
 اسئلھ و أجوبة
 

 عیادة زرع الشعر الطبیعي
 وعملیة نمو الشعر طبیعیة جداً  دائم وطبیعي وقابل للنموزراعة شعر  

 ضمان كتبي ،وبأعلى كثافة ممكنة ،جودة عالیة ،سعار تنافسیة معقولةبأ

 )PRP - SMP(اضافیة لتقویة الشعر بعد الزراعة اعطاء وسائل 

 
 

 الدكتور علي وفائي
 ادة البورد لتجمیل وزراعة الشعر من جامعة طھران للعلوم الطبیة حاصل على شھ

 ) في الوالیات المتحدة االمریكیةISHRSعضو في المجتمع الدولي لجراحة و ترمیم الشعر (

 )CDAعضو اطباء الجلد في كندا (
۱ 

 



 في كوریا الجنوبیة ) AAHRSعضو في جمعیة جراحة الشعر (

 

 لضمیر وكذلك االعتبارات المھنیةنحن نراعي اخالقیات مھنة الطب وا

 وكذلك نعمل لتلبیة رغباتكم والتقنیة

 التقنیات المتقدمة والمتخصصة المستخدمة من قبل الدكتور علي وفائي تستخدم

 لخلق الشعر الطبیعي تماماً وبأفضل تصمیم لدرجة ان الناس االخرین من

 الشعر الطبیعيالصعوبة علیھم معرفة انك زرعت الشعر وھذا الشعر حالھ حال 

 طھ والذھاب الى صالونات الحالقةبإمكانك صبغھ و كذلك تمشی

 

 )FUTاختصاص الدكتور علي وفائي لزراعة الشعر الطبیعي بطریقة جراحیة (

 ) وھي طریقة سحب الشعر من خلف الرأسFITو الطریقة الغیر جراحیة (
۲ 

 



 وزرعھ في مكان الصلع ویستخدم فیھا كل الفن والتكنولوجیا

 فیتم تقدیمھا لھ  PRP & SMPالى عالج مكمل للزراعة مثل  المریض  احتیاج ي حالةو ف

 

 ولمزید من المعلومات یرجى زیارة موقعنا الى االنترنت 

www.iranhaircenter.com 

 افضل مؤشر على نجاح الدكتور علي ھو ھواتف و صور المرضى

 الذین راجعوا الدكتور سابقاً لزراعة الشعر

 اذا امكن رؤیتھم ،لھملمرضى حول العمل المنجز تحدثوا مع ا

 املة حول الموضوعك لكي تصبح لدیكم رؤیة

 

الخصائص االخالقیة والسلوكیة لألفراد بما في ذلك وكذلك یمثل شعر الرأس رمزاً للجمال والسعادة 
ة والحفاظ ولھذا النظاف ،ؤثر على الثقة والعالقات الشخصیةالعوامل االجتماعیة جداً فعالة وكذلك ی

 لإلنسانعلى الشعر لھ اھمیة كبیرة بالنسبة 

االفراد الذین یعانون من الصلع  ،ى الضغط النفسي الشدید بصورة كبیرةفقدان الشعر غالباً ما یؤدي ال
 ق خوفاً استھزاء االخرین الیھمیعیشون في حالة قل

۳ 

 



 

الكثیر من االدویة واالجھزة اء وفي ھذا االثن ،ي حالة بحث للتخلص من حالة الصلعالنسان دائماً فا
تسبب ایضاً اضرار بالغة في  ثیر منھا لیست فقط عبارة عن غش و خداع تعتبر و انماوضعت والك

 لجلد والشعر التي ال یمكن عالجھاا

٤ 

 



 

ھا تطور والتي في السنوات االخیرة حصل فیلطبیعي ھي واحدة من العالجات عملیة زرع الشعر ا
بھذا المجال اصبح من الصعب تشخیص الذین زرعوا شعرھم  المحققینشاسع بفضل المتخصصین و 

 نت نتائج ھذا العمل رائعة ومدھشةوكا

 

٥ 

 



