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لم يعد التدخ����ل اجلراحي للتجميل 
مقصورا على عالج التشوهات الناجتة 
عن احل����وادث واحلروق بل تعدى ذلك 
ليتحول إلى ما ميكن تسميته بصناعة 
اجلمال من أجل اجلمال، كتصغير األنف، 
ورفع احلاجبني وتصغير وتكبير االثداء 
وما إلى ذلك مما تفرضه األذواق واألمزجة 

والبحث املضني عن اجلمال واألجمل.
وإذا كانت معايير اجلمال ذاتية وهي 
تختلف من شخص إلى آخر فكيف ميكن 
وضع معايير طبي����ة لنتائج عمليات 
التجميل؟ سؤال طرحناه على اختصاصي 
جراحة التجميل في »طيبة ميديكال سبا« 
د. يحيى زيدان فقال: نعم معايير اجلمال 
تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع 
إلى آخر وكذلك تختلف حس����ب الفترة 
الزمنية فال ميكن وضع معايير ثابتة، 
وأضاف: لذلك نرفض إجراء عملية جتميل 
ملن تطلب ان يكون شكلها كفنانة معينة 
مثال، مؤكدا ان لكل شخص خصائصه 
ومالمحه اخلاصة وهي تشكل مبجملها 

منظومة جمالية متناسقة.
واعتبر د. زيدان ان لالعالم دورا اساسيا 
في ازدياد الطلب على عمليات التجميل، 
إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية اجلمال، 

وإمكانية البحث عنه وحتقيقه.
وحول التقنيات املس����تخدمة أكد ان 
طب التجميل تطور كثيرا وهناك تقنيات 
تقدم نتائج مدهش����ة على مستوى شد 
البشرة وإزالة التجاعيد، حيث اصبح 
بإم����كان الطبيب عم�����ل الكثير في هذا 
املجال، موضحا ان ع�ل����ى الطبيب ان 
العملية ملريضه  يشرح بدقة تفاصيل 
النقاهة  املتوقع����ة، وفت���رة  والنتائج 
واملضاعف����ات، وما إل�������ى ذلك بحيث 
املوافقة على  يس����توعب املريض قبل 

العملية، فإلى التفاصيل:

برأيك، ملاذا تزايد 
االهتمام بعمليات 

التجميل في اآلونة 
االخيرة؟

٭ ازداد االهتم���ام بعمليات 
التجميل نتيجة زيادة الوعي 
والثقافة عند الناس والبحث 
عن اجلمال، ويأتي دور االعالن 
ايضا م���ن خ���الل الصحف 

وغيرها.

ما دواعي اجراء 
هذه العمليات، وهل 

اصبحت موضة اكثر 
منها ضرورة؟

٭ باالساس هي ليست موضة 
امنا هي عبارة عن حتس���ني 
لوظائ���ف اجلس���م، فهي في 

الغالب ضرورة.
وهن���اك فئة م���ن الناس 
تبحث عن تقلي���د املمثالت 
والشخصيات الشهيرة، وانا 
احذر من يحاول التقليد ألنه 
يجب ان يكون االنس���ان هو 
نفس���ه وال يح���اول ان يقلد 

الغير.

هل ميكن للطبيب 
اجلراح رفض اجراء 

عملية جتميلية ما؟
٭ بالتأكي���د، فاملريضة التي 
تطلب ان تك���ون في صورة 
ممثلة معين���ة ارفض اجراء 
العملية لها ألن كل انسان له 
خصوصياته، فاذا كان يبحث 
عن التجميل فنحن نبقي على 
ما هو موجود، لكن ال نغير 
من الشكل متاما حتى يصبح 
شبيها، فدائما االنسان يكون 
االصل والصورة تكون غير 

واقعية.

هل ميكن استخدام 
مساحيق التجميل بعد 

العملية مباشرة؟
٭ يفضل بعد اجراء عمليات 
جراح���ة التجمي���ل تأخي���ر 
الكرميات واملكياج  استخدام 
حت���ى تلتئم اجل���روح ملدة 

اسبوع او اسبوعني.

هل ينطبق ذلك على 
كرمي احلماية من 

الشمس؟
٭ بالعك���س، وضع احلماية 

من الشمس ضروري.

