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الرج�ال يحتاج�ون إلى تنس�يق لش�كل 
ال�وزن م�ن  كبي�ر  ق�در  فق�د  بع�د  الص�در 

قد يتضخم ثدي الرجل نتيجة لتراكم الش�حوم 
ويمك�ن التخل�ص منه�ا بواس�طة ش�فط الده�ون

اللي�زر أض�اف تقدمًا ف�ي جراح�ات التجميل 
وف�ي ع�الج األورام الدموي�ة والتلوث�ات الجلدي�ة

)فريال حماد( د.أحمد علي حسن في حوار مع االنباء

ف��داء: م��ا س��ر انتش��ار وول��ع الناس 
بجراحات التجميل؟

احلقيقة ان اإلنسان خلق بالفطرة، يحب 
اجلمال ويحب ان ي���رى حوله كل ما هو 
جميل، الرجل يحب ان يرى املرأة جميلة 
واملرأة أيضا تبحث عن وس���امة الرجل، 
وبالفطرة ايضا يش���اهد اإلنس���ان شكله 
باملرآة ويحب ان يسعد بشكله ومظهره، 
أيضا انتشار الڤيديو كليب والفنانات مبا 
لديهن دائما من موضات ونيولوك جعل 
الكثير من البنات والش���باب يتمنون ان 
يكونوا بنفس الشكل، وعلى سبيل املثال 
كان لدى بعض املجتمعات في املاضي رغبة 
في السيدة البدينة ويظهر هذا بوضوح في 
الدراما العربية القدمية وبانتشار الفضائيات 
والڤيديو كليب اختلف املفهوم لدى الناس 
فأصبح الرجال يرغبون في السيدة النحيفة 

واملمشوقة.
حنان: ما ه��ي أكثر اجلراحات التجميلية 

انتشارا؟
أكثر اجلراح���ات التي جنريها هنا في 
الكويت هي جراحات تنس���يق القوام ثم 
عملية جتميل األنف، وجراحات تنس���يق 
القوام تشمل عمليات شفط الدهون وحقن 
الدهون، وشد البطن وتنسيق الصدر اما 
بالتصغير أو التكبير أو رفع الصدر املترهل 

وشد الزنود وشد األرداف.

عمليات تنسيق القوام

ابتسام: كيف تتم عمليات شفط الدهون 
وشد البطن وغيرها من العمليات التي تنسق 

اجلسم؟
انا أفضل ان نسمي كل هذه العمليات 
بعمليات تنسيق القوام، الواقع ان جراح 
التجميل لي���س معنيا ب���أن يقلل الوزن 
للمريض ولكنه معني بالش���كل والقوام 
اخلارجي للشخص، وجراح التجميل هو 
نحات يعمل على الس���نتيمترات القليلة 

إلضافة شيء كبير.
مثال على ذلك: تأتي لي مريضة وزنها 

120 كيلوغراما وتعتقد ان احلل 
النقاص وزنها هو عملية شفط 
للدهون، ولكن في واقع األمر ان 
هذه املريضة لن تستفيد من شفط 
الدهون امنا عالجها يكون أفضل 
باجلراحات التي تقلل من حجم 
املعدة واالفراط في األكل ومن ثم 

انقاص الوزن.
واحلقيقة ان ش���فط الدهون 
الوزن  يوافق األش���خاص ذوي 
الطبيعي أو األكثر قليال ويعانون 
من جتمعات وتكتالت من الشحوم 
ف���ي أماكن معينة من اجلس���م، 
وهذه الشحوم تتميز مبقاومتها 
للزوال بواسطة احلمية الغذائية، 
الرياضية، كمنطقة  التمارين  أو 
أسفل البطن واألجناب واألرداف 

وغيرها.
اما عمليات شد البطن فنحن 
نلجأ لها عندما يكون هناك ترهل 
وتهدل في جل���د البطن، وزيادة 
في شحوم البطن مع ضعف في 
عضالته، واحلقيق���ة ان احلمل 
املتكرر خصوصا م���ع الوالدات 
القيصرية ع���ادة ما يتراكم منها 
تره���ال جلل���د البط���ن وضعف 
شديد لعضالت جداره، وعملية 
ش���د البطن كما ذكرنا هي احدى 
جراحات تنسيق القوام ومن ثم 
فالهدف منها هو اعادة كل مكونات 
جدار البطن األمامي كما كانت عليه 

السيدة قبل الزواج، أيضا نحن نراعي في 
إطار تنسيق القوام ان شد البطن مرتبط 
بشد األرداف اخلارجية خللق شكل متوازن 

ومتناسق.
دينا: س��معنا عن مخاطر لعمليات شفط 

الدهون فما رأيكم؟
عمليات ش���فط الدهون آمن���ة جدا اذا 
اختارت املريضة كل عناصر العملية الطبية 
بش���كل دقيق وهي: طبيب متخصص في 
جراحات التجميل ولديه خبرة، ومستشفى 
ذو س���معة طيبة لديه أطباء تخدير ذوو 
خبرة وبه رعاية مركزة، ومتريض متدرب 