بالبحث والتحري الجید واختیار المعالج الصحیح  فقط عندما یقوم المریضال ھذا العمل یتحقق مجان 
السابقین لھ وكیفیة  ومعرفة ھذه الخبرة من قبل المرضى ،الذي لدیھ الخبرة الكافیةو لھذا العمل 

ال یكون المریض عرضة للدعایات المكتوبة وغیر لكي  ،ھم ومالحظة الفرق قبل وبعد الزرععالج
 توبة وباألخص القنوات الفضائیةمكال

 

المھني شاھد الكثیر من الحاالت المؤسفة الغیر مؤلف ھذا الكتیب على مدار السنین وخالل عملھ 
 ت في اضرار مادیة ومعنویة للمرضىتسبب والتي  لصحیحة وغیر علمیة في ھذا المجا

 

 

الدكتور علي وفائي حاصل على شھادة البورد المتخصص في امراض الجلد والشعر من جامعة 
الدولیة  طھران وكذلك لھ الفخر في عضویتھ في رابطة اطباء الجلد في ایران وكندا وكذلك الجمعیة

ورش متعلقة بعملیات زرع الشعر في امیركا وكندا  وكذلك لھ ندوات و ،لزراعة الشعر في امیركا
ث معلوماتھ بشكل یومي عن طریق تلك حدِّ وانجلترا واسترالیا وبولندا والیابان وكوریا الجنوبیة ویُ 

ھذا الكتیب ھو ملخص لسنوات عدیدة من الخبرة والعمل على االالف المرضى والغرض  ،الدول
قدمین على زراعة الشعر بحیث یكون لدیھم نظرة واسعة وال الرئیسي منھ ھو زیادة المعرفة لدى المت

٦ 

 



یقعون في فخ الذین لیس لدیھم الخبرة ولیسوا بأطباء في ھذا المجال وبالتالي تحصل نتائج غیر 
 رضیةمُ 

 

 

 ستكون مدى الحیاة. اوعواقبھ افیھ عة الشعر في معظم الحاالت ال رجعةن النتائج البشعة لزراال
ھذا  عمل الحساس نرجو منكم ان تقرئواھذا الفي  ،زرعوا شعرھمیودون ان یع الناس الذین یجمل

 نظرة سطحیة فقط النظر في محتویاتھ بتمعن ولیس معن ألنھ دراسة مثالیة ونرجو منكمالكتیب بت

۷ 

 



 

ة الشاملة وبحثھ حول زراعة الشعر بعدھا توینبغي للمرء ان یكون حذراً حول كل شيء وبعد متابع
 زراعةلل الكفوء لمتخصصیقوم باختیار ا

 

 شرح عن تساقط الشعر ■

تساقط الشعر لھ اسباب عدیدة منھا الوراثة والمشاكل الھرمونیة وسوء التغذیة واالضطرابات 
ولكن السبب االكثر شیوعاً  ،والحمل والرضاعة وكذلك صبغ الشعر ومجفف الشعروالتوتر العصبي 

 حل الدائم لھ ھو زراعة الشعرساقط الوھذا النوع من الت ،لفقدان الشعر ھو الوراثة

۸ 

 



 

 ما ھو الدور المحوري في اتخاذ القرار لزراعة الشعر؟ ■

لرأسھم شعر وجد في المنطقة الخلفیة لإلمكان بحیث ی ھعملیة زراعة الشعر في بعض االشخاص قابل
 راعة الشعر تعطي اجابة مرضیة لھمالصلع لدیھم بشكل بحیث عملیة ز ،بصورة كافیة

 :النقاط المذكورة ادناهمعرفة ء للبدأ في عملیة زراعة الشعر اھم شي

 

ل محدود وبعبارة اخرى بعض الشعر الجید في منطقة خلف الرأس وھذا الشعر ھو دائم وثابت وبشك
 عر جدید وانما عملیة توزیع للشعرش ھي لیست خلق

 حة تجمیل االنفجرا عملیة زرع الشعر ھو عبارة عن تخطیط لمدى طویل یختلف اختالفا جذریاً عن

 اعة لذلك علیھ التخطیط قبل البدءالى اكثر من مراجعة بعد عملیة الزر المریض یحتاج

 

