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د. مطلق السيحان

لكل مريض 
صورة جمالية

الطرق اجلديدة واملتطورة 
لعمليات التجميل 

والتعديالت، والتحديث 
للتقنيات واالدوات 

املستخدمة في اجلراحات 
التجميلية هي الهدف 

من مفهوم ومتحور هذا 
املقال.

ان اجلراحات التجميلية 
والترميمية عامة 

وجراحات جتميل 
وترميم الرأس والرقبة 

خاصة تعتبر من اصعب 
اجلراحات وهي التي 
يندرج حتتها جتميل 

األنف واالذن وغيرها 
املوجودة في نطاق الرأس 

والرقبة وحتتاج اجلراحات 
الدقيقة ملجهود اكبر من 
اجلراحني للوصول الى 

الهدف املرجو من اجراء 
العمليات للمرضى، الذين 
وثقوا باجلراح وسلموه 
اهم عضو في اجسامهم 

فهي واجهتهم في االلتقاء 
باآلخرين ولذلك البد من 

مرضانا االعزاء الذين 
يعانون من مشاكل في 
الوجه والرأس والرقبة، 

اخذ احلذر في اختياراتهم 
وتوجهاتهم.

ان دراسة احلاجة لتلك 
العمليات التجميلية البد 
ان تعطي الوقت كما يتم 
اختيار اجلراح املناسب 
والذي يجب ان يكون 

على قدر كاف من اخلبرة 
واملعرفة باالمراض املتعلقة 

بالوجه والرأس والرقبة 
وكذلك املتعلقة باجلراحات 

التجميلية والترميمية 
للرأس والرقبة، واجلراح 

املناسب للعمليات 
التجميلية البد ان يكون 

من ذوي االختصاص 
املعتمد من قبل وزارة 

الصحة بالكويت، 
ويحمل التخصص 

الدقيق في اجلراحات 
التجميلية للوجه وترميم 

الرأس والرقبة، كما 
يجب ان تكون شهادة 
االختصاصي معتمدة 
عامليا من قبل الهيئات 

الطبية العاملية.
ان جراح التجميل الناجح 

هو ذلك القادر على 
ايصال الرسالة للمرضى 

بأن تكون النتيجة 
النهائية لعمليات التجميل 
مختلفة من شخص آلخر 

معتمدة على التكوين 
التشريحي للشخص 

كما يعتمد جناحها على 
قدرات اجلراح، فال يوجد 
استنساخ صورة من أي 
شخص آخر، كما يجب 

ايضاح االمكانات واحلدود 
لكل عملية جراحية 

واالبعاد والنتائج، وذلك 
للوصول لنتائج ممتازة 

ولتفادي املضاعفات التي 
قد ال حتمد عقباها.

تلك رسالة لكل مريض 
مقبل على عملية جتميل 
في نطاق الرأس والرقبة 

وقبل اجراء اي عملية 
جتميل في هذا النطاق.

استشاري جراحة انف واذن
وحنجرة وجراحة الرأس والرقبة

بقلم طبيب

من اكثر االمراض 

شيوعا في الكويت، 

حساسية االنف 

والتهابات البلعوم 

وذلك خلصوصية 

املناخ احلار في 

الصيف وما يتعرض 

له االشخاص من 

االنتقال الدائم بني 

االجواء احلارة 

والباردة نسبيا بني 

اخلارج واملنازل 

املكيفة، اضافة 

الى كثرة الغبار 

والعوالق التي 

تسبب احلساسية 

لالنف وللصدر 

وللجيوب االنفية.

وخالل لقائنا مع 

اختصاصي االنف 

واالذن واحلنجرة 

في انترناشيونال 

كلينيك د. عمار 

صادقي اكد ان 

احلساسية واجليوب 

االنفية هي االكثر 

شيوعا في الكويت، 

ناصحا بعدم 

استخدام القطرات 

املضادة الحتقان 

االنف الكثر من 

خمسة ايام النها 

تسبب جفاف االنف.