جدا.
خلود: هل جنري عمليات شفط الدهون 

مع شد البطن لنفس املريض؟
نعم، ف���ي أغلب األحي���ان يكون بطن 
املريضة مترهال ولديها ايضا بعض الشحوم 
ف���ي منطقة أعلى البط���ن واألجناب ومن 
ثم لكي نعطي تناس���قا بعد الشد، ولكي 
نستعيد شكل اخلواصر يجب أوال شفط 
هذه الش���حوم ثم تقوية عضالت البطن، 

وأخيرا ازالة اجللد الزائد املترهل.
كثير من السيدات يحتجن الى جراحات 
شد البطن ولكن دائما ال يقبلن عليه بسبب 
القطع اجلراحي في أسفل البطن، ولكن يجب 
ان نعلم السيدة ان من جراحات التجميل هو 
ان يصنع جراح التجميل هذا القطع اجلراحي 
بشكل جتميلي متناسق كما ان وجوده في 
منطقة البكيني يجعل���ه أكثر قبوال، هذا 
باإلضافة الى توافر الكرميات احلديثة التي 
نستخدمها بعد العملية على الندبات والتي 

جتعلها أقل ظهورا وأكثر قبوال.

الرجال وشد البطن

خالد: هل يقبل الرجال على عملية ش��د 
البطن؟

نعم، في السنوات األخيرة أصبح هناك 
اقبال كبير من الرجال على إجراء جراحات 
شد البطن، خصوصا بعد انتشار وجناح 
جراحات السمنة املفرطة وما يترتب عليها 
من فقدان كبي���ر للوزن وحدوث ترهالت 

بالبطن والعانة، ش���د البطن عند الرجال 
يعالج هذه التغيرات ويعيد شكل وتناسق 

البطن.
أمل: هل عملية ش��د البطن لها ضرورة 

اخرى غير التجميل؟
نعم، شد البطن لها ضرورة صحية غير 
التجميل ألن معظم السيدات يصنب بآالم 
ش���ديدة في الظهر نتيجة لسمنة البطن 
الزائدة والوالدات املتكررة وايضا فإن تقومي 
وتقوية عضالت البطن جزء اساسي لعملية 

شد البطن.
بدرية: بعض الس��يدات يطلنب اجراء شد 
للبطن بعد الوالدة القيصرية مباش��رة ، فما 

رأيكم؟
فعال تطلب بعض السيدات احلوامل ان 
جترى لهن عملية شد البطن بعد الوالدة 
القيصرية مباشرة، واحلقيقة نحن قمنا 
بعمل مثل هذه اجلراحات ولكني ارى انه 
من االفضل للسيدة لكي حتصل على نتيجة 
افضل لشكل البطن ان جتري عملية شد 
البطن منفصلة وبعد مرور ش���هرين من 
الوالدة القيصرية ف���ي خالل هذه الفترة 
يكون الرحم قد عاد الى حجمه الطبيعي، 
وجدار البط���ن اصبح مهيأ الجراء عملية 
شد البطن بشكل افضل مما يعطي نتائج 

مرضية للسيدة.
اميان: مبا ان��ك متخصص في جراحات 
التجمي��ل ما بعد جراحات الس��منة املفرطة، 
هل ل��ك ان تطلعنا على ابعاد هذا التخصص 
وما ه��ي جراحات جتميل م��ا بعد جراحات 

السمنة املفرطة.
هذا سؤال مهم جدا فاملريض الذي يعاني 
من الس���منة املفرطة لديه زيادة شحوم 
في جميع اجزاء جسمه ولديه ايضا متدد 
في اجللد فوق هذه الشحوم، وعند اجراء 
جراحات تقليل الوزن يفقد املريض وزنا 
كبيرا ويفقد شحوما كثيرة وينتج عن ذلك 
وجود بع���ض الترهالت بالبطن والصدر 
واالرداف والس���اعدين ما يستلزم بعدها 
جراحات تنسيق البطن والصدر وغيرها، 
ومن هنا كان التعاون والتنسيق بني جراحي 

السمنة املفرطة وجراحي التجميل في كل 
حالة على حدة، وانا افضل العمل املتكامل 
واجلماعي، ال���ذي يعطي للمريض صحة 
وش���كال افضل، ومن املهم ان يكون هناك 
تنسيق بني جراح السمنة املفرطة وجراح 
التجمي���ل، بوضع خطة جراحية عالجية 
للمريض للحصول على نتيجة مرضية.

