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رش��يدة: هل يطلب منكم عمليات جتميل وترفضونه��ا على اعتبار أن 
مخاطرها أكبر من عوائدها؟

بالطبع فعندما نش����عر بأن املريض لديه مش����اكل صحية أخرى، ال 
يجوز معها إجراء عملية التجميل وننصحه بعدم إجرائها سواء عندنا 
أو عند غيرنا، وعلى س����بيل املث����ال ال احلصر هناك أمراض مناعية قد 
يصاحبها تس����اقط في الشعر، فإذا راودنا الشك في هذا املرض املناعي 
وأن املري����ض أو املريضة فعال لديها مش����كلة مناعية كالذئبة احلمراء 
مثال فهنا نرفض عمل زراعات ش����عر ويجب أن نعالج هذا املرض أوال 
والشعر يتحس����ن الحقا مع عالج املرض وقد مرت علينا في األسبوع 

املاضي حالتان من هذا النوع.
وإذا حدث أن أحد املرضى لديه شعر ويريد أن يقوم بعمل شد باخليط 
أرفض ذلك، ألن الشعر يؤثر على اجلهاز املناعي، وهناك أمراض أخرى 
كالبهاق وإذا أردنا عمل ليزر فيمكن ان يس����بب الليزر بهاقا في املكان 

الذي سنقوم بعمل ليزر له، وهكذا.
خل��ود: ما مخاطر البوتكس، خصوصا أن هناك كالما حديثا على أنه من 
املواد الس��امة فقد اشارت دراسة اميركية حديثة إلى أن مادة البوتكس التي 

تستخدم عادة لغايات جتميلية، هي من أكثر املواد السامة القاتلة بالعالم.
فعال البوتكس مادة س����امة تفرز بكتيريا، تنتجها مصانع أميركية، 
وقد حصلت على موافقة هيئة الطعام والدواء على أن يتم حقن ل� »111« 
ملا بني احلاجبني بجرعات محددة ال يجوز أن نتخطاها، البوتكس سام 
ولكن كل دواء في األصل سم وإال ملا كان رمز الصيدلية هو ثعبان، وكل 
دواء له جرعة محددة وبناء على هذه اجلرعة يكون الدواء وإذا كان أكثر 

من ذلك فهو سم وأقل من ذلك فهو غير فعال.
فعندما نحقن مريضة، نحقن على احلد األدنى ألن هذه القيمة لدينا 
قيم����ة متداولة من كذا إلى كذا فنحقن دائما على األقل، طاملا حقنت مرة 
واثنتني قبل ذلك، وحتى لو حقنا على األعلى ال يحدث تس����مم أو غيره 
فاملشكلة التي ميكن أن حتدث هي زيادة رد فعل العضالت فقد ترتخي 

أكثر.
أما أضراره فتكون للس����يدة احلامل أو املرض����ع، فال يجوز احلقن 
بالبوتكس، حتى وإن كان بالنسبة البسيطة، كما أن املضادات احليوية 

ال تستعملها احلامل أو املرضع.

شفط الدهون

خالد: عمليات ش��فط الدهون هل تصلح لكل املناطق في اجلس��م وفي 
كل احلاالت؟

ليس في كل احلاالت فالسمنة لها درجات، وشفط الدهون عامة يصلح 
للسمنة املرضية، فمثال إذا كان أحد األشخاص لديه مشكلة في منطقة 
البطن أو مشكلة في منطقة األرداف او مشكلة في يديه فهنا نقوم بعملية 
شفط الدهون ونكون قد اعدنا تناسق قوام جسمه مرة اخرى وجعلنا 

اجلزء الذي به سمنة موضعية يتماشى مع بقية اجزاء اجلسم.
لكي نشفط الدهون ولكي ال تعود مرة أخرى يجب على املريض أن 
ينظم منط حياته فإما أن يذهب إلى معهد صحي مرة في االس����بوع أو 
أن ميارس رياضة املشي مدة كيلو مثال مرة في االسبوع أو يحافظ على 
وزنه بعدم االفراط في االكل، فيقوم بعملية موازنة، عن طريق مقارنة 
تتماش����ى مع كمية الطعام وخروج الطاقة من اجلسم فهنا يحافظ على 

عملية شفط الدهون، حتى ال تعود مرة أخرى.
جن��الء: هل ميك��ن أن تلبي عملي��ات التجميل جمي��ع احلاجات كتكبير 

