 عملية حلقة املعدة حُتدث م�شكالت ب�سيطةحتتاج متابعة الطبيب وخطورتها منعدمة
 عملية �شد البطن للمر�أة مدتها �ساعة ويجبجتنب احلمل وااللتزام بالوزن الطبيعي
م�شكالت نف�سية وع�ضوية
تب��د�أ �أ�سباب ال�سمنة من الأم التى رمبا تكون مفرطة يف طعامها وال متار�س
الريا�ض��ة وتربى ابنائها على نف�س ما تربت علي��ه وهذا ما نراه فى ال�سمنة
اال�سري��ة ومن اال�سب��اب اال�سا�سية لل�سمن��ة عدم ممار�س��ة الريا�ضة فيبدا
اجل�س��م ف��ى حتويل الطاق��ة الزائ��دة عنده م��ن االكل الكث�ير اىل دهون
وتخ�ترق الدهون الع�ض�لات وي��زداد وزن اجل�سم فت�صب��ح احلركة بطيئة
وي��زداد وزن��ا اىل ان ي�صبح غري قادر على احلركة وتب��د�أ امل�شاكل النف�سية
والع�ضوية يف ال�سيطرة على حياتهم .وبالتايل �أكرت عيادات يزورها مر�ضى
ال�سمنة هى عيادات جراحة التجميل.
و�أو�ض��ح د.عمرو انه البد من ح�س��اب معامل كتلة اجل�سم للمري�ض ثم يتم
توجيه��ه اىل اخ�صائية التغذيه النقا�ص الوزن ع��ن طريق حمية غذائية �أو
توجيه��ه اىل دكتور مناظري �سواء باطن��ى للبالون �أو جراحى لتكميم املعدة
اما دور جراح جتميل يبد�أ ب�شفط الدهون من االماكن التى مل تقل مع نق�ص
الوزن وذلك بطرق خمتلفة باال�ضافة اىل �شد الرتهالت التي قد تظهر بعد
النق�ص ال�سريع فى الوزن بعد عملية تكميم املعدة �أو غريها.
ن�صيحة طبيب جتميل
و�أ�ض��اف  :ل��ن تكون هن��اك �سلبيات من جراح��ة التجميل لع�لاج ال�سمنة
املو�ضعية اذا مت عمل العملية املنا�سبة للمري�ض املنا�سب فى الوقت املنا�سب
فى رحلة عالجه من ال�سمنة.
ن�صيحت��ى كطبيب جراحة جتميل عليكم بالريا�ضة ولو �ساعة يوميا و�أهمها
ريا�ض��ة امل�شي ون�صيحه لكل �سي��دة ال�سمنة قد ت�ؤدى المرا�ض كثريه �صحيه
ونف�سية واجتماعية فعليك املحافظة على وزنك ور�شاقتك.
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احتياطات قبل عملية حلقة املعدة
وفيما يخ�ص ت�ص��غرياملعدة او احللقة فتحدث احيانا م�ش��اكل يف املعدة
كالنزيف او الت�س��ريب،وحتتاج العملية ملتابع��ة الطبيب كي اليحدث ذلك
وخطورته��ا ت��كاد تكون منعدمة وهنا على املري���ض ان يلج�أ اوال اىل اتباع
نظ��ام احلمي��ة قبل البدء يف التفكري يف عملي��ة واذا مل يجد ا�ستفادة من
احلمية عليه بالتفكري يف العملية.
وفيم��ا يخ���ص عملية ت�صغ�ير املعدة ق��ال د .االبراهي��م  :املري�ض دائما
يختـــار عمليته ونحن ك�أطباء نوجهه للعملية التي تنا�سبه وتنا�سب حالته
ال�صحي��ة ونختار للمري�ض اي�ضا عملية حتويل امل�سار وهي االكرث انت�شارا
يف الكويت وه��ي ت�صغري للمعدة مع عزل اجل�سم عن عملية اله�ضم وهي
االف�ضل الزالة الوزن ونف�ضلها للمر�ضى الذين يعانون من امرا�ض اخرى
مثل ال�سكر والكولي�سرتول والدهون الثالثية والقلب.