تهاني: ما ان��واع اجلراح��ات التجميلية 
التي يتطلبها املريض بعد جراحات الس��منة 

املفرطة؟
عادة م���ا يتطل���ب املري���ض جراحة 
لتنس���يق القوام، مثل ش���د البطن ورفع 
االرداف والفخدين، ايضا هؤالء املرضى قد 
يحتاجون لشد الزنود، اما املرضى الرجال 
فقد يحتاجون الى تنسيق لشكل الصدر 

بعد فقد قدر كبير من الوزن.
رميا: ما  هي عمليات تنسيق الثدي؟

نعم انا افض���ل دائم���ا ان اطلق على 
جراحات جتميل الثدي بتنس���يق الثدي، 
النه في واقع االمر تأتينا السيدة وثديها 
اما كبير احلجم ويؤثر عليها سلبا، او انه 
مترهل ومتهدل او انه صغيرا وال يتناسب 
مع محيط الصدر، وكل ما في االمر هو انها 
ترغب في ان يكون الثديان متناسقني مع 
حجم الص���در والبطن والطول، ومن هنا 

افضل تعبير تنسيق الثدي.
احلقيقة ان معظم حاالت تضخم الثدي 
تبدأ في سن البلوغ بينما نسبة قليلة تبدأ 
في فترة احلمل، والثدي الكبير يس���بب 
متاعب جسمانية على هيئة ألم في الثدي 
او الرقبة او االكتاف او الظهر بسبب ثقل 
وزن الثديني الكبيرين، وفي بعض االحيان 
حتدث صعوبة في التنفس خصوصا اثناء 
النوم، ايضا تعاني الس���يدة من التعرق 
الشديد اسفل الثدي مما يسبب لها تسلخات 
باجللد وهذا في حد ذاته يس���بب رائحة 
كريهة او التهاب���ات، وبالطبع فإن الثدي 

الضخم يعذب املرأة نفسيا.

تصغير الثدي

ان��وار: ما ه��ي عملية تصغير 
الثدي؟

الثدي عملية  عملية تصغير 
جتميلية يت���م فيها رفع احللمة 
من مكانها الس���اقط املتهدل الى 
وضعها الطبيعي من الصدر وتظل 
احللمة متصلة بأوعيتها الدموية 
واعصابها ثم يزال جزء مناسب من 
الثدي املتضخم حول احللمة ومن 
جانبي واسفل الثدي ثم يشد اجللد 
اسفل احللمة ويتم تشكيله ليعطي 
الثدي اجلديد ب���روزا الى األمام 
بدال من الى االسفل وقد تستخدم 
احيانا عملية شفط الدهون إلزالة 

الشحوم عند االبط.
احمد: هل ميكن تصغير الثدي 

عند الرجال؟
نعم قد يتضخم ثدي الرجل 
نتيجة لتراكم الشحوم او نتيجة 
لبعض االمراض االخرى، فاذا كان 
الس���بب زيادة الشحوم فيمكن 
التخلص منها بواس���طة شفط 
الدهون، اما اذا كانت الغدة اللبنية 
متضخمة فإنه ميكن ازالتها عن 
طريق قطع صغير حتت احللمة 
الطريقتني في  وميكن استخدام 

نفس الوقت.
س��ميرة: ما هي عمليات تكبير 

الثدي وكيف تتم؟
هي عملية املقصود منها تكبير 
الثديني ليناس���ق محيط  حجم 

عالج تشققات الجلد
تشققات  لدي  نادية: 
البطن  أس��فل  باجلل��د 
وجربت الع��اج بالليزر 

ولم يعط نتيجة؟
هل تعانني من ترهالت 

بأسفل البطن؟
نعم، لدي ترهات.

اذن انت ال حتتاجني 
الى عالج لتش���ققات 
اجللد في هذه املنطقة، 
امنا حتتاجني الى عملية 
لشد البطن وازالة هذه 
التره���الت وما بها من 
تشققات وبهذه الطريقة 
تكونني قد تخلصت من 
الترهالت والتشققات 
في آن واحد، اما اذا كنت 
تعانني من تشققات أعلى 
البطن فستكون اقل حدة 

بعد الشد.

د.أحمد ل� »األنباء«: عمليات شفط الدهون آمنة جدًا
 إذا اختارت المريضة كل عناصر العملية الطبية بشكل دقيق

جراح التجميل بالهالل بوليكلينك أعد أبحاثًا عن جراحات 
تنسيق القوام بعد عمليات السمنة المفرطة

زينب أبوسيدو

في اآلونة األخيرة، وبالتحديد في العشرين سنة األخيرة انتشر ولع 
شديد مبا يسمى »النيولوك« لدى الناس من مختلف األعمار ولم يعد 
مجال اهتمام البنات والس�يدات فحسب، ولكن أصبح من اهتمامات 

الرجال أيضا.
واالهتمام البالغ باجلمال والظهور بالنيولوك والتغيير، والسعي الى 

شكل أفضل أصبح في بؤرة اهتمام الناس من مختلف األعمار.
ولقد ساعد انتشار الفضائيات والوسائل اإلعالمية في السنوات 
األخيرة على تقريب الشعوب من مختلف األقطار، وأصبح اطالع 
الناس على املوضة سريعا جدا، ومن هذا املنطلق كان البد لنا ان 

