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رمضانية

أفتخـــر بجنسيتـــــي 
الباكستانيـة وبانخراطي 
فـي العمــل اإلنسانـــي 
وصراحتي مع السيدات 
جعلتنـي معشوقـة لهـن

الراش�د  مستش�ف�ى 
من  ممي��زة  بنخب��ة  يزخ��ر 

واألكاديميي��ن  المتخصصي��ن 
الواح�د  الفري�ق  ب�روح  والعم�ل 

جع��ل نتائج��ه ف�ي القم�ة

البشرة مسؤولية كل سيدة.. وحاسة الطبيب المتمرس تساعد في عالجها بنجاح
زينب أبوسيدو

ولدت في الكويت أرض اخلير والعطاء، وترعرعت فيها، وجالت حول العالم لتجمع اطراف علم وفن العناية بالبشرة 
وحصلت على مؤهالت عالية في فن التجميل وتاريخه وفلس�فته، ثم انطلقت الى عالم الشهرة في هذا الفن فانخرطت 
في العمل االنس�اني التطوعي والذي تراه الهدف االهم في حياتها وعملها، واستلهمت ذلك من استاذتها الباكستانية 
واخلبيرة العاملية املعروفة في هذا املجال  مسرت مصباح، والتي اشتهرت باستقطاب السيدات اللواتي تعرضن حلروق 
واعتداءات شوهت منظرهن أو وجوههن، حيث تقوم بعالجهن ومن ثم تدريبهن على هذه املهمة لتعيدهن الى املجتمع 
كمتمرسات يقدمن خدمة التجميل ومعاجلة التشوهات لألخريات. زيبا رفيق فتاة باكستان أرض الطبيعة اخلالبة وانهار 
اجلليد، يسري في عروقها ودمها اجلمال والطيب الباكستاني، رائدة التجميل في الكويت، ورئيسة قسم العناية بالبشرة 
والليزر في مستشفى الراشد وصاحبة املدونات واملقاالت واالصدارات املميزة في هذا املجال، اكتسبت شهرة عاملية 
فيه، واستثمرت ما حباها اهلل من موهبة خالقة دعمتها مبؤهالت عالية. قد يجول في ذهن من يراها ويدرك عنايتها الفائقة 
بجمالها انها لبنانية االصل، وقد يظن عندما يس�مع شدة اتقانها للكنة احمللية أنها كويتية اجلنسية، لكن احلقيقة غير 

ذلك، فأخصائية التجميل االكادميية زيبا رفيق حتمل اجلنس�ية الباكستانية وتفتخر بذلك وتسعد عندما يحدثها 
اآلخرون بأنها تفوقت على الكثير من مش�اهير فن التجميل والعناية بالبشرة. تنظر إلى ضحايا مدعي التجميل بعني 

احلسرة والشفقة، وتتألم أكثر عندما ترى جلودا أحرقتها أيادي الدخالء على فن التجميل والعناية بالبشرة، تقول 
زيبا رفيق: ان مهنة العناية بالبشرة والتجميل في باكستان هي مهنة انسانية بحتة وليست جتارية، الفتة الى انها 
باتت معروفة لدى مراجعيها بالشفافية والصدق والصراحة، وذلك عندما توجه بعض السيدات اللواتي يراجعنها 

في أعراض جلدية معينة الى االجتاه الصحيح، وترشدهن إلى أهل االختصاص إذا لم تكن ملمة متاما بتلك 
االعراض  من غير أن تدعي العلم وتقفز على اختصاص االطباء، وتعتبر أن ذلك هو سبب جناحها بعد 

فضل اهلل سبحانه وتعالى. »األنباء« حاورت زيبا رفيق يوم 14 اغسطس احلالي، والذي يصادف 
العيد الوطني جلمهورية باكستان، لتقول للقراء الكرام: انني لم أدخر جهدا في تقدمي النصيحة 
للسيدات، ولن أتوانى في حتذيرهن من الدخالء على مهنة التجميل، وتقدمي أيسر السبل لكي 

يحصلن على بشرة جميلة وضاءة. فإلى التفاصيل:

بداي��ة ما اآلثار الس��لبية اخلطي��رة التي تترتب عل��ى بعض العالجات 
التجميلية من قبل غير املتخصصني واملتخصصات في هذا العلم والفن؟

