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استشاري جراحة التجميل بمستشفى طيبة أكد أن دور الجراح 
إزالة الدهون المتراكمة ال خفض وزن المريض

في البداية، جراح 
التجميل يقابله العديد 

من اإلجراءات اجلراحية 
منها البسيط ومنها 

املعقد، هال ذكرت لنا 
بعضها؟

٭ مجال التجميل واسع وميتد 
إلى أمور جراحية وأخرى غير 
جراحية واألخيرة منها ما هو 
منتشر بكثرة جعلت البعض 
يعتبره من األمور البســيطة 
والبوتكــس  الفيلــر  مثــل 
والنضــارة وامليزوثيرابــي 
وجميع االجراءات البســيطة 
ولكن يجب أن يكون اجراؤها 
بحــذر ولــدى متخصــص، 
كذلك األمور املتوســطة مثل 
إزالة آثار الوحمات والندبات 
وعمل الغمازات وطابع احلسن، 
ووصوال الى اجلراحات املواكبة 
البدانة من  لعمليــات عــالج 
تكميم وحتويل مسار وغيره، 
والتــي يفقد اجلســم خاللها 
نســبة كبيــرة مــن الدهــون 
ينتج عنها اصابته بالترهالت، 
وكذلك عدم التناسق في بعض 

األماكن.

ما بعد عالج البدانة
ما تقييمك لعمليات 

معاجلة البدانة والتي 
يأتي دور طبيب 

التجميل بعد اجرائها؟
٭ بعد هذه االجراءات اجلراحية 
تكون هناك ترهالت باجلسم، 
وهنا نقــوم بشــد الترهالت 
واخفائها متاما فيعود شــكل 
جســم املريض لنفس ما كان 
عليه قبل أن يصاب بالبدانة، 
وقــد يظن البعــض أن جراح 
التجميل يخفض وزن املريض 
وهذا اعتقاد خاطئ، ألن ما نقوم 
به هو ازالة موضعية لبعض 
الدهــون املتراكمة واملتكتلة، 
وهــو ما نــراه فــي كثير من 
النساء بشكل خاص حيث جند 
امرأة نحيفة اجلســم ولكنها 
تعانــي من تضخم في اجلزء 
الســفلي، والوزن العام لديها 
يجعلنا ننصحها بعدم إجراء 
تدابير جراحية خلفض الوزن 
مــن تكميــم وحتويل مســار 
وغيرهمــا، وعالجهــا يكــون 
عالج السمنة املوضعية وهو 
ما نقوم به كجراحي جتميل، 
بينما في حال عالج الســمنة 
العامة بجراحة وحدوث فقدان 
للوزن وظهور الترهالت يكون 
دورنا العمل على إعادة تنسيق 

للقوام.

السمنة الموضعية
ذكرت السمنة 

املوضعية، كيف تتم 
معاجلتها؟

الســمنة املوضعية  ٭ عالج 
أحــدث  باســتخدام  يكــون 
األجهزة العامليــة وهو جهاز 
»التريبلكس« أو ثالثي األبعاد، 
والــذي يقــوم بعمــل نحــت 
للدهون واجلسم بحيث يعيد 
الرونق للبشرة حسب ما كانت 
عليه قبل السمنة، وهذا العالج 
يتــم بأحد أمريــن اما مبخدر 
موضعي باالضافة إلى مهدئ 
عــام ان كانت املنطقــة املراد 
عالجها بها ســمنة موضعية 
محدودة، واما مبخدر كلي عام 

ان كانت أكثر من منطقة.
هذا اجلهاز نتائجه أكثر من 
جيــدة واملرضى راضون عن 
أدائه متامــا، خاصة أن اآلالم 
التي كان يعانيها املرضى عقب 
هذا النوع من العمليات لم تعد 

موجودة.

وما آلية عمل هذا 
اجلهاز؟

٭ اجلهاز ثالثي األبعاد يقوم 
بتفتيت الدهون وتكسير جدار 

اخلاليا الدهنية ومن ثم يقوم 
بشــفطها الى اخلــارج دومنا 
احداث أي آثــار جانبية على 

صحة املريض.