الشفاه أو توسيع الفم أو العينني وما إلى ذلك؟
تكبير الشفاه يكون باحلقن مبواد مجهزة نقوم بها، أما توسيع الفم 
فلم أجد من جاء ليوسع فمه بل وجدت من يريد تصغيره، وفيما يتعلق 
بالعينني وتكبيرهما فهذا املجال في اجلراحة، ويتدخل فيه الليزر اآلن 
وهناك عمليات ليزر جترى إلزالة الترهالت الزائدة حتت اجلفن، والليزر 
نفسه من االشياء التي تزيل اثار التجاعيد واثار التكيس حتت اجلفون، 
وطبع����ا لدينا اآلن عدة حلول وأكثر م����ن طريقة للتجميل، وليس حال 

واحدا: احلقن والليزر واجلراحة.

متى نبدأ عمليات التجميل

طيبة: بالنس��بة للمرأة هل ترتبط عمليات التجميل بس��ن معينة؟ وهل 
ميكن إجراء جميع العمليات ملن هن فوق اخلمسني من العمر؟

ممكن ولكن هناك عمليات نح����ب ان جنريها مبكرا وهناك عمليات 
يجب أن نؤخرها وعلى س����بيل املثال عمليات شفط البطن تكون بعد 
أن تكون السيدة انهت مراحل احلمل والوالدة ولكن ال يجوز ان جنري 
عملية شفط بطن وحتمل السيدة بعد عام، أو عامني لذلك نؤخرها الى 

زينب أبوسيدو
مقولة اجلمال هو جمال الداخل حقيقة، ليس على صعيد جمال النفس واألخالق فقط، بل أثبت الطب ان جمال البشرة والشعر يبدأ من الداخل فعال، والداخل 
هو ما يحدد صفاء البش�رة وخلوها من العيوب ولكي حتافظ املرأة على جمالها يجب ان تعتن�ي مبطبخها أوال فتناول اخلضراوات الطازجة والفاكهة واألطعمة 
الغنية بالڤيتامينات واألمالح واإلكثار من شرب املاء كفيل بجعل البشرة صحية وصافية ومشرقة وجعل الشعر كثيفا والمعا وغير متقصف. وأكد د.أحمد عبدالعال 
استش�اري طب التجميل وجراحات الليزر التجميلية في »مركز عادل قطينة« -  عضو اجلمعية األميركية لألمراض اجللدية وعضو اجلمعية األوروبية جلراحات 
الليزر التجميلية � خالل ردوده على اتصاالت القراء في »األنباء« على أهمية الغذاء، خصوصا اخلضراوات الطازجة في صحة البشرة وجمالها، مشيرا الى ان الكثير 
من مشكالت الشعر والبشرة تكون ألسباب أخرى، كاألمراض املناعية ومشكالت النظر واألسنان وسواها. وحول مادة البوتكس التي نالت شهرة عاملية واسعة 
بوصفها احلل السحري ملشكالت التجميل بدءا بالقضاء على جتاعيد الوجه، وصوال الى تكبير الشفاه يؤكد د.عبدالعال انها مادة سامة يصنعها نوع من البكتيريا، 
وان هيئة الدواء والطعام األميركية وافقت عليها أصال الستخدامها بكميات صغيرة جدا في املنطقة بني احلاجبني عند الضرورة. وعن عمليات شفط الدهون قال 
د.عبدالعال انها مفيدة فقط في احلاالت املوضعية في البطن واألرداف. وحول مرض »الثعلبة« شدد على ضرورة إجراء فحوصات للنظر ولألسنان، والبحث عن 
أي بؤر صديدية في اجلسم، مؤكدا ان مشكالت النظر أو األسنان غالبا ما تؤدي الى اإلصابة بالثعلبة املفاجئة. ونصح السيدات اللواتي يعانني من التشققات في 
اليدين باستخدام صابون اجللسرين أو الصابون احلمضي وهو الصابون السائل بشكل دائم، وحذر من استخدام الكورتيزونات لعالج مرض النخالة الوردية الذي 
يصيب اجللد ألنها تزيد من انتشار املرض بدال من ان تعاجله. وحول استخدام الليزر في عمليات التجميل أكد د.عبدالعال ان الليزر يعالج العديد من املشكالت 
كدوالي الساقني السطحية التي ميكن عالجها خالل جلسة واحدة وإزالة الترهالت الزائدة حتت اجلفن، والتجاعيد وآثار التكيس حتت اجلفنني وتصبغات اجللد 

العميقة إضافة الى الكثير من املشكالت التي لم يكن من املمكن عالجها، موضحا ان الليزر آمن وسريع وفعال وهو ثورة في عالم الطب.