۹ 

 



 

 

 المریض للزراعة:ما ھي العوامل التي ینبغي النظر فیھا من قبل الطبیب ألختیار  ■

 

 عنالعمر: واحدة من اھمل العوامل في اختیار عملیة زرع الشعر للشخص المناسب ویتم ذلك  )۱

زرع الشعر بالنسبة طریق الطبیب المتخصص باالمراض الجلدیة لكي ال یتم تأخیر وقت 

عملیة زراعة الشعر في سن مبكر مع استمرار تساقط الشعر ووضع الشعر النھائي  ،للشباب

یمكن اذ لمریض وھذا العمل جداً خاطئ مع ذلك زال غیر معروف یعتبر انتھاكاً بحق اال ی

لع الى ما ھو ابعد من عمره الحقیقي بالنظر للعوامل الفنیة اذ یتم النظر القیام بھ لشدة الص

 في ذلك لزراعة شعر ذلك الشخص

۱۰ 

 



 

 صلع للشخصالتاریخ العائلي بالنسبھ لل) ۲

 والشعر في المنطقة الخلفیة للرأسوضعیة الصلع لدى الشخص و خصائص الجلد ) ۳

 

المریض  مراجعة ام عدم مراجعةال حاجة الىالفي الطبیعة التقدمیة للصلع في المستقبل والنظر ) ٤

 في المستقبل بعد الزراعة

 لنفسیة للمریض وكذلك نضجھ العقليالنظر للحالة ا) ٥

۱۱ 

 



 

زراعة على المدى اعطاء معلومات كافیة للمریض حول القضایا و النتائج التي تحصل بعد ال) ٦

 القریب و البعید

ریض خیالیة وان حالة الصلع لدیھ ال تتناسب مع الشعر توقعات المریض: اذا كانت توقعات الم) ۷

 علیھ البدء بمحاولة زراعة الشعر الموجود خلف رأسھ لذلك ال ینبغي

 الخ .... ،والحساسیة من االدویة ،االدویة ،وضعیة المریض الصحیة) ۸

 لتي تسبب في تدمیر الشعر المزروعتوجد امراض جلدیة وا) ۹

۱۲ 

 



 

 راعة الشعر الطبیعي؟ ھل یجب ان انتظر حتى اصبح اصلع الشعر تماماً؟ما ھو الوقت المناسب لز ■

الى في شعر فروة الرأس لدرجة ان الجلد یمكن ان یرى تحت الضوء الطبیعي  اذا كان لدیك ترقق -

ن الشعر یتم ھذا العمل في اغلب االحیان حینما یكو ،حد كبیر لذلك انت مرشح جید لزراعة الشعر

 اصلع تماماً  المریض كونال یالمتساقط بصورة بحیث 

 

سنة) ۲٥-٤٥بشكل عام فمن االفضل القیام بعملیة زراعة الشعر عندما یكون في مرحلة الشباب ( -

كذلك یتم زراعة  ،ویكون في حالة نشطة اجتماعیاً ویرید احراز التقدم في العمل والحیاة بالطبع

وجد لدیھ مشكلة لكن یجب ان ال ت) من عمره و ۷او  ٦الشعر حتى اذا كان الشخص في العقد ال (

 فسوف تكون النتائج جیدة ،صحیة 

۱۳ 

 



 

 ما ھي الطرق لزراعة الشعر. ■

الشعر من الخلف والجانبین ویتم زرعھا في منطقة الصلع ویتم  یتم التقاطفي عملیة زراعة الشعر 

 ) طریقة الزرع واحدةFIT) و طریقة الغیر شریطیة (FUTذلك بطریقتین طریقة الشریطیة (

 و یتم الزرع على شكر میكروكرافتوالطریقتین التي ذكرت اعاله ھي فقط لعملیة االلتقاط 

 

FUT   یعتبر النموذج االفضل في العالم 

۱٤ 

 



قلیلة  عدد الطعوم الملتقطة وتوجد حاالتتعتبر الطریقة المكملة للطریقة السابقة لزیادة  FIT و 