نقتحم هذا العالم ونكتشف أسراره وأبعاده.
فكان لنا لق�اء مع أحد خب�راء جراحة 

التجمي�ل واملتخص�ص ف�ي جراحات 
التجميل البروفيسور أحمد علي حسن 
جراح التجميل بالهالل بوليكلينك، وقبل 
ان جنري احلوار معه كان من الضروري 

ان نتعرف على سيرته الذاتية، فالدكتور 
أحم�د علي حس�ن م�ن خريجي 

كلية الطب جامعة عني شمس 
بالقاهرة، وقد تدرج في سلك 

التدريس باجلامعة، وهو 

يشغل درجة استاذ مساعد في جراحات التجميل وقد أوفدته اجلامعة 
في بعثة لدراسة وعمل أبحاث الدكتوراه بجامعة ميتشيغان األميركية 
ع�ام 2000، وحصل على درجة الدكتوراه ف�ي جراحة التجميل وله 
أبحاث عديدة في مج�ال جراحات اجلمال، وأهم هذه 
األبحاث هي ع�ن جراحات تنس�يق القوام، 
وتنس�يق الصدر وجراحات تنسيق القوام 
بعد عمليات السمنة املفرطة، وجراحات 

جتميل األنف.
 د.أحم�د علي متزوج م�ن طبيبة 
أمراض نس��اء ولديه ول�د واحد وهو 

علي أحمد علي.

كيف تقضي وقت فراغك؟
احلقيق���ة ان اوقات فراغنا قليلة جدا، فمعظم الوقت يكون في العمل مع املرضى، ومع 
ذلك افضل دائما ان اقضي عطلة نهاية االسبوع مع عائلتي الصغيرة وهي زوجتي وابني 
علي، وعندها اشعر بسعادة ش���ديدة من خالل تواجدي مع ابني في ساحات املالهي وفي 

وسط االطفال وتصويره وتسجيل حلظات مرحة معه.
ماهي هواياتك؟

القراءة والكتابة وآخر كتاب قرأته هو كتاب »السر« وأنصح بقراءة هذا الكتاب الرائع.

مع عائلته الصغيرة
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أكث��ر الجراح���ات إج�راء ه��ي جراحات 
تنس�يق الق��وام ث��م عملي��ة تجمي�ل األن�ف

الزند قبل العملية وبعدها

الصدر لدى السيدات، والكل يعلم ان الثدي 
عضو اساسي ميثل للسيدة االنوثة، وصغر 
حجمه يؤدي ال���ى كثير من االضطرابات  
النفسية، تتم هذه العملية من خالل قطع 
صغير باالبط، او حول احللمة او حتت الثدي 
نفسه وهو االكثر استخداما، ومن الصعب 
مالحظة الندبات الناجتة عن العملية، ومن 
خالل الفتحة الصغيرة ترفع اللبنية جلعل 
مكان حتتها او حتت عضلة الصدر ويوضع 
في املكان بالون السيليكون باملقاس واحلجم 
املناسبني الذي ترغب فيه السيدة ثم يقفل 

اجلرح.
س��ارة: ه��ل هن��اك مضاعف��ات لعملية 
تكبير الصدر؟ وهل ميكن للسيدة الرضاعة 

بعدها؟
نادرا ما حتدث مضاعفات لهذه العملية، 
اما عن الرضاعة ف���ال يوجد دليل على ان 
عملية تكبير الثدي تؤثر على الرضاعة، 
فهناك عدد من السيدات متكن من الرضاعة 

بعد هذه العملية.
س��حر: هل يحتاج الش��خص الى عملية 

جتميل االنف؟
االنف يعد عضوا اساس���يا في الوجه 
وعامال كبيرا في تكوين جمالياته، ونحن 
في علم جراحات التجميل لدينا مقاييس 
للجماليات، الوجه واالنف واحلقيقة االنف 
مبوقعه في مركز الوجه وبني العينني ميثل 
تكوينا اساسيا وجوهريا في الشعور الذاتي 

اجلمالي عند السيدات والرجال.
وجراح���ات جتميل االن���ف يحتاج لها 
الش���خص عندم���ا يك���ون باالنف بعض 
الديفوه���ات او العيوب، كأن يكون طويال 
مثال او العكس، او يكون هناك انحناء له 
ميينا او يسارا، وهذا غالبا ما يكون بسبب 

انحناء في احلاجز االنفي.
بعض االشخاص ايضا قد يعانون من كبر 
طرفية االنف، اي تكون عريضة ويحبونها 
نحيف���ة، الواقع ان ديفوهات االنف كثيرة 
واصالحها يكون بأس���اليب متعددة، املهم 
والذي احب ان ارك���ز عليه ان في حاالت 

االنف خاصة احب ان اجلس مع 
املريض واتناقش معه طويال حتى 
نصل معا الى حتديد املشكلة التي 
يعاني منه���ا وانا بطبيعة احلال 
اشرح له كيفية العالج واسلوب 

اجلراحة.
املهم في جراحات جتميل االنف 
ان يكون هن���اك تواصل ونقاش 
وحوار مس���تفيض بني املريض 
واجل���راح، ومن امله���م ان يعلم 
الش���خص عند اجرائ���ه جراحة 
النتيجة  ان  جتميلي���ة لالن���ف 
النهائية قد يحص���ل عليها بعد 
س���تة اشهر ومن خالل هذه املدة 
يتكون هناك ما يسمى بالتورمات 

باالنسجة.