ما بعد األربعني.
وهناك عمليات يجب أن جنريها مبكرا، كأثار حب الشباب مثال ألن 
اجللد واجلس����م عامة في فترة مبكرة تبقى القدرة على استجابته لهذه 
األمور أعلى، كالطفل مثال: إذا تعرض لكس����ر يكون إلتئامه أس����رع من 
شخص كبير عندما يتعرض لكسر في العظام، فاالصغر سنا، التئامه 
واستجابته تكون اس����رع وأفضل ولكن هناك عمليات تقدم، وعمليات 
تؤخر وتعتمد على طبيعة املرض، وطبيعة حياة املريض بعد ذلك، كيف 

ستكون وهل هناك اشياء مير بها في حياته ستضره مستقبال أم ال؟
ام عبدالعزيز: لدي مش��كلة في ش��عري وهي الثعلبة في مقدمة الرأس، 

وذلك منذ أسبوعني، واصبح خفيفا للغاية، فما احلل؟

عندما نرى الثعلبة من هذا النوع فإننا نسأل عن 3 أشياء: األولى ان 
نطمئن انه ال توجد مش����كلة في النظر ألنها إن وجدت فيجب أن تعالج 

وقد تكون مشكلة غير ملحوظة الى ان حتصل الثعلبة املفاجئة.
كذلك يجب ان نطمئن الى انه ال توجد مشكلة في األسنان، كاخلراج 
أو التسوس، فيجب ان تعالج ألن مشاكل األسنان قد تؤدي الى الثعلبة 

املفاجئة.
وكذلك يجب ان نطمئن انه ال توجد بؤرة صديدية داخل اجلسم في 
أي مكان به التهاب مثل الل����وز أو مجرى البول، أو غيره ونعاجلها إن 
وجدت، ثم بعد ذلك نعالج الثعلبة موضعيا وإن لم تس����تجب للعالج 
فنعاجلها بالليزر عن طريق جلس����تني كل أس����بوع وتس����تغرق من 8 

جلسات الى 16 جلسة.

البشرة الجافة

بشرتي ايضا جافة وبها حبوب حمراء؟
كم عمرك؟

21 سنة ومتزوجة.
هل الدورة منتظمة؟

نعم.
هي حب ش����باب عادي على األغلب، ويجب ان نراك للتأكد وعالجها 

مضاد حيوي موضعي وغسول طبي.

بعد الليزرآثار حب الشباب قبل الليزر

الوحمة بعد الليزر

الوحمة املتقرنة حتت االبط قبل الليزر

نصح باإلكثار من الخضار والفاكهة
للحصول على بشرة 

نقية وجمال دائم

د.أحمد عبدالعال ل� »األنباء«: 
البوتكس سام والليزر فّعال وآمن
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أم هاني: هل الليزر يعالج ترهالت اجلسم؟
يعالج ويفيد ولكن بنسب معينة فإذا كان هناك شخص عنده ترهل 
مصاح����ب للدهون فيج����ب أوال ان نذيب الدهون ونفتته����ا بالليزر ثم 

نستعمل الليزر لشد اجلسم.
وزن��ي كان 91 كيلوغرام��ا، ونقص الى 69 كيلوغرام��ا، من دون رياضة 

ولكن هناك ترهالت كثيرة في البطن واألفخاذ.
إذا كان الترهل زيادة عن اللزوم نقوم بعمل جراحة ويجب ان نراك 

لنحدد إذا كان العالج يصلح باجلراحة أو الليزر.
مه��ا املطيري: عندي دوالي ف��ي رجالي ومنطقة الفخ��ذ والعروق مثل 
العنكب��وت تش��وه منظرهما وعندما ذهبت الى املستش��فى أخبروني بعدم 

وجود دوالي ولكن باملظهر اخلارجي فقط أي ان أوردتي سليمة.
إذا كان عرض الش����عيرات الدموية هذه الى ح����د 2 ملليمتر فيمكن 
عالجها بالليزر، وبجلس����ة واحدة، أما إذا كانت هناك شعيرات واسعة 
أو أكبر من هذا احلجم، فهناك جهاز ليزر غير موجود في الكويت حاليا 
ولكن قريبا سيتواجد عندي لعالج احلاالت األعمق، وهذا الليزر ندخل 
به داخل اجلسم، لنقفل الوعاء الدموي من الداخل، أما الدوالي السطحية 

فيمكن عالجها بجلسة واحدة وفي حينها.