ال نتيجة فورية

ما النتائج التي يتوقع 
ان يحصل عليها 

املريض بعد عمليات 
التجميل؟

النتائج مرضية بالنسبة  ٭ 
جلراحات التجميل في الغالب، 
لكن النتيجة ال تظهر مباشرة، 
فال ب���د ان يكون قد مر وقت 
كاف، ألنه بعد اجراء جراحات 
التجميل يكون هناك بعض 
التورم���ات والكدمات تأخذ 
حوال���ي اس���بوعني او ثالثة 
اسابيع حسب نوع اجلراحة 

التي متت.

في بعض العمليات االخرى 
كجراحة جتميل االنف حتتاج 
الى وقت اطول من ستة اشهر 
الى سنة حتى تستقر االنسجة 
في وضعها وشكلها النهائي.
بالنس���بة لعمليات اعادة 
ترمي���م او تصليح اجلروح 
حتتاج على االقل الى س���تة 
اش���هر حتى تستقر، وهناك 
في بعض العمليات التجميلية 
اجتاه حديث منتش���ر وهو 
التدخ���ل  عملي���ات قليل���ة 
الوجه  اجلراح���ي، كتجميل 
باخليوط اجلراحية، وميكن 
النتيجة مباش���رة  ان تظهر 
وتتحس���ن خالل اسبوع او 

اسبوعني على االكثر.

أهمية شرح العملية

نسمع ان كثيرا 
من الناس يندمون 

على اجراء العمليات 
التجميلية خاصة 

االنف، فما السبب؟
٭ االنف عبارة عن جزء ثالثي 
االبعاد، فيجب ان يكون هناك 
تخيل للش���كل بعد العملية، 
املريض يك���ون لديه انطباع 
معني للش���كل، فعندما يرى 
نتيجة العملية ليست مطابقة 
للصورة الذهنية التي تخيلها 

تبدأ معه املشكلة.
دور اجل���راح هنا ش���رح 
تفاصي���ل العملية والنتائج 
املتوقع���ة له���ا واملضاعفات 
املترتبة عليها، ألن اي جراحة 
ميك���ن ان يعقبها مضاعفات 
كتورم���ات مثال او كدمات او 
نزيف او جتمع���ات دموية، 
وهذه ميكن ان تغير في الشكل 
اخلارجي او تؤثر في التئام 
اجلروح، وهذه من االسباب 
املؤدية الى نتيجة غير مرضية 

للجراحة.

الثان���ي ان االنف  اجلزء 
ثالثي االبعاد كما ذكرت وهي 
الطول وعرض االنف، باالضافة 
الى االرتفاع، رمبا كان هناك 
تشوهات من الداخل كاعوجاج 
احلاج���ز االنفي وتضخم في 
القرني���ات االنفي���ة، فاذا مت 
تشكيل او حتس���ني الشكل 
اخلارج���ي دون تصحي���ح 
االعوج���اج الداخل���ي تكون 

النتيجة غير مرضية.
لذلك، يج���ب ان يتعامل 
التجميل م���ع االنف ككل من 
الداخل واخلارج في العملية 
نفسها لتكون نتائجها جيدة 

ومرضية.

هل من املهم ان يقدم 
الطبيب شرحا مفصال 
للمريض عن التوقعات 

احملتمل حدوثها بعد 
عملية التجميل؟

٭ من الضرورة ان يش���رح 
او اجلراح تفاصيل  الطبيب 
اجراء العملية بشكل بسيط 
بحي���ث يس���توعبه املريض 
والنتائج املتوقعة من العملية، 
وفترة النقاهة ومتى تستقر 
احلال���ة او الش���كل النهائي 
الى  للعملية، وه���ذا يعيدنا 
الصورة الذهنية التي يتخيلها 
العملية،  املريض عن نتائج 
فرمب���ا توقع بع���د العملية 
مباشرة ان يكون هناك شكل 
معني وفوجئ بنتيجة مغايرة 

يكون هناك مشاكل.

الميزوثيرابي.. وحقن البالزما

ما تقنيات امليزوثيرابي 
وحقن البالزما وفيم 
تستخدم كل منهما؟

٭ امليزوثيرابي هو حقن املواد 
او االدوية داخل اجللد لتحسني 
او  البشرة واعطائها نضارة 

او  تستخدم لتساقط الشعر 
ازالة الدهون او كل هذه االمور 
مجتمعة تستخدم للمريض 

نفسه.
ولكن يحتاج امليزوثيرابي 
الى عدة جلسات واالفضل ان 
يتابع املريض مع اجلراح نفسه 
او طبيب التجميل نفسه الذي 
شرح له وبدأ معه البرنامج 
املتكامل ألن املريض يتوقع 
نتيجة مباشرة من اول جلسة، 
فاذا لم يحصل على النتيجة 
الى طبيب  املرضية يذه���ب 
آخر ويبدأ معه برنامجا آخر 

