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الدكتور عدنان طاهر

��ي���ة
ج��������راح��������ات جت���م���ي���ل� ّ
واق��������ع��������ي��������ة وآم������ن������ة
ّ

�م ب��إط�لاالت��ن��ا ونبحث
دائ��م��ًا م��ا ن��ه��ت� ّ
تقدم
ع��ن األج��م��ل واألف��ض��ل ،وم��ع ّ
التكنولوجيا باتت عمل ّيات التجميل
متاحة بشكل أوس��ع والنتائج أكرث
طبيع ّية .غري ّ
أن املرأة التي ترغب يف
ألي عمل ّية حتتاج إىل ّ
االطالع
اخلضوع ّ
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��ل��وم��ات
واإلج���راءات الوقائ ّية .لذلك ،التقينا
اجل����راح
ال��دك��ت��ور ع���دن���ان ط���اه���ر،
ّ
التجميلي يف Dubai Cosmetic
�دم ل��ن��ا النصائح
 ،Surgeryل��ي��ق� ّ
األساس ّية يف هذا اخلصوص.
ن
جان�عساف
ي

تتحول عمل ّيات التجميل من
متى
ّ
إيجاب ّية إىل سلب ّية؟
ت�صبح عمل ّيات التجميل �أم����ر ًا �سلب ّي ًا ح�ين ير ّكز
اخت�صا�صي التجميل على الأرب���اح املال ّية ب��د ًال من
رفاه ّية ال�شخ�ص وحني ال يتّبع القواعد التجميل ّية التي
ت�ضمن احل�صول على �أف�ضل النتائج الطبيع ّية وحني
يختار اللجوء �إىل مزيد من الإج���راءات والعالجات
على ال��رغ��م م��ن ع��دم احل��اج��ة �إليها .وتتح ّول هذه
العمل ّيات �أي�ض ًا �إىل �أمر �سلبي عندما ت�صبح هاج�س ًا
عقل ّي ًا ل��دى ال�س ّيدة التي ترغب يف احل�صول على
�إطاللة �إح��دى النجمات نف�سها �أو يف بلوغ املثال ّية.
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنّ زيارة املراكز غري امل�ؤهّ لة
وغري القانون ّية لإج��راء العمل ّيات بكلفة �أق�� ّل �أمر قد
ي�ؤدّي �إىل نتائج �سلب ّية �أي�ض ًا.
ه���ل مي��ك��ن أن ت��ص��ب��ح ال��ع��م��ل � ّي��ات
ال��ت��ج��م��ي��ل � ّي��ة ه��اج��س��ًا ل����دى بعض
النساء؟
يف الواقع نعم .فبع�ض الن�ساء ي�صبحن مدمنات على
التو�صل
العمل ّيات التجميل ّية التي تتح ّول هاج�س ًا بغية ّ
�إىل ج�سم �أجمل و�أكرث مثال ّية �أو حتقيق �إطاللة �شبيهة
بنجماتهنّ ّ
املف�ضالت .ويعود �سبب ذلك �إىل ما ُيعرف
با�ضطراب الت�ش ّوه اجل�سمي �أو Body Dysmorphic
 ،Disorderوهي احلالة التي ت�شعر فيها املر�أة بقلق
مفرط من ج ّراء عيب �صغري يف ج�سمها �أو ت�ش ّوه غري
ملحوظ ع��ادة .و�إث��ر هذا الأخ�ير ،تعاين من م�شاكل
نف�س ّية حت��اول ح ّلها من خالل العمل ّيات التجميل ّية.
و�إن مل تكن النتيجة مثال ّية بر�أيها ،تلج�أ �إىل عمل ّيات
�إ�ضاف ّية .وال يتو ّقف هذا الهاج�س �إلاّ مع تل ّقي املر�أة
امل�ساعدة النف�س ّية ل��ت��درك �أ ّن��ه��ا ال حتتاج �إىل هذه
العمل ّيات كي يتق ّبلها املجتمع و�أ ّنها قادرة على التغ ّلب
على ح ّبها القليل لذاتها بعيد ًا عن عمل ّيات التجميل.
م��ا ه��ي ال��ق��واع��د ال��ث�لاث األساس ّية
تقرر
التي ال ّ
بد للمرأة أن تعرفها حني ّ