 ھذه الطریقة والتي تلبي المطلوب تستخدم لھا

 

اصبحت زراعة الشعر في ھذا الیوم ال یحتاج  فیھ المریض الى الرقود في المستشفى ولكن یتم 

اجرائھا داخل العیادة مع اخذا االحتیاطات الالزمة ذلك تصبح نسبة حصول التعفن في الرأس الى 

 صفر بالمئھ

۱٥ 

 



 

مقاوم وذلك بسبب الشعر الجید الذي تم ازالتھ من خلف الرأس وتم زراعتھ في منطقة الصلع یعتبر 

في الحقیقة ینمو ھذا الشعر المزروع على مدى الحیاة وبصورة  ،الھرمونات الذكریة وبذلك ال یتساقط

 یة خاصة وال یحتاج الى دواء معینطبیعیة و دون الحاجة الى رعا

۱٦ 

 



 

 FUTشرح طریقة 

شریط ھذه الطریقة عبارة عن ازالة شریط من مؤخرة الرأس وبتخدیر موضعي وابعاد ھذا ال -

 ب بحیث ال یؤدي بأضرار على الجلدمحدودة حیث ان الطول والعرض فیھ یكون محسو

مكان ازالة الشریط بعد اكمال العمل تكون على شكل خط رفیع جداً (ویتم رعایة كافة المتطلبات  -

الطبیة والفنیة فیھ) وعادة ھذا الخط ال یرى ألن الشعر ینمو فوقھ وبعدھا ھذا الشریط یتم تقطیعھ 

 بصیالت من الشعر ۱-۳لى شكل قطع صغیرة بصورة بحیث كل قطعة توجد فیھا من ع

وبعدھا تحت التخدیر  یتم عمل شقوق صغیرة في منطقة الصلع و عمق الشق تتغیر من مكان الى  -

 زراعةاخر بالنسبة للزرع وبعدھا تظھر النتیجة النھائیة لل

۱۷ 

 



 

لحصول على افضل النتائج والطعوم التي و بعدھا یتم وضع بصیالت الشعر في مواقع الفجوات ل -

تحتوي على شعرة واحدة یتم زراعتھا في الخط االمامي لمنطقة الصلع ألن الجزء االمامي دائماً 

ما یحتوي على شعرة واحدة والطعوم التي تحتوي على شعرتین في الخط الثاني یتم زراعتھا اما 

 FUTفي طریقة  ،كون المنطقة مزدحمة فیتم زراعتھا في الجزء العلوي لت ۳التي تحتوي على 

غیر مضیعة  ھذه الطریقھ االالف شعرة في جلسة واحدة وبالتالي تعتبر ٤-٥یتم زراعة من 

للوقت بالنسبة للمریض وكذلك اذا كان المریض یرغب بزراعة المنطقة االمامیة لذا یفضل 

 FUTزراعتھا بطریقة 

۱۸ 

 



 

  FITشرح طریقة 

طریق جھاز شریط من المنطقة الخلفیة یتم سحب شعرة شعرة عن  في ھذه الطریقة بدالً من قص

وتستخدم ھذه  FUT اقل بالنسبة لطریقة  فیھا كمیة الشعر الذي یتم التقاطھ FITمعین و طریقة 

االالف شعرة ویتم  ٥-۷ن الطریقة لحاالت معینة وفي الظروف المناسبة بھذه الطریقة یتم التقاط م

 زراعتھا

۱۹ 

 



 

 الشعر مؤلمة ؟ھل عملیة زرع  ■

عملیة زرع الشعر دائماً تكون تحت التخدیر الموضعي ویوجد الم فقط اثناء الحقن للمخدر ویكون 

 االلتقاط والزرع مواضع  ،اجراء العملیھ االلم جداً قلیل ویستطیع المریض الرجوع الى بیتھ بمفرده

 االدویة المسكنة لآلالم بعضتكون مؤلمة في اول لیلة ویمكن السیطرة على ھذه االالم عن طریق 

۲۰ 

 



 