توابع غير مرضية
هناك بعض احلاالت 

قد يفشل معها 
اجراءات عالج 

السمنة مثل التكميم 
وغيره، ومع قيامكم 
بعالج للترهالت، هل 

من املتوقع حدوث 
مضاعفات ما؟ وكيف 

ميكن عالجها من 
قبلكم؟

٭ فشــل اجلراحــة قــد يأتي 
بصورة ســمنة موضعية في 
أماكــن معينــة من اجلســم، 
وهذا نعاجلــه، ولكن ان عاد 
املريض ملا كان عليه قبل اجراء 
اجلراحــة، نســأله عــن أكثر 
األماكن باجلســم التي يشعر 
بالضيــق منها، ونبدأ بالعمل 
علــى أكثر مــن مرحلة حيث 
نعمل مبنطقة البطن في البداية 
ومن ثم منطقة الثدي وننتقل 
الى منطقة الذراعني واألفخاذ، 
حيــث عادة ننهي العمل على 
اجلسم كله في ثالث أو أربع 
جلسات منفصلة عن بعضها 
بحوالي ثالثة أشــهر تقريبا، 
ألنه ال ينصح بإمتام عمليات 
جراحيــة جتميلية ألكثر من 
مكان باجلسم وقد ميكن العمل 
على منطقتــني ولكن بحدود 
وليس أكثــر منهما، في املرة 
الواحدة ألنه ميثل عبئا على 
املريض وصحته، وغير مقبول 
لدينا حدوث مضاعفات لصحة 
املريض نتيجة اجراء جراحة 

جتميل.

ذعر ما بعد الوالدة
بعض النساء يصنب 

بالذعر بسبب التغيرات 
في اجلسد نتيجة 

احلمل والوالدة، فكيف 
تنظر لهذه التغيرات؟

٭ أكثر أمرين يشكالن ازعاجا 
للمــرأة فــي مســألة احلمــل 
والــوالدة منطقتــي الصــدر 
والبطن، حيث يحدث بالثدي 
إحدى حالتني وبنسب متقاربة 
فإما يحدث ضمور للثدي وهو 
عكس املتوقــع، فبعد احلمل 
والوالدة واإلرضاع جتد الثدي 
انكمــش وأصيب بالســقوط 
والترهل والضمور، وهو ما يتم 
معاجلته بعمليات تكبير الثدي 
بحشوات السيليكون اآلمنة من 
اجليل الرابع وهو ما نستخدمه 
هنا باملستشــفى، وهي مهمة 
ألنهــا ذات فائــدة قويــة، أما 
احلالة الثانية والتي قد يحدث 
فيها تضخم في أنسجة الثدي 
وهي حــاالت ال حتدث بكثرة 
وحلها بســيط وســهل حيث 

نتيجة التعامل مع الشخص 
العمليــة  غيــر املالئــم، ألن 
فــي حــد ذاتها آمنــة طاملا مت 
اتخاذ التدابير الالزمة وعمل 
الفحوصــات وتتــم اجلراحة 
ويعود املريض لنشــاطه من 

اليوم التالي.

التريبلكس
ما أحدث الطرق لشفط 

الدهون؟
٭ كما ذكرت فاننا نســتخدم 
جهاز التريبلكس ثالثي األبعاد 
الــذي يقوم بإجــراء عمليات 
التنحيف ويصل للدرجة التي 
ترضي املريض، ويتم االجراء 
عن طريــق مخــدر موضعي 
ألماكن السمنة ونتائج العملية 
املوصوفة في الكتب العاملية 
تظهــر أن املريــض يعود الى 
شكله قبل الســمنة بفترة ما 
بني ١5 إلى 3٠ يوما، ولكن مع 
اســتخدام التقنيات احلديثة 
أصبحت النتائج تظهر بشكل 
مبكر حيث يالحــظ املريض 
أن شكل اجلسم يتغير وتبدأ 
قياسات املالبس بالتغير، مما 

يشعر املريض بالرضا.

تأهيل الجسم
هل عملية شفط 
الدهون يجب أن 

يواكبها تأهيل معني 
للجسم؟

٭ بالطبــع، ال بــد من تأهيل 
املريضــة نفســيا أوال، بــأن 
شكلها ســيتغير حيث يجب 
أن تتقبل التغير الذي سيطرأ 
عليها، ومن ثم يجب تأهيلها 
على نظام حياة صحي حتى 
ال تســير علــى نفــس النمط 
احلياتي الذي أدى الى اصابتها 
بالســمنة، وتشــجيعها على 
الرياضة لتعود بشــرتها الى 
نشاطها وحيويتها، مما يجعلنا 
نغير املنظومة الكاملة حلياة 

املرضى.
واجلديــر بالذكر أن هناك 
أقاويل أن الدهــون التي يتم 
شــفطها تعود بنفــس املكان 
مرة أخرى وهذا غير صحيح 
ألننا نقوم بأخذ اخللية الدهنية 
نفسها والتي ال ميكن أن تعود 

طاملا أزيلت من اجلسم.