 110هيا Haya

ألي عمل ّية جتميل؟
اخلضوع ّ
• على امل���ر�أة �ألاّ تت�ص ّور �أنّ عمل ّيات التجميل
�ستح ّقق نتائج م��ث��ال�� ّي��ة ،ب��ل ال ب�� ّد م��ن ت��و ّق��ع �أم��ور
واقع ّية .فالهدف من هذه العمل ّيات هو التجميل مع
حتقيق نتائج طبيع ّية.
• يجب �ألاّ ت�سعى املر�أة �إىل احل�صول على �إطاللة
جنمتها ّ
املف�ضلة ،مع الإ���ش��ارة �إىل �ضرورة اللجوء
�إىل العمل ّية لإر�ضاء نف�سها ولي�س الآخرين.
• على املر�أة �أن تلج�أ �إىل اخت�صا�صي جتميل يحمل
ترخي�ص ًا ويتمتّع مبا يكفي من اخلربة والتدريب.
مل تنصح الس ّيدة باختيار Dubai
Cosmetic Surgery؟ ما الذي مي ّيز
هذه العيادة؟
يف  ،Dubai Cosmetic Surgeryج�� ّراح��و جتميل
عامل ّيون يتمتّعون مب��ا يزيد ع��ن خم�سني ع��ام�� ًا من
اخل�برة ويحملون ترخي�ص ًا من املجل�سني الأمريكي
وال�بري��ط��اين .ويف عيادتنا ،ي��ر ّك��ز االخت�صا�ص ّيون
ب�شكل �أ�سا�سي على اخل��ي��ارات غري اجلراح ّية قبل
االنتقال �إىل العمل ّيات� ،إذ يكون العالج �أ�سرع كما �أنّ
املري�ضة ال تعاين من � ّأي عار�ض ،من دون �أن نن�سى
النتائج التي تكون طبيع ّية قدر الإمكان .ف�أط ّبا�ؤنا
ال يلج�ؤون �إىل اجلراحات �إلاّ عند ال�ضرورة وعندما
ال حت�� ّق��ق اخل���ي���ارات الأخ����رى ال��ن��ت��ائ��ج ذات��ه��ا .وال
ب�� ّد يل م��ن ال��ق��ول �إنّ اال���س��ت�����ش��ارات ال��ت��ي نقدّمها
للعمالء جمان ّية ،ما مينحهم الوقت الكايف التّخاذ
قراراتهم يف �إج��راء العمل ّية �أم ال .لذلك ،نتيح لهم
حر ّية االختيار وال ن�ضغط عليهم من خالل تقدمي
اال�ست�شارات املجان ّية.
لنطرح بعض االعتقادات املتع ّلقة
ولنحدد
ب��ال��ع��م��ل� ّي��ات التجميل ّية،
ّ
الصائبة منها واخلاطئة.
• قبل اخل�ضوع لعمل ّية جتميل ّية ،على ال�س ّيدة �أن
ت�ضع يف بالها �صورة لنجمة ّ
تف�ضلها.