تغير شكل األنف

ش��ريفة: ه��ل تواف��ق على ان 
حتضر ل��ك املريضة صورة ممثلة 
او مودي��ل لك��ي تك��ون باالن��ف 

نفسه؟
معظ���م جراح���ي التجمي���ل 
يرفض���ون ان حتض���ر املريضة 
ص���ورة ملوديل وترغ���ب في ان 
يكون لها االنف نفسه ولهم وجهة 

نظرهم.
انا ال ارفض هذا على االطالق، 
بل العكس ارحب به، ألن املريضة 
تساعدني بهذه الطريقة على ان 
تقرب لي الصورة التي ترغب فيها 

واالنف الذي حتب ان يكون لها، هذا ال مينع 
ان اعرف املريضة ان كل انسان له مقاييس 
للوجه واالنف اخلاصة به، وان كل انف يجب 

ان يكون مناسبا لوجه صاحبه.
سعاد: ماذا عن حقن الكوالجني في الوجه 

واملواد الدائمة االخرى؟ وهل هي آمنة؟
انا ال افضل حقن املواد الدائمة واملتوافرة 
في السوق الطبي حاليا، ألنها تتسبب في 
مشاكل كثيرة ابتداء من التهابات شديدة الى 
وجود بروزات حتت اجللد، ومضاعفات املواد 
املالئة الدائمة قد تظهر بعد اشهر او سنني، 
انا دائما افضل حقن املواد املؤقتة والطبيعية 
واملواد النافخ���ة يتم حقنها لعالج نحافة 
في الوجه او اماكن اخرى باجلسم، املواد 
املالئمة اما ان تكون شحوما من الشخص 
نفسه او حقن مواد الكوالجني الطبيعية، 
لذلك فإنني اترك اخليار للمريضة بني حقن 
الدهون او حقن امبوالت الكوالجني، فحقن 
الدهون يتميز بانه دائم لوقت اطول بكثير 
من الكوالجني، بع���ض املرضى يفضلون 
حقن الكوالجني ألنها تأخذ النتيجة فوريا 
وال حتتاج الى تخدي���ر عام كما في حالة 

حقن الدهون.

البوتكس ومضاعفاته

انتصار: ماذا عن البوتكس واستخداماته 
ومضاعفاته؟

البوتكس مادة تستخدم لعالج جتاعيد 
الوجه، ويعتمد في عمله على ارخاء عضالت 
الوجه واجلبهة والعضالت احمليطة بالعينني 
والتي يسبب انقباضها القوي املستمر الى 

ظهور هذه التجاعيد.
البوتكس حقنة في العضلة نفس���ها، 
واحلقيقة ان البوتوكس اصبح يستخدم 
الغراض اخرى مثل زيادة التعرق لليدين او 
االبطني، ونتائج البوتوكس تظهر بعد يومني 
او ثالثة ايام من احلقن، اما عن مضاعفات 
البوتكس فهي محدودة جدا وحتدث في حالة 

احلقن اخلاطئ او اجلرعة الزائدة.
صفاء: م��اذا عن مش��اكل البش��رة وما 

عاجها؟

اغلب مشاكل البش���رة تنتج من االثر 
الس���لبي ألشعة الشمس وتقدم السن، لذا 
فنحن في البالد احلارة تعاني بشرتنا اكثر 
من أي بالد اخرى، ومشاكل البشرة تكون في 
فقدان نضارة الوجه وجفاف البشرة ووجود 

تلوينات بالوجنتني وتراكم التجاعيد.
وعالج البشرة يكون من خالل برنامج 
متكامل يراعي استعادة نضارة الوجه من 
خالل حق���ن امليزوثيربي، وهذا العالج او 
امليزوثيربي يتكون من ڤيتامينات وعناصر 
جتديد خاليا اجللد، ومواد مرطبة للجلد 
وكوالجني ومفتحات للبشرة، كما ان العالج 
يكون على شكل جلس���ات اسبوعيا ملدة 
أربعة أو ستة أسابيع مع استخدام متزامن 
لبعض الكرميات املرطبة للبشرة والواقية 

من أشعة الشمس.
سامية: بعض املرضى يعانون من تعرجات 
حتت اجللد بعد شفط الدهون، فماذا تفعلون 