مضار التدخين في الجراحة
التدخني ظاهرة ضارة 
باملدخن ومبن حوله، 
فما تأثيرها على هذا 
النوع من العمليات؟

٭ ان تأثيــر التدخني ســلبي 
وبشــدة، ألنه يرفع من معدل 
االصابة بالنزيف أثناء العملية 
واحتمال حــدوث مضاعفات 
أثناء تخدير املريض بشــكل 
كلــي، كمــا يزيــد من نســب 
التورمات وعدم رجوع اجللد 
حلالته الطبيعية بعد العملية، 
ولهذا ننصح باالبتعاد متاما 
عــن التدخــني ملا له مــن آثار 

سلبية على هذه العملية.

السهل الممتنع
هناك إجراءات جتميلية 
كانت حتتاج في السابق 

إلى إجراء جراحة 
مثل شد الوجه ورفع 
احلواجب وغيرهما، 

اال أن الفيلرز اجلديد 
مكن من إجرائها بشكل 
سهل، هال حدثتنا عن 

هذه األمور؟
٭ نعــم التقنيــات احلديثــة 
مع األدوية واستخدام احلقن 
قللت من اجراء هذه العمليات 
خاصة مع استخدام اخليوط 
لشد الوجه الذي قلل من فرص 
خضوع املريــض للعمليات، 
ولكن هناك مراحل من الترهل 
جللد املريض يصل اليها تكون 

نقوم بعملية تصغير وتنسيق 
قوام الثدي، وبالنسبة للبطن 
فان شــد الترهالت وعضالت 
البطــن واعادة التنحيف مرة 
أخرى أمر جائز ونقوم بعمله 
كثيرا وهو آمــن حيث تعود 
املريضــة إلى نشــاطها خالل 

يومني إلى ثالثة من اجرائه.

عملية آمنة
هل ميكن أن تعود 

التضخمات مرة أخرى 
حال حدوث حمل مرة 

أخرى؟
٭ ال. يظل كما هو واألمر آمن 
متاما، كما أحب أن أشــير إلى 
أن هــذه العمليــات آمنــة وال 
تتســبب باإلصابــة بأمراض 
أخرى، فقد سمعت مقولة أن 
حشوات الثدي تسبب اإلصابة 
بالسرطان، وهو أمر عار متاما 
عن الصحة، وليس هناك أي 
عالقــة بينــه وبــني عمليات 
جتميل الثدي سواء بالتكبير 

أو التصغير.

إعادة بناء الثدي
مبا أن هذا هو شهر 
التوعية عن سرطان 

الثدي، هل عملية اعادة 
بناء الثدي بعد إزالته 

متاحة لديكم؟ وما مدى 
جناحها ورضا املرضى 

عنها؟
٭ ان هذه اجلراحة جترى لدينا 
بنســب جناح تصل الى أكثر 
من ٩5% وهي النسبة العاملية، 
حيــث تتــم إعــادة الترميــم 
باستخدام سدايل موضعية من 
العضالت واجللد من املريضة 
نفسها أو باستخدام حشوات 
السيليكون اآلمنة وهذا يعود 
للحالــة والختيــار املريضة، 
وال يوجد مانع من إمتام هذه 
العملية، كما أننا نقوم بعمل 

مساواة في الشكل العام.

شفط الدهون
شفط الدهون إجراء 

طبي كان جراحيا في 
البداية اال أنه أصبح 
متاحا حتى باملراكز 
غير املرخصة، فما 

نصائحك ملن ترغب في 
عمل هذا اإلجراء؟

٭ هــذا األمر بالــغ اخلطورة 
ولهذا يجب أن أحذر النساء من 
إجراء وإمتام هذه العمليات في 
أماكن غير مرخص بها، أو في 
العيادات أو أن جترى بواسطة 
مــن يدعي أنه استشــاري أو 
اختصاصي جتميل فقد يكون 
طبيب جلدية، ومع احترامي 
ألطبــاء هــذا التخصص فان 
تعاملهم يكون مع اجللد فقط، 
وغير مصرح لهم بإمتام هذه 
اجلراحــات ألن ما يحدث من 
مشــاكل ومضاعفــات يكون 

هــذه االجراءات غيــر مجدية 
معه.