 الف شعرة في جلسة واحدة صحیح؟ ۱۲ -۱٥ھل االعالن عن زرع  ■

كل شخص بشكل متوسط یحتوي  ،ھذه االرقام عبارة عن غش وخداع ان  كل انسان عاقل یعلم  -

بدون % منھا  ٤۰-٥۰الف بصیلة في خلف و جوانب الرأس ویتم التقاط من  ۱۰–۱۲من 

 قاط لذا بصورة طبیعیة و في افضل الحاالت باإلمكان التقاط منحدوث صلع في مكان االلت

 شعرة و یتم زراعتھا الف ۸ –۱۰

 م خط الشعر الذي في مقدمة الرأس؟یتقدھل من الممكن بالزراعة  ■

۲۱ 

 



نعم ولكن من الناحیة الجمالیة لھ قیود محدودة خاصة في تقدیم الذي في مقدمة الرأس وعلى  -

ن تحقیقھ ولكن ھذا الخط ال یمكن اكمالھ في دورة واحدة وانما اساس تدابیر قیاسیة معینة یمك

 یتطلب دورتین على االقل.

 

 زراعة الشعر؟ دماذا یحدث بع ■

الذي یوجد حول الطعوم یتساقط تدریجیاً بعد شھر من  ،ل الیوميبعد اجراء الزراعة وبعد الغس -

اشھر من الزرع یبدأ  ۳-٤بعد و  ،التساقطالزراعة و تستقر البصیلة في مكانھا ویبدأ الشعر ب

شھر من النمو تكتمل منطقة الصلع بالشعر ومكان  ۹-۱۲وبعد  ،الشعر بالنمو والخروج من الجلد

یجب الحذر  ،ھذا الشعر مزروع ام طبیعي الزرع یكون بشكل بحیث ال یمكن لألخرین معرفة ان 

غیرھا و كذلك تجنب خالل اول اسبوعین من الزراعة من االعمال المجھدة كحمل االثقال و

االنحناء في حالة الوقوف ویمنع ممارسة الریاضة خالل اول اسبوع و في االسبوع الثاني 

۲۲ 

 



السباحة وفي االسبوع الثالث لھ الحریة المطلقة في كان ممارسة ریاضة خفیفة و ماعدا باالم

 ممارسة اي نوع من االعمال.

 

االطفال بصورة طبیعیة ومالئمة وان ال یجب غسل مكان الزرع یومیاً لمدة اسبوعین بشامبو  -

مكان المریض غسل شعره بصورتھ الطبیعیة كما كان بعد االسبوعین با ،غط الماء عالي یكون ض

۲۳ 

 



یوم من الزراعة وكذلك  ۱-۲عملھ بعد  الرجوع الى  قبل الزراعة وكذلك یستطیع المریض

تم زراعتھ و تقویتھ وال یصرف للمریض بعض الدواء للحفاظ على الشعر السابق والشعر الذي 

 یحتاج ھذا الدواء الى رعایة خاصة.

 

 عملیة زراعة الشعر الى اي حد تكون؟ ■

 عدد الشعر المزروع في منطقة الصلع یعتمد على التالي:

 المساحة و كثافة الشعر في مؤخرة الشعر. -۱

 مساحة منطقة الصلع. -۲

۲٤ 

 



 رأس.اللون ) في منطقة خلف ال ،مجعد ،قطر الشعرةخصائص الشعر ( -۳

 توقعات المریض وبأي حد من الزراعة یقتنع. -٤

 كاننا زراعة جیدة في منطقة الصلعكلما زاد عدد التقاط الشعر من الخلف كلما اصبح بأم

شعرة لكل سنتیمیتر  ۱۰۰-۱۲۰كثافة الشعر بصورة طبیعیة من  ،یجب النظر الى ھذه المالحظة 

شعرة وفي الجلسات الالحقة تصل  ۳۰-٤۰ن مربع وفي اول جلسة لزراعة الشعر بأمكاننا التقاط م

 شعرة ٥۰-٦۰من 

 

 

یتم حسابھا م تعتبر حالة طبیعیة مع العلم ل ۲/۱ – ۳/۱بصورة كلیة الكثافة اذا كانت من 

