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يفضل عدم استخدام الكرميات واملكياج بعد عملية التجميل

بقلم طبيب
ممدوح البتديني

أعراض البروستات 
وأهمية عالجه

هناك هرمونات عديدة، داخل جسم االنسان، 
لم يتم اكتشافها الى اآلن، اما هرمون تسترون 

املكتشف منذ القدم فهو مهم جدا ملا له من 
فوائد لالنسان.

وهو موجود داخل جسم االنسان عند والدته 
ويكبر ويتكاثر عند سن البلوغ، وهو املكون 

االساسي للقدرة اجلنسية.
وعندما يبلغ الرجل االربعني عاما يتالشى 

هرمون التسترون بسبب سن اليأس، وعند 
املرأة يصبح هناك تغير دائم بالعادة الشهرية 

لهرمون االستروجني، ما يسبب صداعا 
بالرأس، وعدم القدرة على االجناب، هذا اذا 
ما ادركنا كيفية تأمني ڤيتامني لهذا الهرمون، 

وايجاد املأكوالت التي حتتوي عليه.
وهذا الڤيتامني مبتناول ايدينا وينقصنا فقط 

معرفته، واليكم بعض االرشادات الواجب 
اتباعها، مثل عدم اجللوس لفترة طويلة وجعل 

احلركة مفقودة لذلك علينا ممارسة متارين 
رياضية واملشي ملدة نصف ساعة يوميا.

وكذلك تناول طعام صحي ال يحتوي على 
دهون وان يكون مطهيا بطريقة صحية 
وصحيحة واستعمال زيوت نباتية %100 

وزيوت اخلضراوات والفواكه بدال من الدهون 
املشبعة واذا استعمل الزيت النباتي اخلالص 

يجب وضع ملعقة زيت وثالث مالعق من املاء 
البارد مع الطعام.

ايضا االبتعاد كليا عن الطحني والسكر 
املصفى او تناول قليل منه اما املرأة فيكون 

عندها صعوبة في التعامل معه بحيث ال 
تستطيع ان حتمل وتنجب اطفاال لتكون 

حياتها طبيعية وال فرق بني الرجل واملرأة.
معرفتي بهذا الهرمون كانت من خالل 

محادثتي مع كبار السن، حيث كانوا يتمتعون 
بحياة سعيدة النهم كانوا يتعرضون الشعة 
 »D« الشمس طويال ما يؤمن لهم ڤيتاميني

و»E« وهما ڤيتامينا االخصاب واالجناب 
اللذان يوفران القدرة اجلنسية والشهوة معا.
وميكن لالنسان ان يعيش مرتاحا اذا وصل 

ملن يوصله الى حياة هنيئة بتناول خبز 
من الفواكه واخلضراوات وقليل من اللحم 

والدجاج والسمك.
السمك مهم جدا حتى لو مرتني في االسبوع، 

ال يغرك شكل الطعام، ولكن املهم فوائد 
كل نوع منه وطهي الطعام السريع وخاصة 
اخلضراوات فهي مهمة جدا ولقد استطعنا 

بعون اهلل استخراج الدهون من اخلضراوات 
والفواكه ومت الطهي فيها حيث كان 

صحيا 100% مع مراعاة كبار السن، وذوي 
االحتياجات اخلاصة.

وهناك عالج للبروستات، خالل شهر واحد، 
وذلك باالعشاب اخلضراء والفواكه الطازجة 

للتمتع بحياة زوجية سعيدة.

٭ أخصائي المأكوالت الصحية والطب البديل

الثدي  اعادة بناء  ويكون 
حسب االنسجة املوجودة في 
الثدي فرمبا يكون استخدام 
او  حشوات س���ليكون فقط 
الى ممدات انس���جة  يحتاج 
كمرحلة اولى ثم حش���وات 
سليكون او استخدام عضالت 
م���ن الظه���ر او عضالت مع 
جلد من اس���فل البطن وهذه 
العملية األخيرة تساعد على 
شد ترهالت البطن واعادة بناء 
ترميم الثدي املس���تأصل في 

نفس اجلراحة.
هناك نوع آخر وهو رفع 
الثدي نتيجة الترهالت على 
الرغم من ان حجمه طبيعي 
ومناسب قد يحتاج فقط الى 
استئصال اجللد واعادة رفع 

الثدي.