ازاءها؟
هذه احد مضاعفات شفط الدهون، وقد 
يكون السبب في حدوث هذه التعرجات هو 
ان اجلراح اس���تخدم آلة شفط ذات مقاس 
كبير عن هذه املنطقة من اجلس���م وكمية 
الدهون بها، واما انه قام بالش���فط بشكل 
سطحي جدا مما ترتب عليه شفط الشحوم 
املباشرة للجلد، وعالج هذه املشكلة يكون 
بشفط األماكن املرتفعة ومن ثم حقن الدهون 

في أماكن التعرجات.
ن��دى: حقنت مب��ادة دائمة في الش��فاه 
وأعاني حاليا من كبر حجمهما بشكل ملحوظ 

مع عدم تناسقهما، ما رأيك؟
انا ال أفضل حق���ن املواد الدائمة عامة، 
وال أفضل حقنها في الشفاه بشكل خاص، 
املواد الدائمة والتي تكون مادتها األساسية 
الس���ليكون تعتم���د عل���ى خاصيتها في 
االمتالء، وتكبير اجلزء احملقون، حقن هذه 
امل���واد الدائمة يؤدي في كثير من األحيان 
اللتهابات باإلضافة الى عدم جتانس الشكل 
بعد احلقن، ومن عيوبه���ا ايضا صعوبة 

التخلص منها.
وأق���ول لندى ان هناك طريقتني لعالج 

مشكلتها، اما اس���تخدام بعض الكرميات 
املوضعي���ة الت���ي حتت���وي عل���ى مادة 
الكورتيزون بش���كل يومي وهذه الطريقة 
قد تأخذ وقتا طويال نسبيا أو عن طريق 
اجلراحة وهو تصغير خفيف للشفاه من 
خالل ش���ق جراحي من داخلها ومحاولة 
التخلص من هذه املادة قدر االمكان، ولكن 
يعي���ب هذه الطريقة اجلراحية ترك جرح 
بداخل الشفاه قد ال يكون مرئيا ولكن رمبا 

حتسه املريضة.
صب��اح: هل جراح��ات التجميل يجب ان 

تكون لها ضوابط وشروط لنجاحها؟
بالتأكي���د، عند اقبال ش���خص إلجراء 
أي جراح���ة جتميلية فهو لديه دافع قوي 
جعله يتجه الى جراح التجميل إلجراء هذه 
اجلراحة، هذا الدافع هو ان هذا الشخص رجال 
كان أو امرأة لديه مشكلة جمالية ويرغب 
في التحس���ن إلرضاء ذاته، وعند التحدث 
عن الضوابط والشروط، يجب ان نضع في 
االعتبار ان من اجراءات جراحات التجميل 
هناك ثالثة عناصر أساسية تلتقي مع بعضها 
البعض، هذه العناصر هي املريض واجلراح 
واملستشفى، واذا حتدثنا عن كل عنصر على 
حدة نقول ان على املريض الذي يرغب في 
اجراء جراحة جتميلية ان يتجه الى طبيب 
متخصص في جراحة التجميل ولديه خبرة 
في اجلراحة التي يبغيها املريض كما يجب 
على املريض االفصاح عن املش���كلة التي 
يعان���ي منها بالتفصيل واالفصاح عن أي 

أمراض أخرى يعالج منها.
اما العنصر الثاني فهو الطبيب الذي عليه 
االستماع جيدا لشكوى املريض ويجب ان 
يكون هناك حوار مستفيض حول حتديد 
مش���كلة املريض وان يش���رح الطبيب له 
اإلجراء اجلراحي بالتفصيل وفترة النقاهة 
التي تلي اجلراح���ة حتى ميكن ان يعاود 

نشاطه والعودة الى عمله.
اما العنصر الثالث فهو املستشفى وهو 
عنصر مهم جدا لنج���اح نتائج اجلراحة 
التجميلية، فيج���ب ان جترى اجلراحات 
التجميلية في مستشفى له سمعة 
طبية وجتهيزات لغرف العمليات 
تضمن عوامل السالمة للمريض 
وأطب���اء تخدير مهرة وبه رعاية 

مركزة.
س��وزان: م��ا دور اللي��زر في 
جراح��ات التجمي��ل؟ وهل أضاف 

الليزر تقدما لنتائج التجميل؟
نعم أض���اف الليزر تقدما في 
جراح���ات التجمي���ل، وله أنواع 
عدي���دة تختلف حس���ب الطول 
املوجي ألشعة الليزر املستخدمة 
الغرض املستخدم فيه،  ومن ثم 
لقد أضاف اللي���زر تطورا كبيرا 
الدموية للجلد  في عالج األورام 
وأيضا ع���الج التلونات اجللدية 
ويستخدم أحيانا بديال للمشرط 
في الش���ق اجلراحي »عمل فتح 
جراحي«، ومنذ سنوات استخدمت 
أشعة الليزر في اذابة الدهون مما 
أعطاه فرصة ألن يكون احد الطرق 
املستخدمة في شفط الدهون، فهو 
يساعد في الوقت نفسه على شد 
اجللد ومن ثم فإن شفط الدهون 
بواسطة الليزر يساعد في عدم ترك 
ترهالت باجللد، لكنه يستطيع عمل 
شفط لكميات محدودة من الدهون 
قد تصل ال���ى ليتر واحد، اما اذا 
كانت كميات الدهون املراد شفطها 
كثيرة، وتتعدى عدة ليترات فإن 

الليزر يكون غير مناسب لذلك.

