
 נל מבהיל זה
 היום אולם ושה.

 חוטאה >ונשות

 שענוה ואשה
שד כריתת

ואסטתית [ולימה

 בדרר״בלל, בונים, הפיטמה את
 השני, השד של הפיטמה מחלק

המשוח לשד כשתל אותו שמעבירים
 הפיטמה את הסובבת העטרה את זר.

 מתאים, ממקום משתל־עור מקבלים
 של הפנימי החלק להיות יכול שזה

 של הגדולות השפתיים או הירך,
 אינו הפיטמה איזור הנשי. אבר־המין

 צומחת לפעמים וקור. לחום רגיש
 תחושה זו אין אך כללית, תחושה

 נורמלית. בפיטמה כמו ארוטית,
 שבשר מכיוון מזדקרת, אינה הפיטמה
 כלי־דם הם להזדקרותה הגורם נורמלי

 אינו זה תהליך וכאן אותה, הממלאים
קיים.

 בשיחזורי־ הרווחות הגישות אחת
 כשיש לניתוח תיכנס שאשה היא שדים

 שני לה כשיש ותצא שדיים, שני לה
 של הניתוח אחרי מייד כלומר, שדים.

 בניתוח ממשיכים הנגוע כריתת־השד
 בזה היתרון השיחזור. של הפלאסטי

 נכנסת שהיא האשה, הרגשת הוא
 זוג בעלת ויוצאת זוג־שדיים בעלת
 היותו הוא כזה בניתוח החיסרון שדים.
 השד כריתת וטראומטי. ארוך ניתוח
 וניתוח וחצי, כשעה אורכת החולה
כש שעות, כארבע עד אורך שיחזור
בו. עובדים רופאים שלושה

 האיזור ההקרנות. היא אחרת בעייה
וכשמע הקרנות, לעבור צריך הכרות
 ההקרנות אחר, מאיזור ריקמה בירים

 שהועברה בריקמה לפגוע עלולות
 יכול זה אך נדיר, זה כי אם לאיזור,
לקרות.

 בניין זאת שבכל היא, נוספת בעייה
 כמו יפה תמיד אינו החדש השד

 צלקות. ונותרות שהיה, האוריגינל
 הניתוח אחרי המתעוררת האשה

 אינה מצולק, אחד כשצד ויוצאת
 שבסך־הכל ריגשית מבחינה קולטת
ממוות. ניצלה

 או להזדהם יכול השתל ניתוח.
נדיר. די זה אך להידחות,

 גכל שיחזור
הגילים

 לחזור הסרטן מחלת יכולה אם ^
 השד? באותו נוספת פעם 1 1

 ריקמת־שד נשארת לא בדרך־כלל
 מתעוררת, המחלה ואם הכרות, במקום

 ריקמת־שד בפירור מתעוררת היא
 בעיקר קורה וזה נותר, זאת שבכל
 מייד. זה את רואים ואז הצלקת באיזור

 והטיפול שכיחה, תופעה אינה זאת אבל
קל. הוא כזה במיקרה
 בינלאומי כינוס היה שנתיים לפני

 וניתוחים שדיים שיקום השד, סרטן על
 העקרוניות המסקנות אחת פלסטיים.

 היא אותה, ושיישמו אליה, שהגיעו
 במכאניקה עוסקים אין שד שבשיקום

 בטיפול אלא ״גבעות״, ובבניית עדינה
 סרטן־השד, חולת האשה ובשיקום
השד. שיחזור הוא האמצעים כשאחד

 הרפואית, ובספרות זה, בכינוס
 מתהליך חלק הוא שהשיחזור הוסכם

 ההוצאות כל לכן באשה, הטיפול
וקו מישרד־הבריאות על־ידי מכוסות

 שד כריתת שעברה אשה, גם חולים. פת
 כיום לעבור יכולה שנה, 15 לפני

תשלום. ללא ניתוח־שיקום
 האשה את מעניין שהשד מסתבר

 בגיל נשים ישנן גיל. בכל הגבר ואת
 הבאות ,60 בגיל נשים ויש ,30

לשיחזור.
 של מיקרה זוכר רוזנברג הד״ר

 בעלת רווקה ,27 בת צעירה בחורה
 כריתה שעברה מהוללים, שדיים

 עמד לא אך הצליח, השיחזור ושיחזור.
 של הגדולות הציפיות במערכת
וחשה מאוכזבת, היתה היא הבחורה.
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זאת. המבקשת אשה לב במדינה, בתי־החולים ברוב השד את לשחזר כדי (באמצע) מגבה עור לקחת

 על סיפור הוא שכיח, סיפור ^
 באמבטיה ערומה העומדת אשה, 1 <

 בעיקר גופה, את ממששת הראי, מול
 אני מה זה, מה — ופיתאום שדיה, את

 יכול לא זה לא, גוש. מין ג׳ולה, חשה?
 רעיון מדמיינת. בוודאי אני להיות,
 היא הלילה, כל לה מציק הגוש

 מאין קיים. הוא ישנו, והוא ממששת,
 מתי שם, היה לא אתמול רק בא?

לצמוח? הספיק
 — בדעתה חוככת היא למחרת

 או להיבדק לא? או לרופא ללכת
 ייעלם אולי העניין, את לשכוח

שבא? כלעומת
 הבלתי- המאיימת, המילה סרטן,
 שני מושלמת, אשה היא היום מבוטאת.