لكل عملية خطورة

لكل عملية خطورة ما 
هي نسبة اخلطورة في 

عمليات التجميل؟
٭ نسبة اخلطورة في عمليات 
التجميل مثل اي جراحة اخرى، 
هناك احتماالت مضاعفات في 
اي جراحة حوالي 5% نتيجة 
التخدير الكلي، او مضاعفات 
نتيجة اجلراحة نفسها، من 
عدم الئتام اجلروح او جتمع 
دموي، او تلوث اجلرح وهذا 
وارد في أي جراحة س���واء 
التجميل اوفي  في جراح���ة 
العامة كجراحات  اجلراحات 
البطن او ما شابه ولكنها في 
جراح���ة التجميل تكون اقل 

حدوثا.

هل يستطيع املريض 
العودة الى نشاطه املعتاد 

بعد العملية مباشرة؟
٭ دائما نشجع املريض على 
الطبيعية  ممارس���ة احلياة 

مباشرة بعد العملية، وخاصة 
املش���ي وهناك عمليات تنبه 
على عدم املمارس���ات بعدها 
التي تؤخر او تؤثر سلبا على 
العملية كرفع االشياء الثقيلة، 
او  البطن،  وممارسة متارين 

الرياضة الضعيفة وهكذا.

أحدث التقنيات

ما احدث التقنيات 
املتبعة في جتميل 

الوجه؟
٭ احدث التقنيات هي ش���د 
الوجه باس���تخدام اخليوط 
اجلراحي���ة واع���ادة حيوية 
الوجه ونضارته باستخدام 
البالزما املشبعة بعوامل النمو 

وحقن الدهون.

نسبة اجلمال وتفاوت 
معاييره امر معقد، فما 
املعيار املتفق عليه في 

اجلراحات التجميلية؟
٭ معيار اجلمال يختلف من 
انسان آلخر، حسب املجتمع 
وحسب الفترة الزمنية لذلك 
ال توجد مقاييس ثابتة، لكن 
ما يناسب املريض هو االفضل 

له.
ويك���ون ذلك باالتفاق مع 
املريض بعد فحصه والتقاط 
بعض الصور ونسمع بداية من 
املريض ما يحتاجه، ثم نشرح 
له ما يج���ب عمله للحصول 

على افضل النتائج.

ما انسب االعمار 
الجراء العمليات 

التجميلية؟
٭ العمليات التجميلية نوعان: 
عملي���ات ترميمية وعمليات 
تختص باجلمال فبالنس���بة 
للعملي���ات الترميمية تكون 
تشوهات حوادث، او حروق 

او تشوهات خلقية، فتجرى 
العمليات حسب حالة املريض 

مهما كان عمره.
هن���اك بعض تش���وهات 
خلقي���ة جترى في االش���هر 
األولى للطف���ل بعد الوالدة، 
أما اجل���زء اخلاص بعمليات 
اجلمال فه���و يختلف فهناك 
عمليات جتميل االذنني وهي 
جترى باكرا في س���ن الست 
سنوات وعمليات جتميل االنف 
جترى بعد اكتمال البلوغ في 
سن السابعة عشر، أو الثامنة 

عشر بالنسبة للذكور.