نمش وبقع سوداء

عيس��ى: عمري )25 س��نة( وبش��رتي دهنية وبها من��ش وحبوب وبقع 

سوداء، وتفرز دهون باستمرار.
هل بشرتك المعة؟ وهل هذه احلبوب حمراء وتفرز صديدا؟

نعم.
في الغالب هذه احلبوب هي حب الش����باب وبالتأكيد عاجلتها وعادت 
مرة أخرى، ونصيحتي لك عندما تعالج حب الش����باب، عليك ان تس����ير 
على نظام معني في حياتك حتى ال تعود مرة اخرى، وهذا يعني انه عليك 
أوال استخدام غسول بشكل دائم للوجه بدال من الصابون للمحافظة على 
الوجه معتدال أي لي����س جافا وال دهنيا، وأنت حتتاج الى مضاد حيوي 
موضعي ايضا لعالج هذه احلبوب وعليك استخدام األنواع الطبية وليس 
التجارية ويفضل اس����تخدام واقي الشمس قبل خروجك بنصف ساعة، 

ويجدد كل 4 ساعات.

سواد حول الفم

آم��ال: ابنت��ي عمرها )15 عاما( وهي تعاني من س��واد ح��ول الفم، راجعت 
املس��توصف وأعطاني الطبيب كرميات، وطاملا هي تس��تخدمها وتداوم عليها 
تختف��ي، ولك��ن إذا توقفت تع��ود مرة اخرى، واكتش��فت انه��ا كرميات بها 
كورتيزون وأنا متخوفة من استخدامها وهي في هذه السن املبكرة وهي تعاني 
من حساسية مفرطة من الشمس، أي انها عندما تتعرض للشمس يزداد السواد 

عندها وكذلك تعاني من جفاف شديد في يديها، في كفها وفي ظهر اليد.
بالنسبة للتصبغ حول الفم هل هناك احد في العائلة يعاني من نفس 

األعراض؟
ال يوجد.

مش����كلة التصبغ على طرفي الفم بالذات تؤدي الى جفاف على الشفة 
ايضا، وهنا أريد أن اشير الى ان أي أطعمة أو أشربة بها أحماض كالعصائر، 
أو الطماطم أو الفواكه، املفروض عندما تتناولها ابنتك أال تقضمها ويسيل 
منها احلمض على الش����فة أو طرف الفم، أي تأكل بشكل كامل دون قضم، 
ألنه����ا حتتوي على مواد تثير هذا االلتهاب في اجللد. وإذا أرادت ش����رب 
العصائر فعليها أال تشربها من الكأس، بل بأنبوب شفط »شلمون« حتى 
ال يتعرض اجللد حول الفم لهذه االحماض، بعد ذلك نالحظ حتسنا قبل 
العالج. وبالنس����بة للكورتيزون ليس أي كورتيزون يس����تخدم للوجه 
وليس بش����كل دائم ولكن أليام معينة ولكننا أحيانا نضطر لعدم وجود 
غير ه����ذا العالج، أي أن أخذ هذا العالج يكون حتت رقابة طبيب، وكذلك 
ميكن اس����تخدام عالجات تفتيح لفترة معين����ة ونعمل له نوعا من أنواع 
التقشير حتت مالحظة الطبيب. أما تشققات اليد فيجب استخدام صابون 
»جلسرين« وإذا استخدمت صابونا عاديا فعليها استخدام صابونا حمضيا، 
وليس قلويا وهو الصابون السائل وعليها بشكل دائم استخدام املرطبات 
وبش����كل هستيري، واحيانا اقالم الرصاص، أو اقالم الفلوماستر أو أقالم 
االلوان او الصلصال ميكن ان يس����بب له����ا اجلفاف فيجب أن نبحث عن 
الس����بب املؤدي لذلك وكذلك التغذية اجليدة لبشرة جيدة، حتتوي على 
الڤيتامينات واالمالح، وهي موجودة ف����ي اخلضار والفاكهة وخصوصا 