لعل ما يثير الدهشة هو ان معظم عيادات التجميل قد تتوافر فيها 
احدث االجهزة والطفرات العصرية املتعلقة بالتجميل، اال ان حدوث 
نتائج غير مرضية للسيدة، ال ميكن تفسيره إال بأمرين، األول ان طبيب 
اجللدية أو خبيرة التجميل قد تك���ون لديهم مؤهالت في هذا العلم، 
لكن قد ال يكون لديهم اخلبرة في التعامل مع االجهزة العصرية والتي 
تقوم املستشفى أو العيادة بتحديثها بني الفينة واالخرى، لذا، نرى أن 
من يعمل في العيادة من طبيب أو اختصاصية جتميل او حتى مجرد 
موظفة، يقوم بتجربة هذا اجلهاز على الس���يدات، واللواتي يصبحن 
ضحية لهذا التهور الالمسؤول من قبل البعض. أما األمر الثاني، فإن 
اخصائي التجميل والبشرة والناجح يجب ان تكون لديه حاسة خاصة 
يعرف من خاللها كيف يشخص املشكلة من خالل االعراض والتي قد 
تكون قاس���ما مشتركا لعدة مشاكل في اجللد او البشرة، وهذا يعتمد 
على اخلبرة العريقة في فن التجميل ومعرفة مش���اكل البشرة، وانا 
انصح السيدات اال يهرولن الى العيادات التي تعلن عن توفير تقنية 
او جهاز حديث، فهذا ليس مقياسا، ألن اجلهاز كما يقال ال يحتوي على 
»عقل« وبالتالي، لن ينفع اال إذا استخدم املعالج او الطبيب او خبيرة 

التجميل عقولهم وخبرتهم وحاستهم اخلاصة في هذا املجال.
ولكن.. ما حقيقة ما نس��معه في الوس��ط الكويتي من تعرض سيدات 

ملشاكل في بشرتهن، ومن املسؤول عن ذلك؟
هناك فوضى سائدة نبهت اليها 
في الكثير من مقاالتي املنشورة، 
حيث اصبحت اي مندوبة مبيعات 
ولالسف تدعي انها خبيرة جتميل، 
وكل خبيرة جتمي���ل تزعم انها 
طبيب���ة جتميل، وهك���ذا تطبب 
م���ن لم يعرف الط���ب، واختلط 
احلابل بالناب���ل، لذا، فإن صحة 
املرأة وبشرتها هي مسؤوليتها 
بالدرجة األولى، وعليها أن تدرك 
ان بعض خبيرات التجميل في 
بعض الصالونات ليس لديهن 
ضمير، وليس لهن هّم إال التربح 
املادي فقط، ومن هنا يجب على 
املرأة متلقية العالج ان تتأكد من 
مؤهالت خبيرة التجميل وخبرتها 
ودرايتها الكافية بهذا املجال، وإال 
س���تكون هي املتسببة في إيذاء 
جمالها وحتّم���ل تبعات العالج 
اخلاطئ واس���تخدام املواد غير 

املناسبة لبشرتها.
م��ا أكثر احل��االت الت��ي تأتي 
ال��ى قس��م العناية بالبش��رة في 

مستشفى الراشد؟
ترد الينا حاالت كثيرة تعاني 
من عدة مشاكل على رأسها آثار 
حب الش���باب والتحفرات في 
الوجه، وكذلك الكلف، وهؤالء 
يتم عالجهن من خالل أحدث 
التقنيات والطفرات التي وفرتها 
مستشفى الراشد، وعلى أيدي 

أطباء على مستوى أكادميي عال جدا بالتعاون مع خبراء جتميل 
مترسوا في هذا املجال من خالل الدراسة الفنية واخلبرة واملوهبة، 
ولعلي أقول لك ان عالج حاالت مثل حالة آثار حب الشباب والكلف 
ليس رموزا حتت���اج الى من يفكها، بل انه معروف من قبل أكثر 
اخلبي���رات وأطباء التجميل، إال ان املعول على جناح هذا العالج 
من فشله هو اخلبرة الكافية للطبيب، ومتابعته املستمرة ملراحل 
الع���الج، أما من جانب متلقية الع���الج فيجب ان تكون حريصة 
على االلتزام بنفس التعليم���ات والتوجيهات من قبل طبيب أو 

خبيرة التجميل.
ولكن.. ما الوسيلة الناجحة لعالج آثار حب الشباب والكلف؟

التقشير يعتبر من أكثر العالجات استخداما للكلف وآثار حب 
الشباب والتحفرات، سواء كان تقشيرا كيميائيا أو بالكريستال أو 
باألعشاب أو حتى بالليزر، ولكن ما يحدث لدى بعض السيدات 
هو انهن ال يلتزمن بكرميات احلماية من الشمس، وتظن بعضهن 
ان ذلك مقصور فقط على فترة العالج، وهذا خطأ، لذلك نرى انهن 
يفاجأن بظهور عالمات جديدة على بشرتهن عقب العالج بشهرين 
أو ثالثة، حيث املفترض بهن ان يستمررن على كرميات احلماية 