فالنتائج ال تكون مرضية.
اما حقن البالزما فهي بالزما 
النمو وتتم  مشبعة بعوامل 
عن طريق س���حب عينة من 
دم املريض، وتوضع في جهاز 
الطرد املركزي لفصل البالزما 
عن كريات الدم احلمراء وهذه 
النتيجة تكون مركزة، فكريات 
الدم البيضاء بها تكون عالية 
جدا فتصل الصفائح الدموية 
الى مائة ضعف وجودها في 
الدم، وبالتالي هذه الصفائح 
بها عوامل النمو التي تساعد 
في العالج حسب املكان الذي 
تس���تخدم له فإذا حقنت في 
البش���رة تعطي نضارة واذا 
اس���تخدمت للش���عر تعالج 
تس���اقطه وتعي���د احليوية 

لبصيالت الشعر.
البالزما  وتستخدم حقن 
اللتئام اجلروح، وعالج كسور 
العظام، وكسور الوجه والتئام 

القرح املزمنة وهكذا.

تكبير الثدي

في حالة تكبير الثدي 
هل تزرع اجزاء اضافية 

فيه؟
٭ ف���ي حال���ة م���ن حاالت 
التش���وهات اخللقية، يكون 

هناك فقد لعضلة الصدر مع 
عدم منو الثدي، هذه احلاالت 
حتت���اج الى اعادة تش���كيل 
الصدر باس���تخدام عضالت 
من الظهر واضافة حش���وات 
الثدي  السليكون لتش���كيل 
وهذا نسبته بسيطة لكن غالبا 
تكبير الثدي ال يحتاج سوى 
حشوات السليكون وهذه احدى 
التقنيات، اما التقنية الثانية 
احلديثة فهي استخدام حقن 
الدهون، فقد وجدت االبحاث 
احلديث���ة ان اكبر عضو في 
اجلسم يحتوي على اخلاليا 

اجلذعية هو الدهون.
وبالتالي يس���تخدم حقن 
الدهون العادة تشكيل الثدي 
وتكبيره وله اس���تخدامات 
اخ���رى كتكبير بعض اجزاء 
الوجه  اجلس���م، ونض���ارة 
واعادة حيويته وميكن تكبير 

املؤخرة.

هل تختلف اجراءات 
عملية تصغير الثدي 
عن عمليات جراحة 

الثدي االخرى؟
٭ تختلف ألن عملية تصغير 
الثدي تلجأ إليها املرأة عادة 
للضرورة نتيجة ثقل حجم 
الثدي م���ا يؤثر على العمود 
الفقري، واالكتاف تكون عملية 
وظيفية اكث���ر منها جتملية 
او تك���ون عملي���ة جتميلية 
ووظيفية ف���ي نفس الوقت، 
وهي تختلف النه يستأصل 
ج���زءا من الث���دي مع اجللد 
واعادة تشكيله ليكون بالشكل 

الطبيعي.
هناك جزء آخر وهو اعادة 
الثدي بعد اس���تئصال  بناء 
الس���رطانية، وهذه  االورام 
جراحة مختلفة عن تكبير او 

تصغير الثدي.

كتبت:  زينب أبو سيدو

د. يحيى زيدان يتحدث إلى الزميلة زينب أبوسيدو  )محمد خلوصي(

زيادة االهتمام 
باجلمال والبحث 
عنه دليل زيادة 

الوعي عند الناس 
ولوسائل اإلعالم 

دورها

أرفض إجراء 
العملية ملن تطلب 

أن تكون كفنانة 
معينة.. فلكل إنسان 

خصائصه

ميكن استخدام 
الكرميات واملكياج 
بعد أسبوعني من 
عمليات التجميل 
حتى تلتئم اجلروح

عمليات ترميم 
اجلروح حتتاج إلى 
6 أشهر على األقل 

حتى تستقر

الطبيب يجب أن 
يشرح تفاصيل 

العملية.. والنتائج 
املتوقعة منها 

بحيث يستوعبها 
املريض

د.يحيى زيدان 
اختصاصي جراحة 

التجميل

حقن البالزما تعطي نضارة للبشرة وتعالج تساقط الشعر

د. يحيى زيدان لـ »األنباء«:
شد الوجه بالخيوط الجراحية
وحقن البالزما.. أحدث 
التقنيات إلعادة الحيوية 

د.يحيى زيدان 
اختصاصي جراحة 

التجميل

)محمد خلوصي(




