The G SHOT & G SPOT
حقنة ال جي سبوت ( شوت )

مقدمة






اخر ما توصل اليه الطب في مجال تحسين االحساس واالشباع الجنسي لدى السيدات.
يهدف العالج الى زيادة حجم نقطة االحساس لدى المراة والتي تسمى ( جي سبوت ) او بؤرة
جرافينبيرج.
هي طريقة امنة  ،بدون جراحة او استخدام اي ادوية  ،ونتائجها ملحوظة ومرضية في حوالي
 %58من السيدات الالتي عملنها.
الحقن يكون في العيادة وبدون تخدير او الم ويستغرق اقل من  58دقيقة .ويستمر التحسن لمدة
 4اشهر على االقل (قد يكون اكثر او اقل)
في دراسة اجراها د .ديفيد ماتلوك (استشاري الجراحات التجميليلة النسائية )  ،والمبتكر لهذه
الطريقة في لوس انجلوس – الواليات المتحدة  ،سجل في دراسته ان  %58من السيدات
اكدن تحسن ملحوظ في االستمتاع واالشباع الجنسي بعد حقنة ال جي شوت.

اكتشاف بؤرة جرافينبيرج
في عام  5881نشر الدكتور ايرنيست جرافينبيرج اكتشافة لمنطقة في الجدار االمامي للمهبل تتركز
فيها االعصاب المسئولة عن االثارة و االحساس وقد يؤدي تحفيز هذه المنطقة للوصول للنشوة عند
المراة .على اثر ذلك سميت هذه المنطقة (جي سبوت) نسبة للدكتور جرافينبيرج.
كيف يمكن تحديد بؤرة ال جي سبوت ؟
هي منطقة مكونة من انسجة حساسة في الجدار االمامي للمهبل وخلف عظمة العانة  ،يمكن تحديدها
ايضا بان تضغط السيدة باستخدام اصبعها على الجدار االمامي للمهبل مابين عظمة العانة وعنق
الرحم .عند الضغط على البؤرة ستشعراحيانا وكانها ترغب في التبول مما يؤكد انها النقطة
الصحيحة.

طريقة عمل ال جي شوت (الحقن)

تتم في العيادة وخالل اقل من  58دقيقة  ،يتم حقن مادة الهيالرونيك وهي مادة امنة ومعترف بها
دوليا .يؤدي الحقن الى تضخيم البؤرة والذي يودي الى زيادة منطقة االحساس لدي المراة (.موضح
في الصورة ) .وتختلف المادة المستخدمة في الحقن من حيث الكثافة والجودة وقد يؤثرنوع المادة
في النتائج وفترة التحسن .وتعطى ال جي شوت في عيادات النساء المتخصصة بها ويمكن مراجعة
الرابط لمعرفة اسماء االطباء  /الطبيبات المتخصصين في مدينتك:
www.thegshot.com

اراء بعض السيدات بعد عمل حقنة ال ( جي شوت ) في الواليات المتحدة
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