام 

مضاعفات آذلك إحتمال بسيط لعدم إلتآم الجرح بالشكل خالل أى تخدير هناك إحتمال بسيط جدا لل. بعد الجراحة
.المالئم بعد العملية  

يمأل الكيس تدريجيا على مراحل بنظام مقنن ومحكم ومسجل حسب إرشاد الطبيب وهناك إحتمال تسرب السائل لكن 
الة عادة  وفى هذه الح) مكونات المياه و الملح(يمتصها الجسم وليس هناك خطر من ذلك حيث أن السائل معقم 

.يحتاج المريض لتغيير الكيس بجراحة أخرى قصيرة   
المشكلة فى هذه الجراحة هو منوال الوقت المستهلك وتعتمد على عمر الطفل آذلك وعيه وشعوره بوجود آيس 

.تمدد الجلد بمكانه ولهذا الطفل فى حاجة لألعداد والشرح الكافى   
 

هل هناك خيار بديل ؟)  5(  
هذه الطريقة مؤلمة حيث أن مكان . حة جلدية من جزء من الجسم وإستخدامها فى جزء آخر البديل هو أخذ شري

الجزء المنزوع  والجزء المعالج يكون ملتهب آذلك بها مخاطرة ترك عالمات بالجزء المصاب والمنزوع وإحتمال 
.فشل الجلد فى النمو وهذا يعنى الحاجة لجراحة أخرى   

.ال يصلح معها إال هذا األسلوب من العالج على أى حال هناك بعض الحاالت   
 
 



:  قبل العملية)6(  
.أنت وطفلك فى حاجة إلعداد وتحضير جيد وبناء على هذا نقرر إذا آانت األجراآت مناسبة   

.العوامل المأخوذة فى األعتبار تعتمد على عمر الطفل ومدى إستيعابه لألجراآت   
.متخصصة األلعاب آذلك الطبيبة النفسية , ضات متخصصاتيتكون الفريق القائم على األجراآت من ممر  

هنا سوف يعرض عليكم آيس تمدد الشرائح آذلك شرح تفاصيل آيفية العمل وعرض لصور أطفال بداخلهم آيس 
آذلك أ نت فى حاجة . أيضا سوف تتسلمى معلومات فى رسالة الحضور عن آيفية إعداد طفلك للعملية . تمدد الجلد 

الممرضات . لجناح الخاص بالمستشفى قبل العمية بيوم واحد لمقابلة الفريق الذى سوف يباشر طفلك إلى الحضور ل
سوف يأخذونك فى جولة حول ا لجناح ا لخاص ويسألونك بعض األسئلة آذلك مكان أقامتك وآيف سيباشرون طفلك 

 قبل العملية للتأآد أن آل شىء على سوف يحتاج طفلك إلى تحليل للدم وتصوير منطقة ا لجراحة. قبل وبعد ا لعملية 
آذلك سيقابلك الطبيب لشرح أ بعاد العملية بالتفصيل وإذا آان لديك أى أسئلة أو قلق بعد ذلك يطلب منك  . ما يرام 

عليك إبالغ الطبيب إذا آان طفلك يتعاطى أى أدوية أو يعانى من أى مشاآل . توقيع طلب الموافقة على العملية 
أ يضا سوف يقابلك أخصائى . اسية آذلك أ صطحبى معك تلك األدوية لعرضها على الطبيب مرضية مثل الحس

.التخدير ليشرح لك آيفية تخدير طفلك   
 

:بعد العملية) 7(  
يعود طفلك للجناح ويظهر به أنبوب صغير خارج مكان ا لجراحة لتصريف أى رشح دموى ثم يزال هذا األنبوب بعد 

آذلك يتم أ طعامه بسوا ئل بطريقة ا لتنقيط داخل الشريان مباشرة وحتى يستطيع ا لطفل يوم أو يومين بعد الجراحة 
يمكن للطفل أن يغادر المستشفى بعد يومين أو ثالثة وحينما يصل منزله يجب . العودة للشراب بالشكل الطبيعى 

 وذلك سيساعد على ألتآم الحفاظ على جفاف مكان الجراحة وحتى تتلقى نصائح من المجموعة القائمة على العالج
.الجراحة بشكل سليم   