 העליון. גופה פלג את מפארים שדיים
נכה. היא מחר

 לכירורגיה מומחה ידוע, רופא
 שב־ סורוקה מבית־החולים פלאסטית
 כשיחזור השאר בין העוסק באר־שבע,

 אומר: סרטנים גידולים אחרי שדיים
 ביולוגית מבחינה השדים ״חשיבות

 ובספרות בחברה אך בלבד. להנקה היא
 התייחסות אשה של לשדיה מייחסים

 לאבר- שמתייחסים כמו כמעט מינית,
הגבר. של המין

 נתקלים השד לבדיקת ״בתחנה
 לבדיקה, לבוא המאחרות נשים בציבור
 ושדן סרטן אצלן יימצא שמא מחשש
 באותם חושבת אינה אשה אותה ייכרת.
 תתגלה שהמחלה שעדיף על־כך רגעים
יותר, מאוחר ולא מוקדם, בשלב

 אינן רבות נשים עוצמתה. בכל כשהיא
 המסוגלת המתקדמת, לרפואה מודעות
 יודעות ואינן ממחלת־הסרטן, להצילן

 ניתוח אפשרי. דבר הוא שד ששיחזור
 בתי־החולים ברוב יום בכל מתבצע זה,

 על־ידי מכוסות ההוצאות כשכל בארץ,
ובצ וקופת־החולים מישרד־הבריאות

 הטיפול מתהליך חלק זהו כי דק,
החולה." באשה

 פיפיות צלקות ^
וגפשיות

 בשד, המחלה את מגלה שרופא ^
 במחלת־ מטפלים כל ראשית ^

 להיות עלולה מטיבעה שהיא הסרטן,
 מכוונים המאמצים וכל קטלנית, מחלה

חי־האשה. להצלת
 בתהליכי- מתחילים שני בשלב רק

 חלק האשה. וגוף נפש של השיקום
 שיחזור הוא הנפשי השיקום מתהליך

 היא הסופית כשהמטרה הכרות, השד
 וצורת־גוף יפה שד רק לא לבנות

 וכך נורמלי, עצמי דימוי אלא הרמונית,
 מתפקדת, כשהאשה הטיפול את לסיים
 ממחלת״הסרטן הן ומשוחררת, בריאה

מטראומות־הניתוח. והן
 רבות, הן הקיימות הניתוח טכניקות

הספ למיקרה מותאמת אחת כשכל
 כמות הם הקובעים הגורמים ציפי.

 של בבית־החזה שנותרה הריקמה
היא המטרה שנותר. והשד האשה

 ומיבנה־גוף סימטרי, יפה, בית־חזה
 אין פעמים הרבה לכן הרמוני.

 אלא חדש, שד בבניית מסתפקים
 יפה שייראה כדי השני, את גם מעצבים
לראשון. ומתאים

 מספקת, תת־עורית ריקמה יש אם
 תותב הכנסת היא השיטות אחת

 את ליצור כדי מסיליקון, (פרוטזה)
 רקמות אין אם המבוקשת. ״הגיבעה״

 חובה השתל, על לכסות שמסוגלות
 כדי אחרים, ממקומות רקמות להעביר

 את בעצם ויהוו השתל על שיגנו
החדש. השד של החזיתי הכיסוי

 כשיחזור דוגלים אין הפיטמה, בעיין
 לשד השד. בניית עם שלה מיידי

 צונח, שהוא עד חודשים כמה דרושים
 אפשר אז הסופית. צורתו את ומקבל
הפיטמה. מקום את לתכנן

 הפגוע האיזור על מסתכלת היא
 ואת עצמה את שונאת והמצולק,

וההס בה, שטיפל הרפואי המערך
 להיות עלולה זה במיקרה תגלות
 שעברה אשה עבור יותר. ארוכה

 דבר כל לצלקות, והתרגלה כריתת־שד
 יותר. יפה יהיה אחר־כך שייעשה

 הניתוח לתוצאות הסתגלותה סיכויי
 שניתוח גם מה יותר, טובים הפלאסטי

 אחת, בפעם נעשה לא שיחזור״השד
 בו ונערכים שלבים, בכמה אלא

 אפשר ניתוח־השיחזור את תיקונים.
 אחרי חודשים בשלושה החל לבצע

הכריתה.
כואב, לשיחזור הפלאסטי הניתוח

 או הקטנת כמו נסבל, כאב זהו אך
 בלתי־נסבל. כאב זה אין חזה. הגדלת
בכל כמו סיבוכים, להיות יכולים

 חברה גם כך על נוסף נפשית, טראומה
אותה. זנח

 בטוחות הכריתה שאחרי נשים ישנן
 השד, שיחזור של ניתוח תעבורנה שהן
 כמו אחרת, חושבות הן זמן אחרי אך

 לא ״שיחזור שאמרה: החולות, אחת
 בפרוטזה, משתמשת אני אותי, מענין

 אותי אוהב ובעלי ממולאת, בחזייה
כר•״

 שעברה אשה של גבר או בעל
 מעורב שיהיה וכדאי צריך כריתה,
 לאשה לתת יכול שגבר העזרה בעניין.
 העובדה עצם אדירה. היא הזה בשלב
 הגבר על־ידי נחשקת תרגיש שהיא
 והשני אחד, שד לה יש כאשר גם שלה,

 פלאים יחולל ומכוער, מצולק
אשה. אותה של בהרגשתה

■ גלזן אורנה