هل هذا يعني أن شد 
الوجه يكون لعدد 

محدود من املرات فقط؟
٭ ليس عــددا محدودا فقط، 
وإمنا أيضا شــد الوجه يجب 
أن يكون للمريض املناســب، 
فليــس كل مريض يصلح له 
شــد الوجه، فــإن املريض ان 
كان يعاني ترهال من الدرجة 
الثانيــة فال يجــب أن يجرى 
له شــد وجه، أو مريضة من 
الدرجة الرابعة ال ميكن عمل 
خيوط أو فيلر لها، ألنها عملية 
ذات تقنية عالية ومضاعفاتها 
تقريبا غير موجودة والبد وان 

تتم من خالل متخصص.

قناعة المريض
مريض التجميل يكون 

مقتنعا بحاجته إلى 
إجراء ما، وقد يكون 

ال يحتاجه فعليا، فهل 
يكون من السهل عليك 

إقناعه بأنه ال يحتاج 
الى هذا اإلجراء؟

٭ مريــض التجميــل يدفعه 
أمر من اثنــني اما الذهاب إلى 
الطبيب وطلب اجراء جراحي، 
وإمــا أن يكــون غيــر متقبل 
لنفسه، أو ال يحظى بالقبول 
من احمليطني بــه، ويعد عدم 
تقبله لنفسه هو أخطر األمور، 
ألن الطبيــب ال يقوم بتغيير 
الشكل وإمنا إصالح وتصحيح 
عيوب سواء تضخم عضالت 
بغضاريــف األنف، أو عيوب 
خلقية أو ترهالت، كما أن هناك 
خطأ سائدا حيث جند مريضة 
تأتي بصورة إلحدى النجمات 
وتطلب التشــبه بها، وهؤالء 
نســبتهن كبيرة من املرضى، 
وهنا احتدث معها وأناقشــها 
واقنعها بأنني لســت خياطا 
يقــوم بحياكة ثــوب ليخرج 
مثلما تريد، وهنا أحاورها فيما 
ال يرضيها في شكلها سواء أنف 
أو غيره وهنا يكون الرأي أوال 
وأخيرا للطبيــب مبا يصلح 

للمريض.

صرعات تجميلية
هناك صرعات تقفز 
مثل نفخ اخلدود أو 

الشفاه أو غيره، كيف 
تتعامل معه؟

٭ ان التعامل مع هذه احلاالت 
يعود الى املكان الذي يتجه اليه 
املريض وإلــى الطبيب الذي 
يتعامل مع هذه احلاالت، فهناك 
أماكن جتارية تقوم على تنفيذ 
ما يريده املريض فقط، بينما 
نحن مبستشفى طيبة مثال ال 
نفكر في األمر التجاري حيث 
ال نقــوم بأي إجــراء طبي اال 
إذا كان يناسب املريض حتى 
ال نخالف القوانني والشرائع.

»الكرش«
»الكرش« مشكلة 

واسعة بني النساء في 
أغلب الدول العربية، 
هال حدثتنا عن هذا 

األمر؟
٭ معظــم ســيدات الشــرق 
األوســط يعانني من مشــكلة 
الكرش بنسبة تصل الى ٩٠% 
من السيدات املتزوجات، حيث 
8٠% من املراجعــات للعيادة 
يشــكون مــن زيــادة حجــم 
البطن وهذا يعود للكثير من 
األســباب منها عدم ممارســة 
الوعــي  الرياضــة وافتقــاد 
الصحــي، وبالتالــي النظــام 
الغذائــي الصحــي، وكذلــك 
تغيــر العــادات بعــد الوالدة 
وعــدم القدرة علــى احلركة، 
حيث جند الغالبية يعانني من 

ترهالت أسفل منطقة البطن، 
وهذا يتسبب لهن في مشاكل 
بحياتهن الزوجية ومظهرهن، 
وكذلك هوس الرجال بالنجمات 
وتألقهــن ممــا يخلــق حتديا 
داخليا لدى النساء، وعالجها 
سهل، حيث تخضع املريضة 
ملخدر موضعــي، حيث نقوم 
بشــفط الدهون مــن املنطقة 
وبعدهــا حتت طبقــة اجللد 
نشــد العضــالت، ونرجــع 
اجللد لطبيعته على العضالت 
ونقص اجللد الزائد، ويتم هذا 
باستخدام تقنيات حديثة، كما 
نستخدم خيوطا متطورة لشد 
عضالت البطن آمنة جدا، حيث 
اخليوط القدمية كانت متعبة 
للجراح وللمريض أيضا، بينما 

اجلديدة متطورة للغاية.