عالج تساقط الشعر.. عند النساء
م.ع:  عم��ري 33 عاما واعاني من 
تساقط في الش��عر، فأصبح خفيفا 
ف��ي فروة ال��رأس، ه��ل يصلح لي 

اجراء زراعة للشعر؟
م���ا تعان���ني منه ه���و ضعف 
ان  الش���عر، واحلقيقة  ببصيالت 
نسيج الشعر وفروة الرأس ميرضان 
شأنهما شأن اي عضو او جزء من 
اجزاء اجلسم، وكما في حاالت فقر 
الدم واالنيميا فإننا نعالج املريض 
باملقويات والڤيتامينات والتغذية 
فه���و احلال نفس���ه لعالج ضعف 

الشعر وتساقطه بشكل متنام.
في السنوات االخيرة بدأنا في 
استخدام ما يس���مى امليزوثيربي 
الش���عر، ويتكون  لعالج تساقط 
امليزوثيرب���ي املخص���ص لعالج 
تس���اقط الش���عر م���ن مجموعة 
ڤيت�امينات والعناصر االساسية 
 B5 لنم��و الشعر مثل ڤيتامينات
وH والزن�ك واحل�دي�د، ويست�لزم 
الع���الج بامليزوثيربي جلس���ات 
اس���بوعية مل��دة تت���راوح م�ن 4 
ال��ى 6 جلس���ات م��ع اس���تخ�دام 
رش�����اش املنوتسيديل املوضعي 
بش���كل يومي مع االلتزام ببعض 
التعليمات التي ننصح بها، وهي 
عدم غسل الشعر بطريقة متكررة 
وعدم التعرض حلرارة الش���مس 
طويال وعدم استخدام الشامبوهات 
التي حتت���وي على مواد كيماوية 
ضارة واس���تخدام الش���امبوهات 
الطبيعية وجعل الشعر مكشوفا 
قدر االمكان وجتنب االس���تخدام 

املفرط للسيشوار.

جمال طبيب التجميل
س��لمى: هل طبيب التجميل الب��د أن يكون 

جميا؟
بالطبع نعم، واجلمال مفهوم عام من حيث 
الشكل والبنيان، واجتماعية الطبيب واخالقه، 
وكما يقول املثل: فاقد الشيء ال يعطيه، فاملريضة 
التي تذهب جلراح جتميل وهي ترغب في إجراء 
جراحة لتنس���يق البطن، او شفط الدهون ثم 
ترى الطبيب بدينا ولديه كرش تتردد في إجراء 
اجلراحة، ورمبا عدلت عن اجراء اجلراحة لدى 
هذا الطبيب على الرغم من أنه رمبا يكون طبيبا 

ماهرا ولديه خبرة كبيرة.
البد ان تعرفي ان مريض جراحة التجميل 

لديه نسبة مئوية فيما يتعلق بقراره في إجراء 
جراحة جتميلية لدى طبيب التجميل، فاملريض 
لديه نسبة قرار اجراء جراحة لدى طبيب ما 
قبل ان يذهب إليه، متمثلة في سمعة وخبرة 
الطبيب ثم تزداد نس���بة القرار عندما يشاهد 
املريض هذا الطبيب ويتأثر بشكله ومظهره 
وبشاش���ته، ثم تزداد النسبة بعد احلوار مع 
الطبيب وقدرته عل���ى التواصل مع املريض، 
واالقتناع ومن ثم نستطيع اجلزم بأن مظهر 
الطبيب واس���لوبه وهيئته هي عوامل ال شك 
مؤثرة في قرار املريض بإجراء جراحة جتميلية 

لديه.

اللجوء إلى جراحة شد الوجه

أم أدهم: ما أس��باب اللجوء إلى جراحة ش��د 
الوجه: وما العمر الذي جنري فيه هذه اجلراحة؟ 
وكم من الوقت تستمر نتيجة عملية شد الوجه؟ 

وهل هناك وسائل بديلة لهذه العملية؟
التقدم في العمر دائما يترتب عليه تغيرات 
في الوجه والبشرة واذا اردنا ان نسرد هذه 
التغيرات بالترتيب نقول ان الس���يدة بداية 
من عمر اخلامس���ة واالربعني تبدأ معاناتها 
مع جتاعيد الوجه، وهذه التجاعيد قد تكون 
عرضية في منطقة اجلبهة ورأسية أعلى األنف 
وبني العينني وتتباين وتختلف شدتها مع تقدم 
العمر حتى تصبح عميقة فيما بعد الستني.

