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زميل كلية اجلراحني الفرن�سية

اأخ�سائي عمليات التجميل

جراحة الوجه والفكني

اأخ�سائي ليزر

اأبرزها  جماالت  عدة  يف  الطب  يف  الليزر  ا�ستخدام  مت 

مت  ول��ق��د  التجميلية،  وك��ذل��ك  والعينية  اجل��راح��ي��ة 

قدمته  ملا  الفريدة  التقنية  تلك  ا�ستخدام  يف  التو�سع 

من مزايا للأطباء واجلراحني مل تكن متاحة لهم �سابقًا.

متت  مثًل،  التجميلية  واجلراحة  اجللدية  جمال  ففي 

مبعدل  خ��ا���ص  ب�سكل  الليزر  تقنية  م��ن  االإ���س��ت��ف��ادة 

االأطباء من عمل  توفرت جتهيزات مكنت  كبري حيث 

علجات لكثري من االأمرا�ص واالآفات اجللدية كان علجها 

ال ياأتي بالنتيجة املرجوة والتي كان االأطباء واملتعاجلني 

تقنية  ا�ستخدام  فتح  لقد  عليها،  احل�سول  يتمنون 

الليزر اآفاقًا عديدة فا�ستخدم الليزر يف طب اجللدية يف 

الدموية  االآف��ات  ولعلج  الت�سبغات  واإزال��ة  االأ�سعار  اإزال��ة 

والوعائية وكذلك اإ�ستفيد من الليزر يف تن�سيط الب�سرة 

واإعادة احليوية لها وكذلك لتق�سريها و�سدها.

الدم  تخثري  على  الليزر  �ساعد  فقد  للجراحني  بالن�سبة 

اجللد  ق�ص  اجلراحية كما مكنهم من  العمليات  اأثناء 

دون  كمب�سع(  )ا�ستخدامه  دقيق  ب�سكل  تبخريه  اأو 

الليزر يف ك�سط اجللد  االإ�ستفادة من خوا�ص  اإدماء ومت 

ال�سباب  حب  اآث��ار  اأو  الكبرية  التجاعيد  من  للتخل�ص 

العميقة وكذلك ا�ستخدامه كاأداة الإعادة ت�سطيح اجللد.

باالإ�سافة لذلك فقد ا�ستخدم الليزر اأي�سًا لتذويب الدهون 

ميكن  خا�سة  موجات  باأطوال  معينة  اأجهزة  فظهرت 

ا�ستخدام الليزر يف الطب التجميلي 
تقنية جيدة لو مت ا�ستخدامها بال�سكل ال�سحيح

فتتغري  حرارتها  درج��ة  فرتتفع  متت�سها  اأن  للدهون 

خوا�سها وتنتقل من حالة �سبه �سلبة اإىل حالة مائعة 

وبالتايل ميكن �سفطها ب�سهولة وي�سر، كما اأدى ت�سرب 

كبري  ب�سكل  املكون  اجللد  على  ت��اأث��ريه  اإىل  لليزر  امل��اء 

ال�ساقه  واإع��ادة  �سده  من  اجلراحني  مكن  مما  املاء  من 

باجل�سم من الداخل وبذلك اإعطاء نتائج عالية الفعالية 

ل�سكل وقوام اجل�سم بعد عملية ال�سفط.

الليزر ككلمة عامة تعني للكثريين احلداثة والتميز اإال 

اأننا يجب اأن ال ننخدع بذلك فكما يقال “لي�ص كل ما 

يربق ذهبًا” فالليزر هو اأداة وتقنية تكون جيدة لو مت 

ا�ستخدامها  ومت  املطلوب  لعمل  منها  املنا�سب  اإختيار 

ب�سكل جيد، فرجني اأن الليزر هو �سوء له خوا�ص معينة 

متيزه عن غريه من االإ�ساءات، فهو ياأتي باأ�سكال واألوان 

خمتلفة ن�سميها ترددات اأو موجات خمتلفة، فكذلك 

املختلف  بتاأثريها  بينها  فيما  املوجات  تلك  تختلف 

على مكونات اجل�سم املختلفة اأي�سًا فهناك الليزر الذي 

يت�سربه املاء ب�سراهة فيمكن ا�ستخدامه عند ذلك يف 

ب�سراهة  الدم  ميت�سه  الذي  الليزر  وهناك  اجللد  ك�سط 

اأنواع  وهناك  الدموية  االآفات  على  ا�ستخدامه  فيمكن 

يتم امت�سا�سها من مادة امليلنني امل�سبغة واملوجودة 

بتلك  علجها  فيمكن  امل�سبغة  االآف��ات  اأو  ال�سعر  يف 

االأنواع من الليزرات.

منها  كل  والتي  الليزرات  من  االأن���واع  ع�سرات  هناك 

ميكن  منها  اأن���واع  وه��ن��اك  خ��ا���ص  ل�سيء  ي�ستخدم 

مقاربة  اأو  االآف��ات  من  نوع  من  اأكرث  لعلج  ا�ستخدامها 

جمموعة خمتلفة من املعاجلات.

متينة  ق��اع��دة  ت�سكل  بالليزر  العلمية  امل��ع��رف��ة  اإن 

االأ�سواق  يف  املتوفرة  املتاحة  التجهيزات  ال�ستخدام 

وكما هو معروف اأن التدريب واالإ�ستخدام املتكرر يولد 

خربة، فاإن ا�ستخدام الليزر ب�سكل متوا�سل يولد خربة 

ب�سكل  عملئه  نفع  من  متكنه  للم�ستخدم  �سخ�سية 

تاأتي  قد  والتي  املعاناة  من  الكثري  وجتنيبهم  كبري 

امل�سنعة  ال�سركات  به  تن�سح  كما  الليزر  ا�ستخدام  من 

االأو�سط نتميز  فقط، فنحن يف منطقة اخلليج وال�سرق 

بب�سرات خمتلفة عن الب�سرات املوجودة يف الغرب كما 

ما  عن  تختلف  اليومية  واملوؤثرات  اجلوية  العوامل  اأن 

يراه االآخرون يف مناطق خمتلفة يف العامل، لذلك وجب 

ا�ستخدام  م��ه��ارات  تطوير  االأج��ه��زة  م�ستخدمي  على 

ا�ستخدام  يف  والراغبني  املر�سى  حاجات  تلبي  خا�سة 

فقط  االإعتماد  وع��دم  منطقتنا  يف  احلديثة  التقنيات 

على ما تقدمه ال�سركات امل�سنعة من معايري ا�ستخدام 

الأجهزتها قد ال تكون منا�سبة للمر�سى يف هذه املنطقة 

من العامل.

يجب على كل م�ستخدمي هذه التقنية الفريدة االإملام 

يلئم  مبا  ا�ستخدامها  على  والتدرب  مباهيتها  التام 

كما  العامل  من  املنطقة  هذه  يف  واملتعاجلني  املر�سى 

اأن  ُيف�سل ممن يرغب بالعلج با�ستخدام هذه التقنية 

يقوم بال�سوؤال عنها اأو معرفة احلد االأدنى من املعلومات 

كما  للعلج  املتميزة  التقنيات  اإنتقاء  على  ت�ساعد  التي 

العرو�ص  عن  االإمكان  قدر  االإبتعاد  /عليها  عليه  يجب 

الت�سويقية املغرية والتي قد تكون لتقنيات غري معروفة 

الغاية منها هو الربح املادي ولي�ص نفع املر�سى بنتائج 

علج جيدة تلبي الطموحات وحتقق االأماين.