لفترات طويلة تالفيا حلدوث أي انتكاسات.
ما الفرق بني العيادة التجميلية واملستش��فى وصالونات ومعاهد 

التجميل؟
هذا األمر يعتبر ذو حساسية عالية جدا، ومن الضروري في 

هذا املقام ان أشير الى نقطة مهمة، وهي ان هناك عالجات ال يسمح 
باستخدامها إال في العيادات واملستشفيات، وليس في صالونات 
التجميل، والتي يجب ان يكون نشاطها مقصورا على تقدمي مجرد 
»دلع« لبشرة املرأة أو املساج وال� »ريالكسيشن« وذلك من أجل 
إضفاء رونق خاص على املرأة لغرض حضور حفلة أو مناسبة 
فقط، لكن املرأة التي تريد ان تعالج مش���كلة دائمة في بشرتها، 
عليها ان تتوجه للعيادة الطبية املتخصصة وللمستشفى التي 
يتوافر لديها عالج مشكلتها، أما اذا اغترت بصاحبة صالون غير 
متخصصة وأقنعتها بأنها س���تحصل على نتائج، فإن هذه املرأة 
هي التي س���تتحمل تبعات املضاعفات التي قد حتدث لبش���رتها 
وجمالها، واملفترض ان يعرف كل إنس���ان حدوده وقدر نفس���ه، 
ويعلم أي���ن يبدأ اختصاصه وأين ينتهي، وأال يقفز على منطقة 
اآلخرين واختصاصهم، علما انه في بعض األحيان تأتيني امرأة 
تعاني من حب شباب نشط، وأحولها مباشرة للطبيب املختص، 
وال أظلمها وأسبب لها ضررا وحتفرات مستقبلية في وجهها من 

أجل احلصول على قليل من املال.
وهل يعتبر قسم العناية بالليزر والبشرة في مستشفى الراشد مبنزلة 

عيادة جتميلية أو مركز عناية بالبشرة؟
القس���م الذي نعمل فيه يعتبر عيادة طبية جتميلية متخصصة، 
ولدين���ا أكثر من طبيب متخصص على مس���توى ع���ال نعمل حتت 
إشرافه، أما أنا فأش���غل منصب رئيسة القسم كإدارية، ولدينا أطباء 

معروف���ون مثل د.أحمد عبدالعال ود.مصطف���ى حمام، ود.ريناتا، لذا 
فإن ما مييز مستش���فى الراشد من بني جميع العيادات واملستشفيات 
ومراكز التجميل هو الفريق املتكامل الذي يعمل بروح واحدة، ويجمع 
بني اجلانب التجميلي املتم���رس، واجلانب الطبي األكادميي، وهو ما 
أدى الى جناح العالجات التي نستفيد من خدمات املركز في مستشفى 
الراشد ألننا نكمل بعضنا البعض ولوال ذلك حلدثت أخطاء، وكما هو 
معروف فإن اللمسة التجميلية الفنية يفتقدها أطباء اجللدية، ونحن 
كخبراء وخبيرات جتميل يفوتنا الكثير من األمور الطبية، وأنا دائما ما 
أردد شعارا يقول: »إن اخللط بني العلم والطبيعة هو كل ما حتتاجينه 
لتكون���ي جميلة«، كما انه مع احترامي لألطباء ودورهم املهم في فهم 
أعراض اجللدية، فإن بعضا منهم ال يتفهم دور خبيرة التجميل، رغم 
انهم يعلمون أنها مهنة لها مستند وأساس علمي ومؤهالت وخبرات 

وملسات فنية.
لو انتقلنا إلى حل مش��اكل البشرة خالل شهر رمضان املبارك، ما أهم 

التوجيهات التي تقدمينها لكل امرأة في هذا الصدد؟
أنا أعتبر ان ش���هر رمضان فرصة لتنقية األجس���ام من السموم، 
كما اننا ننقي عقولنا ونفوسنا وقلوبنا، واملشكلة التي حتدث هي ان 
هذا الشهر املبارك بات في عرف الناس مهرجان استعراض لألطعمة 
الدسمة واملأكوالت، في حني ان اهلل شرعه لنا من أجل تعلم أسلوب 
حياة صحية، فهناك الكثير من اإليجابيات التي يس���فر عنها الصوم 
على صعيد البش���رة، حيث ان هذا النظ���ام الصحي يقلل من معدل 
تدهور خاليا البشرة، بل يقود الى 
جتديدها وجتديد شبابها، وهذا ما 
ميكن إدراكه بوضوح من خالل 
حتسن حالة التبقعات والتصبغات 
والتجاعيد، ما يكسب البشرة لونا 
العيون  س���حريا ويضفي على 
إشراقة وجماال، ولعل السر في 
ذلك هو ان اجلسم يتخلص من 
سمومه خالل نهار الصوم، وحتى 
نساعده على ذلك البد من شرب 
كميات من املاء ال تقل عن 8 أكواب 
بني فترتي الفطور والس���حور، 
وذلك تالفيا حلدوث جفاف في 