اخلضراوات اخلضراء.
عبدالعزيز: أريد أن استفسر عن إبر التنحيف فقد كان وزني 200 كيلوغرام 
وقل وزني وأصبح جس��مي مقبول الشكل ولكن ظلت اجلوانب عندي، وأفكر 

باستعمال امليزوثيربي مع احلمية بعد أن عاد وزني.
أنصحك بأن تبدأ باحلمي����ة أوال حتى تصل إلى احلد الذي ال يقل فيه 
وزنك، بعدها األفضل أن نبدأ بحقن املناطق التي يجب سحب الدهون منها، 

وهذا يعطي نتيجة افضل.
ش��وق: عمري 20 س��نة واصبت بصدفية اجللد وأن��ا صغيرة وكانت في 

الركبتني وجلد الرأس، فما هذه الصدفية؟
نحن عادة نستخدم للصدفية حمض السلسليك والكورتيزون فإذا متت 
االس����تجابة نتوقف واذا لم تتم نستخدم الليزر وبعض االدوية، وعندما 
ننتهي فإنها قد تعود وهذا طبيعي وقد ال تعود، واسبابها قد تكون وراثية 
وقد تكون هناك مشاكل أخرى في اجلسم كبؤرة صدفية في اجلسم، وقد 

يكون نقصا في الكالسيوم.
أمل: أصبت مبرض النخالة الوردية فترك عندي اثارا تتمثل ببقع سوداء لم 

تذهب فهل لها عالج؟
هل اصابتك من فترة طويلة؟

هي بقعة صغيرة ظهرت في جس��مي، ثم انتش��رت بشكل كبير في جميع 
أنحائ��ة، وكانت بقعا صغيرة فتناولت عالجا وه��و مرهم كورتيزون فازدادت 
والتهب��ت، واعطتن��ي الدكتورة مرهما مرطب��ا فخفت البق��ع، ولكنها مازالت 

موجودة، وهذا حدث منذ شهرين.
النخال����ة الوردية مرض ليس له س����بب عندنا ولك����ن آخر ما توصل 
اليه العلم، انه نوع من أنواع الڤيروس����ات يس����مى هربل 7 وبالتالي اي 
كورتيزونات لعالجها تزيدها، وهذا ما حدث معك، فليس من املفروض ان 
تأخذي كورتيزون، بل مرطبات وبعض التعليمات وعلى رأسها ان تبتعدي 
عن الصابون العادي أو الليفة العادية فأي ش����يء يحتك باجللد يهيجها، 
ويجعلها تزيد وهذا بالنسبة ملرض النخالة، اما التصبغ الناجت عنها فإذا 
كان س����طحيا فبعض كرميات التفتيح حتلها أما إذا كان عميقا فهنا تكمن 
املش����كلة، النه ال يوجد لها عالج 100% خاصة إذا كان ناجتا عن عالجات 
ونحاول عالجها بالليرز عن طريق التجربة على منطقة معينة فإذا كانت 
النتيج����ة جيدة نكمل اما اذا لم تكن جيدة ال نكمل وانصحك باس����تعمال 
جلس����رين وال تستعملي الليفة العادية بل اس����تعمال الليفة االسفنجية 

ودائما استعملي املرطبات.

احذري 
المستحضرات الكيماوية

ابتسمي دائمًا

التجميل وعلم النفس إزالة التجاعيد وشد الجفون بالليزر

يؤك����د األطباء دائما ضرورة االبتعاد عن املس����تحضرات 
الكيماوية ويقولون نحن مكونون من الطبيعة وإليها سنعود 
ومن املفيد جدا ان نعمل على ترميم اي خلل يتعلق بالبشرة 
بواسطة املكونات الطبيعية وليست االصطناعية وذلك حتاشيا 
ألي اع����راض جانبية ميكن ان تتع����رض لها، ويحذرون من 
الكرميات الكيماوية التي يدخ����ل في تركيبها زيت البارافني 
وهذا الزيت يساعد على تنعيم البشرة ولكنه يعمل على سد 
مس����اماتها بحيث تظهر حبوب دهنية حتت اجللد فيما بعد 
يصع����ب عالجها، لذا ينصحون بق����راءة مكونات املواد التي 
تضعها الس����يدة على وجهها واالبتعاد ع����ن الكرميات التي 
حتتوي على مادتي األملنيوم والبترول ايضا ألن هاتني املادتني 
تؤثران على املدى البعيد في املخ، وكذلك األمر بالنسبة الى 
صبغات الشعر فمعظمها يحتوي على مواد مسرطنة ينبغي 
جتنبها واالستعاضة عنها بالصبغات املستخلصة من املواد 