الوزن املثايل و�شد البطن
 ومن جانبه �أو�ض�ح د�.أحمد املو�س�وي ا�ست�شاري اجلراحة العامةواملناظري واخلبري يف ت�شخي�ص وعالج عمليات ال�سمنة املفرطة ،وعمليات
املناظ�ير اجلراحي��ة ان تطور �أدوات وو�سائل اجلراح��ة مكن الأطباء من
القيام مب��ا كان يعترب قبل عقود من الزمن م�ستحيال كا�ستئ�صال املرارة
والزائ��دة الدودي��ة والربو�ستاتا وغريه��ا باملناظري� ،إ�ضاف��ة اىل �إمكانية
ا�ستئ�ص��ال كام��ل الأمع��اء الغليظة وجزء م��ن الأمعاء الدقيق��ة وتدبي�س
املع��دة وغري ذلك.ون�ص��ح ب�ضرورة احلفاظ على ال��وزن املثايل للج�سم،
لأن الدرا�سات �أثبتت ان �أغلب الأمرا�ض القاتلة كال�سكري وال�ضغط تنتج
عن ال�سمنة.
وحت��دث د.املو�س��وي عن عملي��ات �ش��د البطن بالن�سب��ة للم��ر�أة قائال :
ت�ستغ��رق عملية �ش��د البطن نحو ال�ساعة ،ولكن �ش��د البطن يكون مع �شد
الع�ض�لات وهذا مهم جدا ولكن الأهم من ذلك ان تعلم املري�ضة انها لن
تدخل يف حمل �آخر لأننا ن�شد البطن عن طريق خيوط ف�إذا ا�صبح هناك
�ش��د على البطن يح��دث �شد يف اخليوط ،وان حتر�ص على اال يزيد وزنها
اي يظل ثابتا ويف�ضل ان يكون على الوزن الطبيعي.
خطورة ال�سمنة
 ويف ال�س�ياق ذات�ه �أكد د.عمرو حممد عل�ى مدر�س وا�ست�شارىجراح��ة التجمي��ل ان �أ�سب��اب ال�سمن��ة معظمه��ا �سلوكي��ة وثقافية ولكن
لال�سف ت�سبب م�شكالت �صحية ونف�سية واجتماعيةللمري�ض.
و�أ�ض��اف قائال :ميكن معرفة م�ؤ�شر ال�سمنة ال��ذى يحدد مدى خطورتها
وه��و ان نق�سم الوزن على الطول ثم نق�سم الناجت على الطول مرة اخرى
فيكون الناجت هو ما يعرف مبعمل الكتلة فى الوزن املثاىل يكون من 22اىل
 25وم��ن  25اىل  30ما ميكن اعتباره �سمن��ة ب�سيطة وميكن عالجها بان
نقلل الن�شويات وال�سكريات فى االكل ومنتنع عن االكل بني الوجبات واالكل
ال�سري��ع الن الوجبات ف��ى االكل ال�سري��ع تكون عالية الده��ون واالن�سان
عندما ياكل ب�سرعة الي�شبع ومن  30اىل  35تكون �سمنة متو�سطة وحتتاج
لعالجها باال�ضافة اىل �ضرورة املواظبة على عمل متارين ريا�ضية ال تقل
ع��ن �ساعة يومي��ا ومن 35اىل  40تكون �سمنة �شدي��دة حتتاج كل ما �سبق
باال�ضاف��ة اىل تركي��ب بالونة معدة ومن  45واكرث فتك��ون �سمنة مفرطة
حتت��اج كل م��ا �سب��ق باال�ضاف��ة اىل عملي��ة لل�سمنة.والطبي��ب يحددها
للمري�ض ح�سب ظروفه ال�صحية املالئمة .

