منرية بن نخي:
الرتميم �أهم من
التجميل ملا يوفره
من حل جذري
مل�شكلة بنيوية

د.االبراهيم:
بالون املعدة بال
جراحة والطبيب
يوجه املري�ض الى
العملية املنا�سبة

د .بوحميد %48 :من الن�ساء و %36من
الرجال م�صابني بال�سمنة املفرطة
�أكد د.وليد بوحميد ا�ست�شاري
اجلراح��ة العام��ة واملناظ�ير
ورئي���س م�ؤمت��ر جراح��ات
ال�سمن��ة املفرط��ة وامرا���ض
االي�ض وال��ذي عق��د م�ؤخرا
برعاية وزارة ال�صحة ان ن�سبة
اال�صاب��ة بال�سمن��ة  %48من
الن�ساء ،و %36من الرجال.
و�أ�ضاف  :ان ال�سمنة تعد �سببا
ا�سا�سيا للإ�صاب��ة باالمرا�ض
املزمنة كال�سكر وامرا���ض القلب وال�شرايني .مبينا ان
عدد العمليات الت��ي �أجراها م�ست�شفى االمريي خالل
العام املا�ضي و�صل اىل  500عملية.
با�ستخدام اما اهتزازات ذات تردد عال ،او
 تفكي��ك اخلاليا الدهنيةِ
موج��ات ال�سونار  vaserاوموجات ليزر َّية ناب�ض��ة �ضعيفة (� )laserأو
�شديد .high pressure water jet
دفق املاء ب�ضغط ٍ
يت�صل ب�آلة �شفط (قد
 �إح��داث �شق �صغري و�إدخال �أنبوب لالمت�صا�ص ِيحتاج الأمر �إىل �أكرث من �شق �إذا كانت املناطق متعددة).
 حتري��ك �أنب��وب ال�شفط نحو الأم��ام واخللف حلل الده��ون و�شفطهاللخارج( .ال�ضوابط العاملية متنع من �شفط دهون �أكرث من  5لرت).
 ت�صريف الفائ�ض من ال�سوائل والدم. ا�ستخدام الغرز وال�ضماد لتقطيب املنطقة.يحتاج هذا الإجراء �إىل فرتة ترتاوح بني � 1إىل � 2ساعات غالبا وال يحتاج
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العامــل

 بداي�ة �أكدت د.منرية بن نخي ا�ست�ش��ارية جراحة التجميل والرتميمورئي���س وح��دة جراح��ة التجمي��ل والرتميم مب�ست�ش��فى الع��دان ان عمليات
التجميل مثل �ش��د ترهالت البطن و�شفط الدهون تعد هي الأكرث انت�شارا يف
املجتمع الكويتي.
وعن الفرق بني جراحة التجميل وجراحة الرتميم قالت د.بن نخي ان جراحة
التجمي��ل تعترب جزء اليتجز�أ من جراحة الرتميم وهي تعترب �إحدى �أبعادها،
ولكن جراحة الرتميم هي الأ�س��ا�س حيث ي�ستطيع اجلراح من خاللها خدمة
املري���ض الذي يعاين م��ن م�شاكل بنيوي��ة ومعقدة ،والتي يعت�بر حلها عبارة
ع��ن عالج مل�شكل��ة �صعبة ل��دى املري�ض كمعاجل��ة احل��روق �أو الت�شوهات او
بع��د ا�ستئ�صال الأورام اخلبيثة� ،أم��ا جراحة التجميل فهي لي�ست �إال حت�سني
للمظه��ر اخلارجي والذي على الرغم من �أهميت��ه يف فتح �آفاق جديدة �أمام
ال�شخ���ص يف احلي��اة� ،إ ّال �أن حت�س�ين املظه��ر ال يعت�بر حاج��ة �أ�سا�سية لدى
املري�ض .من هنا ميكن �أن نقول ب�أن اجلراحة الرتميمية هي �أكرث اهمية من
التجميلية ملا توفره للمري�ض من �إيجاد حل جذري مل�شكلة بنيوية.
�شفط الدهون
و�أو�ضح��ت د.بن نخ��ي ان عمليات �شفط الدهون انت�ش��رت يف الآونة االخرية
وتابعت�« :شف��ط الدهون هُ و �إجراء جراحي جتميل��ي ُي�ستخدم للتخل�ص من
ده��ون البدن غري املرغ��وب فيها .ينطوي ه��ذا الإجرا ُء عل��ى �شفط مناطق
�صغ�يرة م��ن الدهون الت��ي ي�ص ُع��ب فقدانها من خ�لال التماري��ن وال ِّنظام
الغذائي ال�صحي ،يهدُف هذا الإجرا ُء �إىل تن�سيق �شكل البدَ ن و�صقله ونحته،
وت�ستمر نتائجه لفرتة طويل��ة �إذا دعم بااللتزام بالتغذية ال�سليمة وممار�سة
التمارين الريا�ضية ويكون حتت التخدير املو�ضعي او العام..
م��ن ال�ضروري معرف��ة ان �شفط الدهون لي�س و�سيلة لإزل��ة الوزن كما يعتقد
البع�ض وامنا لتن�سيق �أجزاء اجل�سم.
عملية �شفط الدهون
اما عن خطوات اجراء عملية �شفط الدهون يقوم اجلراح بو�ضع عالمة على
املنطقة التي �ست�ست�أ�صل منها الدهون ،ثم يقوم بعد ذلك بالتايل:
للتقليل من فقدان
مبحلول يحتوي على خمد ٍر ومادة دوائية
 حق��ن املنطقةٍ
ِ
الدم والتكدم والتورم.

د.املو�سوي:
احلفاظ على الوزن
املثايل لتجنب
�أمرا�ض ال�سمنة
وال�سكري وال�ضغط

د.عمرو علي:
الكمية الزائدةمن الأكل تتحول
الى دهون وت�سبب
ال�سمنه