 
:العودة إلى المستشفى) 8(  

يعود طفلك إلى المستشفى خالل عشرة إلى أربعة عشر يوما بعد العملية لفحص الجراحة وإزالة غرز الخياطة 
) .هناك بعض الغرز تذوب بمفردها(  

ى حالة ألتآم الجرح بشكل سليم سوف يبدأ ف. سوف نبلغكم عن تاريخ العودة مرة أخرى قبل مغادرة المستشفى 
الفريق المعالج بمأل آيس التمدد بالسائل وإذا أمكن مأل الكيس بنفس الموعد من آل أسبوع وبنفس الممرضة أو 

.لو شعر طفلك بأى ألم خالل مأل الكيس بالسائل الرجاء إبالغ ا لممرضة أو الطبيب مباشرة . الطبيب   
د سوف تطلب منك الممرضة بوضع دهان مخدر مكان الحقنة خالل ساعة على األآثر قبل إذا آان األنبوب تحت ا لجل

قد يشعر طفلك . هذا سوف يساعد على تخدير المكان فال يشعر طفلك بأى ألم خالل إدخال ا لحقنة , ميعاد المقابلة
 يظهر تأثيره خالل الساعات عدم الراحة. بشىء من عدم الراحة أثناء مأل آيس التمدد بالسائل لكنه لن يشعر بألم 

.األولى بعد مأل آيس ا لتمدد بالسائل   
.إذا لم تستطع الحضور فى الموعد المحدد الرجاء األتصال ألخطار الممرضة المسؤلة لتحديد موعد آخر يناسبكم   

 فى غاية أنت فى حاجة للعودة إلى المستشفى بإنتظام لعدة أسابيع أو شهور للحصول على أفضل نتيجة ولهذا فأنه
.األهمية الموا ظبة و أال يفوتك أى مقابلة دون األتفاق على ذلك   

عندما يمتأل الكيس بكمية السائل الكافية وتمدد الجلد با لشكل الكافى فهناك عملية صغيرة ألزالة آيس التمدد 
.وأجراء جراحة التجميل   

 
:عندما تعود لبيتك) 9(  

-:عليك األتصال بالمستشفى فى هذه الحاالت  
.  أحمرار وسخونة مكان الجراحة *  
) .برا سيتومول( أو أآثر وال يبدو إنخفاض للحرارة بعد إعطائه 37.5 أرتفاع حرارة طفلك *  
. آالم حول موضع آيس تمدد الشريحة *  

أى من األعراض السابقة تعنى أن طفلك يعانى من ألتهاب وفى حاجة للعودة إلى المستشفى للفحص وإعطائه 
.وية مضدات حي  

.ال تضع أى ضغوط حول أوعلى منطقة آيس التمدد آالضغط باليد أو وضع حزام   
.يستطيع طفلك العودة إلى المدرسة وسوف تبلغ الممرضة المدرسة وأعطائها معلومات  دقيقة إذا طلب منها ذلك   



.ت بهذا الخصوص إذا تعرض طفلك ألى مضايقات من زمالئه يمكن للممرضة أو األخصائى النفسى بتوجيه أرشادا  
 

-:إرشادات عامة  
 

 نحن نوصى بأال يشترك طفلك بدروس األلعاب الرياضية أو ممارسة الرياضة حيث أنه قد يحدث تلف لكيس -1
.التمدد  

 آلما زاد أمتالء آيس التمدد آلما وجد طفلك صعوبة فى النوم بوضع معين وهنا سوف تنصحك ممرضة القسم -2
  .بالوضع المناسب لراحة طفلك

. طفلك سيكون بحاجة لمالبس أوسع فوق منطقة آيس تمدد شرائح الجلد -3  
 

:أسم ممرضتك  
 

:أسم طبيبك  
 

:أسم أخصائية األلعاب  
 

.نحن فى حاجة منك وطفلك بالتعاون معنا ألتمام هذه األجراآت بنجاح   
 

:رجاء التوقيع أدناه   
 

:التوقيع  
 

:األسم  
 

:التاريخ  
 

:جدول تقدم طفلك  
 

التوقيع      األسم                 المجموع                 التمدد                          التاريخ   
 

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحذير
 حقوق الطبع محفوظة للمترجم فقط

نسخ أوتقليد يقع تحت المسائلة القانونية أى  
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