هل لديك نصائح للمرأة 
التي تفكر بإجراء 
جراحة جتميلية؟

٭ أدعو أي امرأة لديها مشكلة 
أال تأخذ رأي أي شخص غير 
متخصص وأقصد باملتخصص 
جــراح التجميــل وليــس أي 
شــخص لديه قســم جتميل، 
فاجلــراح مختلــف متاما عن 
مدعــي التجميل، وكذلك عدم 
عمــل أي اجراء يتم فيه وخز 
اجلسم سواء بحقن أو شفط 
أو غيرهما بأي مركز من املراكز 
غير املتخصصة واالبتعاد عن 

هذه األماكن.

»التريبلكس« 
أو ثالثي األبعاد 
أحدث األجهزة 
اخلاصة بنحت 
اجلسم وعالج 

السمنة املوضعية 
كما يعيد الرونق 

للبشرة

فشل جراحات 
عالج البدانة من 

تكميم وغيره يأتي 
بصورة تكتالت 
دهنية موضعية 
وهو ما نعاجله 

على مراحل

هناك اعتقاد 
خاطئ بأن 

حشوات 
السيليكون تتسبب 

في السرطان

سقوط وترهل 
وضمور الثدي 
بسبب احلمل 
واإلرضاع تتم 

معاجلته بالتكبير 
عبر حشوات 

السيليكون اآلمنة 
من اجليل الرابع

حنان عبد المعبود

القوام المتناسق حلم غالبية النساء، ولكن هذا الحلم أصبح صعب المنال في ظل صرعات الحياة التي نعيشها، من نظام غذائي غير صحي يبدأ من الطفولة، 
وعدم ممارسة للرياضة واالهتمام بكل ما هو الكتروني مما يشجع على عدم الحركة، والكثير من األمور التي أصابت الجميع بتخمة مما حدا بهم إلى البحث عن حلول جراحية.

وكما يؤكد استشاري جراحة التجميل بمستشفى طيبة د.وائل غبيري فإن 90% من النساء بالدول العربية يعانين من بروز منطقة البطن »الكرش« والغالبية منهن تحاول البحث عن حلول 
جراحية، مشيرا الى أن الحلول متوافرة وتأتي بنتائج أكثر من مرضية حيث تتمكن المرأة من العودة مرة أخرى بجسدها لشكله المتناسق، والذي يمكنها االحتفاظ به ان اتبعت التعليمات التي 
تساعدها على االستمرار بإشراقة في بشرتها وتألق دائم. وأفاد في لقاء اختص به قراء »األنباء« بأن العلم الحديث قدم خدمات كبيرة للمرضى في هذا الصدد بوجود أجهزة تتالفى المضاعفات 

التي كانت تحدث في السابق نتيجة شفط الدهون، من آالم أو حتى مضي وقت طويل حتى يبدأ شكل الجسم بالظهور كما يريده المريض، مبينا أن المريض لم يعد يشعر بآالم، ويمكنه العودة 
إلى عمله في اليوم التالي، كما يقف على النتائج بسرعة كبيرة.. والكثير مما ذكره في هذا اللقاء الممتع.. فإلى التفاصيل.

)زين عالم( د. وائل غبيري 

د.وائل غبيري لـ »األنباء«:
90% من النساء بالدول العربية 

يعانني من بروز »الكرش«
د. وائل في سطور

د. وائل غبيري
استاذ جراحة التجميل 
والترميم بكلية الطب 
جامعة القاهرة، عضو 

اجلمعية الكندية جلراحة 
التجميل وعضو اجلمعية 

الفرنسية جلراحة التجميل 
مبوناكو، وزميل الكلية 

امللكية للجراحني بإجنلترا.

التدخني يرفع 
معدل اإلصابة 
بالنزيف أثناء 

العملية واحتمال 
حدوث مضاعفات 

أثناء التخدير الكلي 
كما يزيد من نسب 

التورمات وعدم 
رجوع اجللد حلالته 

الطبيعية