خطأ ،يجب �ألاّ ت�ضع ال�س ّيدة يف بالها �صورة مع ّينة لأنّ
البنية تختلف من ج�سم �إىل �آخر .ولو عمد اجل ّراح �إىل
تلبية طلبها ،قد تكون النتائج بعيدة متام ًا ع ّما رغبت
فيه .لذلك ،ن�شدّد على الرتكيز على النتائج الواقع ّية.
• ميكن للمر�أة زي��ارة � ّأي مركز �أو عيادة لإجراء
عمل ّيات جتميل.
خطأ ،فقبل �أن تق ّرر املر�أة �إجراء � ّأي عمل ّية جتميل،
�صحة العيادة ومن ترخي�ص
ال ب ّد لها من التح ّقق من ّ
الأطباء الذين يعملون فيها ،بالإ�ضافة �إىل ّ
االطالع
على ال�صور قبل العمل ّيات وبعدها .وال ب ّد لها �أي�ضاً
م��ن ال��ت���أ ّك��د م��ن جتهيز ال��ع��ي��ادة وم��ن ت�سجيلها يف
ال�صحة وم��ن ح�صولها على ترخي�ص لتنفيذ
ق�سم
ّ
الإجراءات التجميل ّية.
• على املر�أة �أن تتّبع �إجراءات وقائ ّية بعد � ّأي عمل ّية
جتميل ّية.
حصيح ،قبل �إج��راء � ّأي عمل ّية جتميل ّية ،على املر�أة
�أن تدرك كيف ّية االهتمام بنف�سها بعد اخل�ضوع للعمل ّية
و�أن تعرف الفرتة التي حتتاج �إليها لل�شفاء .وال ب ّد لها
�أي�ض ًا من ّ
االط�لاع على النتائج املتو ّقعة لتتم ّكن ،يف
حال الحظت � ّأي م�شكلة �أو ت�أثري جانبي بعد العمل ّية،
من مراجعة الطبيب مبا�شرة.
• تالحظ ال�س ّيدة النتائج مبا�شرة.
حصيح وخطأ� :صحيح م��ن ج��ه��ة لأ ّن��ن��ا ن��ق��دّم يف
مركزنا تكنولوجيا  Crisalixالثالث ّية الأب��ع��اد التي
تتيح لل�س ّيدة ر�ؤي��ة النتائج املتو ّقعة على ثالثة �أبعاد
قبل اخل�����ض��وع للعمل ّية .وخ��ط���أ م��ن جهة ثانية لأنّ
نتائج العمل ّيات التجميل ّية لي�ست فور ّية ال �س ّيما �أنّ
ال�س ّيدة حتتاج لل�شفاء من التو ّرم والندبات قبل ر�ؤية
النتائج النهائ ّية.
• على املر�أة بلوغ �سنّ مع ّينة قبل التفكري يف بع�ض
العمل ّيات التجميل ّية كتجميل الأن��ف �أو �ش ّد الب�شرة
�أو غريه.
حصيح ،ن��ح��ر���ص ع����ادة ع��ل��ى �إج������راء العمل ّيات
التجميل ّية لعميالت نا�ضجات مب��ا يكفي التّخاذ
قراراتهنّ ومت�أ ّكدات من �أ ّنهنّ يرغنب يف القيام ب� ّأي
عمل ّية كتجميل الأنف مث ًال .فبعد اجلراحة ،ال جمال
للندم لأنّ الهدف جتميلي ولي�س �ضرور ّي ًا �أو طارئ ًا.
�أ ّم��ا بالن�سبة �إىل �ش ّد الب�شرة ،فت�ستطيع امل��ر�أة بدء
العالجات يف �سنّ اخلام�سة والع�شرين لت�أخري التقدّم
يف ال�سنّ قدر الإمكان.
• البوتوك�س ق��ادر على �إخ��ف��اء اخلطوط الرفيعة
والتجاعيد جميعها.
خطأ ،فالبوتوك�س يعالج اخلطوط الرفيعة والتجاعيد
من خالل تنعيمها ،وال ب ّد من �إجراء حقنة كل �أربعة

�أ�شهر لأنّ نتائجه غري دائمة وما �إن يزول حتى تعود
اخلطوط الرفيعة والتجاعيد� .أ ّم��ا �أف�ضل ما مي ّيز
البوتوك�س فهو قدرته على ت�أخري التقدّم يف ال�سنّ ،
فك ّلما جل�أ املري�ض �إىل عالج البوتوك�س �أكرث ك ّلما ق ّلت
اخلطوط والتجاعيد �إذ تبد�أ الع�ضالت باالنكما�ش
مع الوقت.

• ال ت�ؤ ّثر ال�شم�س والعوامل اخلارج ّية الأخرى على
نتائج العمل ّيات التجميل ّية.
خطأ ،حني يتع ّلق الأمر بالإجراءات غري اجلراح ّية،
مبا فيها عالجات جتديد �شباب الب�شرة ،قد ي� ّؤخر
التع ّر�ض لأ�ش ّعة ال�شم�س وقت العالج وقد ي���ؤدّي �إىل
احل�صول على نتائج خمتلفة عن تلك املتو ّقعة.
• ُي ّ
ف�ضل �أن تخ�ضع ال�س ّيدة للعمل ّيات التجميل ّية يف
ف�صول مع ّينة �أو يف طق�س حمدّد.
خطأ ،فال�س ّيدة ت�ستطيع اخل�ضوع للجراحة التجميل ّية
يف � ّأي ف�صل �أو طق�س.
ما هي نصائحك األخرية للمرأة التي
ّ
تفكر يف العمل ّيات التجميل ّية؟
ً
• �أج��ري بحثا عن العيادة التجميل ّية قبل حتديد
العمل ّية التي ترغبني يف �إجرائها.
• ت���أ ّك��دي من �أنّ الطبيب التجميلي ميلك خربة
وا�سعة وترخي�ص ًا و�أنّ العيادة ّ
مرخ�ص لها للقيام
ب�إجراءات مماثلة.
• ّ
اطلعي على �صور نتائج العمل ّيات التي �أجراها
الطبيب الذي تزورينه.
• ال تخ�ضعي ل ّأي �إجراء جتميلي نتيجة � ّأي �ضعوطات.
• تو ّقعي دائم ًا نتائج منطق ّية و�أبعدي عنك الرغبة
يف احل�صول على �إطاللة �إحداهنّ .
• �أجري بحث ًا عن الإجراء التجميلي الذي ترغبني فيه
ّ
لتطلعي على النتائج وعلى الوقاية الواجب اتّباعها.
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