عمليات.. لكل األعمار

الوجه  عمليات جتمي���ل 
ككل متر مبراحل حسب عمر 
املريض، فإذا اعتبرنا الفترة 
العمرية من خمسة وعشرين 
إلى خمس���ة وثالث���ني عاما، 
هن���ا يعتبر مج���رد صيانة 
او احملافظ���ة على البش���رة 
وحمايتها من اشعة الشمس 
فوق البنفسجية، النها توثر 
على البشرة او اعطاء بعض 
إبر التعبئة »الفيلرز« املرحلة 
املتوسطة من خمسة وثالثني 
عاما إلى خمس وخمسني، رمبا 
حتتاج أشياء بسيطة فإذا بدأ 
ظهور بعض الترهالت، ميكن 
إجراء الشد اجلراحي باخليوط 
أما املرحلة العمرية األكبر من 
ستني عاما فما فوق فغالبا ما 
حتتاج إلى العمليات اجلراحية، 
كتجميل اجلفون أو شد الوجه 
اجلراحي او مجموعة عمليات 
معا سواء كانت حقن دهون 
مع ش���د جراحي، مع جتميل 

اجلفون، مع شد الوجه.
العمرية  الفترة  فحس���ب 
للمري���ض جن���ري برنامجا 

للعالج.

ما أكثر حالة اجريت لها 
عملية جتميل وأثرت 

فيك كطبيب؟
٭ في الواق���ع أكثر ما يؤثر 
التش���وهات  بي هو ع���الج 
سواء كانت خلقية أم نتيجة 
احلوادث وكذلك احلروق بكل 
حاالتها، وحتتاج إلى مجهود 
مضاعف للوصول باملريض 
إلى حالة متكنه من ممارسة 

حياته الطبيعية.

ترهالت البطن

كيف يتم عالج ترهالت 
البطن والفخذين بعد 
الريچيم، وهل النتائج 
دائمة أم تتوقف على 

منط حياة املريض؟
٭ بعد الريچيم أو بعد اجراء 
عمليات املعدة، سواء تكميم 
او حتوي���ل املس���ار حتدث 
تره���الت في كامل اجلس���م، 
البطن والفخذين  وليس في 
فقط، فاملرضى يحتاجون إلى 
عمليات شد جراحي الستئصال 
الترهالت وشد جراحي، سواء 
للبطن او الفخذين أو الذراعني 

أو الثديني.
في بعض احلاالت حتتاج 
إلى شد جراحي لكامل اجلذع، 
البطن مع الظهر. ما يس���مى 

باحلزام.
الزائد  اس���تئصال اجللد 
يساعد املريض على استعادة 
القوام واالندماج في احلياة 
الطبيعية مباش���رة وكذلك 
يساعده على احملافظة على 
وزنه بعد ذلك، وال يفرط في 
الطعام، وال يعود إلى زيادة 

الوزن مرة أخرى.
بالنسبة للنتائج فاإلنسان 
دائما في تغير مس���تمر وال 
توجد نتائج دائمة وهنا يأتي 
دور املريض في احملافظة على 
وزنه بعد عمليات شد البطن 
أو عمليات استئصال الترهالت 
لكن إذا أفرط في الطعام، وزاد 
وزنه ثاني���ة، وعاد للنحافة 
التذبذب في  بعدها فنتيجة 
ال���وزن وانخفاضه،  زيادة 
حتدث ترهالت مرة أخرى. 
ولكن ليست بنفس الدرجة.

المشاهير أكثر إقبااًل

هل املشاهير أكثر 
إقباال على هذه 

العمليات من الناس 
العاديني؟

٭ بالتأكي���د ألن املش���اهير 
دائما يحاولون احملافظة على 
أمام اجلمهور أكثر  الصورة 
من اجلمهور العادي وكلما زاد 
الناس  الوعي والثقافة عند 
كلما زاد اقبالهم على عمليات 

التجميل.

ما اجلراحة األكثر 
شيوعا بني مرضاك؟

٭ ف���ي املجتم���ع اخلليجي 
عمليات شفط الدهون، وشد 
البط���ن وعملي���ات جتميل 

االنف.