وحول صحة االذن 

شدد د.صادقي على 

ضرورة عدم تنظيف 

االذن باألعواد 

القطنية، موضحا ان 

االذن تنظف نفسها 

بنفسها كما حذر 

الشباب من سماع 

املوسيقى الصاخبة 

النها تؤثر على 

عصب السمع وهو 

ما يؤدي الى الضعف 

في حاسة السمع 

بشكل كبير.

وحول اجلراحات 

التجميلية لالنف 

اوضح ان اجلراحة 

ضرورية في 

حال كانت احلالة 

مصاحبة لضعف 

في وظائف االنف، 

وتكرار االلتهابات 

واالنسدادات، وسوى 

ذلك نصح بعدم 

اجرائها، مشيرا الى 

ان غالبية حاالت 

الشخير عند االطفال 

سببها كبر حجم 

اللحمية املوجودة 

خلف الناميات 

االنفية، وكبر 

حجم اللوز.فالى 

التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

ما ابرز املشاكل 
في االنف واالكثر 

شيوعا؟
٭ اكثر املش���اكل شيوعا 
الكويت بسبب اجلو  في 
في فصل الصيف وتقريبا 
طوال العام الغبار موجود، 
فاحلساس���ية وحتسس 
اجلي���وب االنفية واالنف 
هي اكثر االمراض الشائعة، 
بعده���ا تأت���ي اجليوب 

االنفية.

هل من املمكن 
اجراء عمليات 

جتميل االنف دون 
احلاجة للبقاء في 

املستشفى او اخذ 
نقاهة طويلة؟

٭ هناك بعض العمليات 
الصغرى لتجميل االنف 
حتتاج الى تعديل بسيط 
جدا، وهذه ميكن اجراؤها 
دون بق���اء املري���ض في 
املستشفى، لكن عمليات 
االن���ف ع���ادة  جتمي���ل 
املري���ض بالبقاء  تل���زم 
ف���ي املستش���فى ملدة 24 
س���اعة على االقل وذلك 
الحتمال ح���دوث نزيف 

بعد العملية.

متى تكون اجلراحة 
التجميلية لالنف 

ضرورية؟
٭ عندما يصاحبها ضعف 
في وظيف���ة االنف، وهي 
التنفس وتكرار االلتهابات 
واالنسداد في احد جوانب 
االنف، س���واء االيسر او 

االمين.

أنواع الشخير

ما اسباب الشخير 
وما اعراضه وهل 

بالفعل تختلف 
درجة الشخير 

حسب عمر 
االنسان؟

٭ للشخير انواع عديدة، 
وبالطبع تختلف اسبابه 
الكبار عنه���ا عند  عن���د 
الصغار، واغلب اس���باب 
الش���خير عن���د االطفال 
اللحمية  هي كبر حج���م 
خلف األن���ف »الناميات« 
وايض���ا كبر حجم اللوز، 
فكلما كبر حجم اللوزتني 
شكى االطفال من صعوبة 
التنفس والش���خير،  في 
وبإزالتهم تتحس���ن هذه 
اما عند  االعراض لديهم، 
الكبار فهناك شخير وهناك 
النوم،  اثن���اء  اختن���اق 
النوم  اثن���اء  فاالختناق 
مرض يصاحب الشخير، 
لكن تقل نس���بة التنفس 
واالكسجني في الدم اثناء 

النوم.
اسباب الشخير تأتي 
م���ن انح���راف احلاج���ز 
االنفي او وتيرة االنف او 
التهاب باجليوب االنفية 
او انسداد في مجال خلف 
االنف او من���و الناميات، 
ومن اسبابه ايضا ترهل 
في سقف احللق وكبر حجم 
اللوزتني وتضخم اللسان 
او رخاوة في االنس���جة 
فوق احلنجرة، فأسبابه 
كثيرة ومتعددة، يحتاج 
تشخيصا ملعرفة في اي 
مرحلة موجود االنسداد 
في مجال التنفس العلوي، 
وعلى التشخيص الصحيح 
يعتمد التدخل اجلراحي.