الطبيعية والتي اصبحت متوافرة.
استخدام املقشر على الوجه دون استشارة طبية او جتميلية 
يؤدي الى عواقب وخيمة، فاملقش����ر ي����ؤدي الى قبع الطبقة 
الس����طحية من بشرة الوجه لذا يجب ان يرافق تلك العملية 
)التقش����ير( وضع كرمي خاص مدع����م بالڤيتامينات الكافية 

لتقوية البشرة.

يقول االطباء ان حتس���ني الداخ���ل مرتبط باخلارج 
والعكس صحي���ح، لذا ينصح اجلمي���ع باالبتعاد عن 
االنفع���االت واالزعاجات وكذل���ك بتنظيف الوجه قبل 
وضع اي نوع من ان���واع الكرميات، ووضع الكرميات 
الواقية من الشمس صيفا وشتاء الن الضوء يؤثر في 
البشرة ايضا وباالضافة الى كل ذلك ينصح بأن تبقى 
االبتسامة مرسومة على شفاه اجلميع ونابعة من قلوبهم 
النها تضفي جماال ونقاء وصفاء وسعادة على الشخص 

نفسه اوال وعلى من حوله.

اجلمال يعطي ثقة للفرد جتاه نفسه وجتاه اآلخرين، 
واختصاص التربية وعل���م النفس يهتم كثيرا بغرس 
تلك الثقة وتعزيزها بشتى السبل والوسائل، لذا ميكننا 
القول: ان العالقة حميمة بينهما بل هما يرتبطان ارتباطا 

وثيقا.
فاملتلق����ي الي عملية جتميلية يجب تهيئته نفسيا 
بأن يقوم باس���ترخاء تام من اج���ل تقوية الطاقة لديه 
وجعل اس���تجابت���ه للعام���ل التجميلي بشكل افضل 

واسرع.

الليزر من أهم وأفضل وسائل صنفرة اجللد ويستخدم 
في إزالة آثار اجلروح والعمليات اجلراحية وعالج آثار حب 
الشباب وشد جتاعيد الوجه السطحية دون جراحة، حيث 
يؤدي الليزر الى إزالة طبقات من اجللد وفقا ملا يراه الطبيب 
وحسب كل حالة، يحدث بعد ذلك التئام تام في خالل 10-7 
ايام يك���ون بعدها لون اجللد مائال للحمرة وتختلف فترة 
احمرار اجللد على حسب نوع الليزر املستخدم وكذلك نوع 
البش���رة بعد ذلك ويعود اجللد الى لونه الطبيعي وتظهر 

النتائج املذهلة لليزر.

ومن استخدامات الليزر ايضا جتميل وشد جفون العني 
ويستخدم الليزر بديال للمش����رط اجلراحي حي����ث يؤدي 
الى تقليل نسبة الدم الفاقد كما يستخدم اللي����زر كذلك كبديل 
للخي����وط اجلراحية سواء للجلد او االعصاب او االوعي�����ة 

الدموية مم����ا يؤدي الى سرع����ة التئام اجلروح.
كما يعتب����ر اللي���زر من اهم وسائ���ل ازال���ة البق����ع 
اجللدي����ة والوحم�����ات البني�ة امللونة حي����ث يقض����ي 
عل�������ى اخلالي�������ا امللون����ة دون أل���م وبالتالي دون اي 

تخدير.

الوحمة بعد الليزر

)حسن حسيني( د. أحمد عبدالعال يحاور »األنباء« 

الوحمة الدهنية في الرأس قبل الليزر

الدوال�ي الس�طحي���ة في الس�اقي���ن 
ُتعال��ج باللي���زر وبجلس��ة واح��دة فق�ط

بع�د ع�الج ح�ب الش�باب يج�ب اتب��اع 
نظ��ام خاص حت��ى ال يع��ود م��رة أخ�رى
م��ن  الب�د  بالثعلب���ة..  اإلصاب��ة  عن��د 
فح��ص النظ�ر بدق�ة فق�د يك�ون هو الس�بب
عند وجود تصّبغ حول الفم أو جفاف في الشفاه يجب 
االنتباه من وصول األغذي�ة الحمضية إلى خارج الفم