بشكل  ویتم زراعة منطقة الصلع  فرقانھ یتم العمل لحین حصول باالرقام الذي ذكرت اال 

لزراعة منطقة الصلع وعملیة  ۱-۲ین تكون بعدد الجلسات  ،ر االشخاصفي اكثكامل 

 او كالھما FUTاو  FITالزراعة تكون اما عن طریق 

 
۲٥ 

 



 

 

 ھل یمكن زراعة الشعر للمرأة؟ ■

ا النساء التي یمكن زراعة منطقة الصلع النساء قبل وبعد الزراعة مشاكل لذنعم ولكن لدى بعض  -

 لدیھم ھم اقل بكثیر من الرجال

 

 

 ي االربع حاالت التالیة :زرع شعر عند النساء یتحقق ف -

 دى الصغار و االكثر عند سن الیأسفقدان الشعر في كافة االعمار وحتى ل -۱

 یحصل لدیھم تساقط في مقدمة الرأسعند بعض النساء  -۲

 زرع الشعر في الحاجبین والرموش -۳

 فیھا الشعر بسبب عملیات التجمیلالزراعة في المناطق التي یفقد  -٤

۲٦ 

 



 

 ة الصلع یشبھ شعر الدمیة؟ھل الشعر المزروع في منطق ■

شعرات وھذا یشبع الدمیھ ولكن مع تطور العلم اصبح  ۳-٤كال ، في السابق یتم زراعة من 

 باإلمكان زراعة الشعر بحیث ال یمكن لألخرین معرفة في ما اذا كان الشعر مزروع او طبیعي

۲۷ 

 



 

 

۲۸ 

 



ة الرأس و الوجھ ھل باالمكان زراعة الشعر في اماكن الجروح والكسور والحروق في فرو ■

 والحاجبین وھل یمكن اصالحھا؟

من التطبیقات في مجال زراعة الشعر ھو لتغطیة مناطق الجروح في الرأس و الوجھ بزراعة  ةواحد

بھ الى المنطقة المجروحة یتم زراعتھا الى حد كبیر و لكن من الناحیة الظاھریة ال یش ،الشعر فیھ 

 (الغیر مصاب بالجروح والحروق).حد ما الجلد الذي في حالتھ الطبیعیة 

 

 

 حول زراعة الحاجب للتجمیل بدالً من الوشم ارجو توضیح ذلك . ■

لكن لیست قابلة طریقة الوشم ھو اسرع وارخص  ،یتم زراعة الحاجب من الشعر الذي فوق االذن

 تعتبر زراعة ،زرع الحاجب لھ قیود كثیرة موضحة تماماً في كتاب الشعر ،للمقارنة مع زرعھ

یھ یختلف كثیراً عن بعد نمو الحاجب فأن الشعر ف ،الحاجب من التقنیات الجراحیة االكثر حساسیة

 الشعر االصلي

۲۹ 

 



 

 ؟مختص بذلك ھل من الضروري لزراعة الشعر تكون بواسطة طبیب  ■

 ونفي الوقت الحاضر ومع االسف الشدید یوجد بعض االطباء وبتخصصات مختلفة یقوم ،نعم -

على ید  یجب التنویھ ان زراعة الشعر خطیرة جداً و حساسة ویجب ان تكون ،زراعة الشعربعمل 

 طبیب مختص في ھذا المجال

۳۰ 

 



 

الحذر و الدقة و اخذ الوقت الكافي في  او سیئة) بجمیع االعمار لذا علیكمنتائج زرع الشعر (جیدة  -

ھ موقع عاجلك مرفي عیادة الطبیب المختار وكذاختیار طبیب الجلدیة ومالحظة االعمال المنجزة 

 )iransocderm.com( و كذلك موقع رابطة اطباء الجلد في ایران )irimc.org(المجلس الطبي 

 سوف تجدونھا جداً مفیدة والمعلومات التي

 

من اسوء االعمال ھي االعتماد على الدعایات وخاصة في القنوات الفضائیة و وسائل االعالم  -

 یس لھا دعم علميول كاذبھ  كل عام التي عادة ما تكون بش
۳۱ 

 