ايضا تعاني الس���يدة من تهدل احلاجبني 
ما يترتب عليه كبر مس���احة اجلبهة، وهي 
ش���يء غير جمالي ومع تق���دم العمر تترهل 
اجلفون العلوية والسفلية مصحوبة بتكوينات 
دهنية حتت اجللد وجتاعيد رقيقة على اجلفن 
السفلي واسفل العينني. من التغيرات ايضا التي 
تطرأ على الوجه مع تقدم العمر تهدل وترهل 
الوجنتني واخلدود خصوصا اذا كان مصحوبا 
بفقدان الش���حوم املكونة للوجنة واخلدود، 
ويتعمق اخلطان ما بني االنف واخلدود داخل 
اجللد ويفقد انسيابيته، مما يعطي شكل التقدم 
في العمر او ان شكل السيدة يوحي باالرهاق 
والتعب، ايضا يعاني الوجه مع تقدم العمر 
بكبر حجم االنف، ويزيد سمك اجللد خصوصا 
في البالد احلارة، وتنحف الشفتان وتتكون 
جتاعيد رأسية اعلى الشفة العليا، اخيرا يعاني 
الوجه من تغيرات في البشرة التي تعاني من 
جفاف وجتاعيد وفق���دان النضارة وتكوين 

تلوينات بنية على الوجنتني واخلدود.

واحلقيقة ان جراحات شد الوجه تعالج 
هذه التغيرات بهدف التخلص منها وحتسني 
شكل الوجه وجعله اكثر نضارة واشراقا، 
عملية شد الوجه تعيد التكوين النسيجي 
للوجه إلى وضعه الطبيعي من خالل ش���د 
جلد الوجه املترهل وازالة اجللد الزائد ورفع 
احلاجبني، وشد اجلفون وإزالة اجللد الزائد 
والشحوم باجلفون، اما عن املدة الزمنية التي 
يس���تفيد بها املريض فهي نسبية وتعتمد 
على الشهر الذي اجرى فيه املريض العملية 
وعلى العموم فهي تتراوح ما بني خمس الى 

عشر سنوات.
بعض الس���يدات ال يرغنب في اجراء شد 
الوج���ه او ان هناك مانعا طبيا إلجراء هذه 
اجلراحة، فهناك وس���ائل بديل���ة لتجميل 
الوجه وهي على س���بيل املث���ال حقن مادة 
البوتوكس في اجلبهة وبني احلاجبني وحول 
العين���ني إلزالة التجاعيد ف���ي هذه املناطق 
ورفع احلاجبني مما يعطي وس���عا للعينني 
وتعويض ترهل اجلفون، ميكن ايضا حقن 
الكوالجني في الوجنت���ني واخلدود لتمتلئ 
هذه االماكن وش���د التجاعيد عليها وحقن 
اخلطوط بني االنف واخلدين جلعله ناعما 
وانسيابيا، واخلطوط املمتدة من جانب الفم 
ألسفل،ايضا ميكن حقن الشفاه الرقيقة وإعادة 

تشكيلها الطبيعي.
اما عند تكوينات الدهون عند اسفل اخلدين 
فيمكن حقن مذيبات الدهون والتخلص منها، 
اخيرا ميكن استعادة نضارة الوجه بحقن 
الڤيتامينات اخلاصة بالبشرة مع استخدام 

كرميات مرطبة وكرميات واقية للشمس.

مضاعفات عملية
 تجميل األنف

حمد: ما مضاعفات عملية جتميل االنف؟
في احلقيقة البد ان نفرق بني مضاعفات العملية 
التجميلية والنتائج غير املرضية، فاملريض يذهب 
جلراح التجميل ويطلب اجراء جراحة جتميلية 
لالنف وغالبا ما يكون لديه تصور لشكل انفه بعد 
العملية، فاذا ما حصل على هذا الشكل يعتبر النتيجة 
غير مرضية، قد يكون املريض محقا ورمبا يكون غير 

محق في هذا التصور.
من اجل هذا، قلنا انه في جراحات التجميل وخصوصا جراحة 
جتميل االنف البد ان يكون احلوار بني الطبيب واملريض مس���تفيضا 
ويصل االثنان الى الش���كل والتصور املراد الوصول اليه، اما عن مضاعفات عملية جتميل 
االن���ف فهي تتراوح بني وجود انحناء في االنف او عدم تناس���ق فتحتي االنف، او حدوث 
خلل في ميكانيكية التنفس من حيث دخول وخروج الهواء خالل االنف، ومن اهم ما يجب 
ان يعرفه املريض الذي اجرى جراحة جتميلية ويرى انها غير مرضية اال يجري جراحة 

جتميلية اخرى اال بعد مرور 6 اشهر من اجرائه العملية االولى على االقل.