اخلطورة في عمليات 
التجميل أقل حدوثا 
من العمليات األخرى

التجميل.. والترميم

أثداء الرجل

ما الفرق بني جراحة التجميل وجراحة الترميم؟
٭ جراحة التجميل كل ما يختص باجلمال وحتسني الشكل والقوام 
عن طريق ش���فط الدهون، وحقن الدهون وعمليات اس���تئصال 
الترهالت وعمليات شد البطن التي تشمل عمليات جتميل الوجه، 
سواء جتميل اجلفون وجتميل االنف وكذلك جتميل االذنني. وهناك 
عمليات شد الوجه سواء باخليوط او شد الوجه جراحيا، وعمليات 
ابر التعبئة، او حقن اجلفون وزراعة الشعر وعمليات الثدي، سواء 

رفعه او تكبيره وتصغيره، وكذلك عمليات الثدي عند الرجال.
اما جراحة الترميم فهي عالج التشوهات اخللقية وتشوهات 
نتيجة احلوادث واحلروق وجراحات الوجه والفكني وجراحة اليد 
عند وجود اصابع زائدة او ناقصة، او تش����وهات في عظام اليد 
او اصابات حوادث، او قط����ع االوتار واالصابع وغيرها. وهناك 
بعض االجزاء منها اس����تخدمت كتخصصات مستقلة، وبعضها 

اليزال داخل جراحة التجميل.

ما عالج الثدي جتميليا عند الرجال؟
٭ هذا يسمى عمليات التثدي عند الرجال، نتيجة بروز 
الثدي لديهم، ما يؤثر على الش���كل الع���ام للرجل، وعلى 
نفسيته فيجعله منطويا ومنعزال عن املجتمع، وال يشارك 
في األنشطة االجتماعية من س���باحة او رياضة وأسبابها 

السمنة او خلل في الهرمونات او بعض األمراض الداخلية 
نتيجة الغدة النخامية او أمراض اخلصية، او أمراض الغدد 
وهكذا. وعالجه يكون بشفط الدهون واستئصال الغدة مع 
استئصال اجللد، حسب درجة التثدي املوجود. مع السبب 

العضوي ان وجد.

د. زيدان في 
د.يحيى زيدان حاصل على دكتوراه جراحة التجميل 
من جامعة عني شمس وحاصل على البورد األوروبي 
جلراحات التجميل والبورد األميركي من األكادميية 

األميركية للطب التجميلي.
وهو عضو اجلمعية املصرية والدولية جلراحة 
التجميل وعضو الكلي����ة األوروبية لطب وجراحة 
التجمي����ل وعض����و األكادميي����ة األميركي����ة للطب 

التجميلي.
يجري د.يحيى زي����دان جراحات جتميل الوجه، 
وعملي����ات إزال����ة ترهالت اجلس����م بع����د عمليات 
التنحي����ف وعمليات جتميل الثديني وجتميل األنف 
دون جراحة بواس����طة البوتوكس والفيلرز وشفط 

وحقن الدهون.

امليزوثيرابي هو 
حقن املواد داخل 

اجللد لتحسني 
البشرة وإعطائها 
نضارة ويستخدم 

ملنع تساقط الشعر 
وإزالة الدهون

حقن البالزما يعطي 
نضارة للبشرة ويعالج 

تساقط الشعر 
ويستخدم اللتئام 
اجلروح والكسور

عملية تصغير الثدي 
تكون ضرورية أحيانًا 
لتخفيف ثقل الثدي 
على العمود الفقري

إعادة بناء  الثدي 
تتم حسب 

األنسجة املوجودة 
فيه وتستخدم 

حشوات السيليكون 
أو عضالت من 

منطقة الظهر أو 
البطن

عمليات التجميل 
كأي عمليات 

جراحية أخرى.. 
نسبة املضاعفات 

فيها حوالي %5 
نتيجة التخدير 

الكلي ومضاعفات 
اجلراحة




