درهم وقاية
مرن �أو
ع��ادة اىل املبي��ت يف امل�ست�شفى .بعد الإج��راءُ ،ي َز َّود
ُ
ال�شخ���ص مِب�شد ِ
ب�شكل
�ضم��ادات
�ضاغطةللتقليل من التورم والتكدم ،ويجب عليه ا�ستخدامها ٍ
ِ
متوا�ص��ل لع��دة �أ�سابيع من بعد العملية .الأمل خفي��ف وال يحتاج اىل م�سكنات
ٍ
قوية.
الآثار اجلانبية لعمليات �شفط الدهون
وع��ن ال�سلبيات واالث��ار اجلانبية لعملية �شفط الده��ون قالت د.بن نخي :من
ال�شائع �أن تظهر الت�أثريات اجلانب َّية التالية من بعد �شفط الدهون كالتايل:
تك��دم وتورم ،وقد ي�ستمران �شهرين تقريب ًا .خدَر ،ويجب �أن يزول خالل فرتة
ت�تراوح بني � 6إىل � 8أ�سابيع .ندب � .scarsإل ِته��اب يف املنطقة التي خ�ضعت
�إىل ال�شف��ط �أو يف الأو ِردة حتتها.خروج �سائل من اجلروح( .خ�صو�صا اول 48
الكاحل �إذا كان العالج ي�ستهدف الكاحلني �أو ال�ساقني.
�ساعة) ،تو ُّرم يف ِ
و�أك��دت د.ب��ن نخي ان عملي��ة �شفط الدهون تك��ون �آمنة �إذا توف��رت العوامل
التالية:
 اختي��ار ج��راح التجمي��ل املتخ�ص�ص بهذا املج��ال فقط ،واختي��ار املري�ضاملنا�س��ب ال��ذي ال تتجاوز كتلة ج�سمه ال  30وال يع��اين من ال�سمنة او امرا�ض
مزمنة غري معاجله.
 اختي��ار م�ست�شف��ى جمه��ز بغرف��ة عملي��ات وطبي��ب تخدير حتى ل��و تقرر،واجرا�ؤها حتت تخدير مو�ضعي تداركا لأي طارئ .

 �شفط الدهون ت�صلح ملري�ض كتلة ج�سمه 30واليعاين من الأمرا�ض املزمنة �أو ال�سمنة
 االمتناع عن الن�شويات وال�سكريات والوجباتال�سريعة وممار�سة الريا�ضة �ساعة يوميا
 عدم اتباع و�صفات لإزالة ال�سمنه ويجباللجوء الى الطبيب لتحديد احلالة

عمليات التجميل والوفاة
وف�س��رت د.بن نخي مقولة �أن بع�ض عملي��ات التجميل ت�ؤدي �إىل الوفاة
قائل��ة :بالطب��ع عمليات التجمي��ل ال ت�ؤدي �إىل ذل��ك ويف حال ح�صول
الوفاة ال يكون ال�سبب جراحي و�إمنا يعود �إىل تق�صري من الطبيب قبل
�إجراء العملية �أي عدم �إجراء الفحو�صات الكافية والالزمة لذلك.
عملي��ة التجميل هي ك�أي عملي��ة جراحية وبالتايل ن�سبة اخلطورة فيها
تقت�ص��ر عل��ى عدم جن��اح العملية والتي ميك��ن ان تعود لع��دة �أ�سباب
�أهمها:
( )1ع��دم توافر اخلربة الكافية لدى اجلراح املخت�ص �أو عدم االلتزام
بال�ضوابط الأ�سا�سية للمهنة.
(� )2أمور �صحية خارجة عن �إرادة الطبيب.
( )3عدم التزام املري�ض بال�شروط املتفق عليها مع الطبيب.
(� )4أ�سب��اب خارج��ة ع��ن �إرادة املري���ض والطبيب ،مث�لا :نوعية جلد
املري�ض ،املناعة ،التدخني.
ن�صيحة من طبيبة متخ�ص�صة
ووجهت د.بن نخي جمموع��ة من الن�صائح قائلة� :إن املظهر اخلارجي
يلع��ب دور ًا يف �إعطاء االنطباع الأول وال��ذي بدوره ميكن �أن يفتح �آفاق
عل��ى ال�صعيد االجتماعي واملهن��ي �أو يغلقها ،وبالتايل ف�إن حت�سني هذا
املظهر بال�صورة ال�صحيحة ي�ساهم يف �إعطاء ال�شخ�ص هذه الفر�صة،
كم��ا ميكن �أن يعالج بع�ض امل�شاكل الزوجية التي يكون �سببها الرئي�سي
فق��دان الإعج��اب ب�ين الزوجني .ولكن يج��ب ان ال نن�س��ى ان اجلمال
احلقيق��ي ه��و جمال ال��روح وال�شخ�صية والثقة بالنف���س تغني عن ابر
وم�شارط �أطباء التجميل.
التخل�ص من ال�سمنه (بالون املعدة)
 ومن جانب�ه حتدث د.عم�اد االبراهيم ا�ست�ش��اري اجلراحةالعامة وال�سمنة واملناظري عن عمليات التخل�ص من ال�سمنه وذكر منها
بال��ون املعدةوال��ذي يعد �أب�س��ط العمليات وفيها اليت��م اعطاء املري�ض
«بن��ج كامل» فيتم عمل منظار للمع��دة ويو�ضع نوع من البالونة داخلها
وبذل��ك نقوم بعمل تعبئة للمعدة لي�شع��ر املري�ض بال�شبع وحتى اذا اكل
ي�شبع ب�سرعة وال يتعر�ض لأي نوع من اجلراحة او اي نوع من القطع.

العامــل

حلقة املعدة و�سلبياتها
وهن��اك نوع �آخر من العملي��ات الب�سيطة وهي حلقة املعدة واليوجد بها
اي ن��وع م��ن قطع يف اجله��از اله�ضم��ي او املعدة فنقوم بعم��ل نوع من
احل��زام او تخ�ص�ير للمع��دة ،فت�صبح املع��دة جز�أين ،ج��زء �صغري ال
يتع��دى ( 30ـ  )50مبق��دار كوب �صغ�ير ،او فنجان �ش��اي وباقي املعدة
يقوم بعملية نقل الأكل فاملري�ض �سي�شعر بال�شبع �سريعا.
وتط��رق د.االبراهي��م اىل خماط��ر عملي��ة ت�صغ�ير املع��دة �أو ربطها
(تدبي�سه��ا )واالعرا���ض امل�صاحب��ة لهذه العملية بع��د �إجرائها قائال:
اوال املخاط��ر تبد�أ من البنج نف�سه فيعتمد على العمر والوزن وخماطر
العملية عب��ارة عن التهاب��ات بال�صدر نتغلب عليه��ا بالعالج الطبيعي
وبع�ض التمارين املعينة للتنف�س ،واحيانا هناك اي�ضا خماطر بجلطات
ال�ساق ويف بع�ض االحيان ت�صل هذه التجلطات للرئة.
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