البشرة.
عل��ى  امل��رأة  تنصح��ني  ومب 
صعي��د اختيار الوجب��ة الصحية 
األفضل لبشرتها خالل الفطور أو 

السحور؟
أنصح دائما بتناول الشوربة 
عوضا ع���ن األغذية الدس���مة، 
واإلكثار من املاء وشرب العصائر 
الطازج���ة باس���تثناء عصيري 
البرتقال والطماطم، واالبتعاد عن 
العصائر احملتوية على نكهات 
إضافية وبدال من شرب الشاي، 
فإني أنصح بش���رب كوبني من 
شاي األعشاب الطبيعية، كما ان 
التفاح الطازج والشمندر وامللفوف 
واجلزر والكرفس وعصير العنب 
أيضا تعتبر من األطعمة املفيدة 

للبشرة.

عالجات رمضانية
ما أهم مشكالت البشرة التي ميكن عالجها بنجاح خالل شهر رمضان؟

الكثير من مشاكل البشرة ميكن معاجلتها بفاعلية أكثر خالل شهر رمضان، ومنها عالج 
البقع السوداء، والتجاعيد وعالج البشرة الدهنية املعرضة حلب الشباب، فعلى سبيل املثال، 
ميكن للمرأة التي تعاني من البقع البنية ان تقوم في الصباح وتغسل وجهها مبنظف حمض 
اجللوسيك، مع استخدام مرطب يحتوي على حمض الهايلورونيك، وضرورة استخدام كرمي 
احلماية من الشمس إذا كانت تنوي اخلروج من املنزل السيما في مثل هذه األجواء احلارة، 
أما في املساء فعليها أن تغسل بشرتها مبنظف خفيف مع وضع كرمي تقشير بحمض الفاكهة، 
ووضع كرمي خاص للعينني، ومن ناحية اخرى فإن معظم الس����يدات الالتي يحضرن طعام 
الفطور في املطبخ خالل شهر رمضان ميكن لهن ان يستغللن الوقت لعمل بعض العالجات 
باألقنعة الطبيعية، فمثال ميكن ملن تعاني من البشرة اجلافة ان تهرس ثمرة أفوكادو وتضعها 
على وجهها ملدة 20 دقيقة، ثم تقوم بغس����لها مباء بارد، في حني ان من تعاني من التجاعيد 
ميكنها ان تخفق بيضتني مع ملعقة سكر وتضع املزيج على وجهها ملدة 30 دقيقة ثم تغسله 
باملاء الدافئ، كما ان من تعاني من آثار حب الش����باب، وترغب في تضييق املسام من املمكن 
لها ان تغلي تفاحة ثم تهرسها وتضيف اليها 5 قطرات من العسل وتضع املزيج على وجهها 

ملدة 15 دقيقة ثم تغسله مباء دافئ.

الخلط بي�ن الطبيعة والعلم ه�و كل ما تحتاجينه لتكون�ي جذابة.. وفن التجميل مهنة لها مس�تند وأس�اس وتاريخ وفلس�فة

الصوم ليس مهرجانًا الس�تعراض األطعم�ة لكن�ه فرص��ة مواتية لتنقي�ة الجس�م وتنضي�ر الوجه وجع�ل النظرات أكث��ر إشراق�ًا

حب  آث�ار  م�ن  التخل�ص 
الش�باب ليس�ت رموزًا تحتاج 

إلى  يفتق�ر  لكن�ه  يفكه�ا  من 
ولمس�ات  أكاديمي�ة  نظرة 

س�اح��رة وحاس���ة 
تشخيصية خاص���ة

زيبا رفيق ل� »األنباء«:
رائدة التجميل

زيبا رفيقاخلبيرة العاملية مسرت مصباح في مؤمتر صحافي

اعت���ذرت للكثي��رات عن المساس ببشرتهن وأرشدتهن ألصحاب االختصاص ألني أعلم أين تبدأ          صالحياتي وأي�ن تنته���ي

إحدى ضحايا احلرق باألسيد بعد اجراء عملية جتميلية 