ما نصائحك 
للحفاظ على صحة 
االذن بشكل عام، 
وطريقة تنظيفها، 
وتعرضها للماء، 

وهل املاء يسبب لها 
مشكالت؟

العادي ال يسبب  املاء  ٭ 
مش���اكل لالذن وننصح 
الن���اس بعدم اس���تعمال 
اعواد تنظيف االذن بكثرة 
لوج���ود خاليا ش���معية 
في اجل���زء اخلارجي من 
االذن، وهي تنظف نفسها 
بنفسها وتسحب الشمع 
للخارج بحركة تلقائية، 
لكن عندم���ا ننظف االذن 
باستعمال اعواد االذن ندفع 
الشمع الى اجلزء الداخلي 
القن���اة اخلارجية،  م���ن 
فيتكون ويترسب الشمع 

فأحيان���ا يح���دث لديهم 
التهابات فطرية في القناة 
اخلارجية والتهابات مزمنة 
للمصابني بثقب في طبلة 
االذن، وه���ؤالء يك���ون 
لديه���م التهابات متكررة 
في االذن تؤدي الى ثقب 
في االذن، ويصبح لديهم 
الته���اب مزم���ن، وفقدان 
للس���مع، ولكن هذا قليل 

في الكويت.

ما تأثير سماعات 
املوسيقى على االذن 

اثناء النوم؟
٭ في العصر احلالي احد 
االسباب الرئيسية لضعف 
العص���ب هو اس���تعمال 
سماعات الهيدفون، وسماع 
املوسيقى الصاخبة، ألنها 
تؤثر على عصب السمع 
والشباب يستعملونها ملدة 
طويلة، وهذه االجهزة لم 
تكن موجودة في السابق، 
الس���مع كان  ألن ضعف 
بسبب االصوات املزعجة 
او العمل في املصانع، ولكن 
مع التطور اثبتت الدراسات 
العلمي���ة ان اس���تعمال 
الس���ماعات والتلفونات 
واملس���جالت احلديث���ة 
بأص���وات صاخبة عالية 

بسبب ضعف السمع.

التهاب اللوزتين

هل تنصح 
باستئصال 

اللوزتني عند تكرار 
التهاباتها؟

٭ طبع���ا تكرار التهابات 
اللوز اكثر من اربع مرات 
او ثالث مرات  السنة  في 
ف���ي آخ���ر س���نتني عند 
االطفال ننصح بازالتهم 
االلتهاب صديديا  اذا كان 
ألنه يكون وقاية لالطفال 
التهابات  لتجنب حدوث 
روماتيزمي���ة او حدوث 
اما  الكلى،  ف���ي  التهابات 
الكبار فإذا كان  التهابات 
او  التهابًا صديدي���ا مرة 
مرت���ني فيعتب���ر معدال 
طبيعيا وال يحتاج تدخال 
جراحيا بل يحتاج عالجا 

طبيا.
ام���ا اذا تكرر االلتهاب 
واصبح���وا يعانون من 
خ���روج روائ���ح كريهة 
الفم فننصح باجراء  من 
العملي���ة، ولكن يجب ان 
يعلم املريض ان هناك أملا 
بعد العملية ملدة اسبوعني، 
ألن التئ���ام اجلروح عند 
االطف���ال يك���ون افضل 
وكذلك احساس���هم بااللم 

يكون اقل.

خطورة السيجار

ما تأثير النارجيلة 
والسيجارة على 

احلنجرة؟
٭ يعتبر السيجار اخطر 
من الس����يجارة الطبيعية 
مبعدالت ضخمة وتصاحبه 
كمية من النيكوتني وقطران 
هائ����ل ج����دا، واملعس����ل 
والشيشة حتتوي على مواد 
غير التبغ وهي اجللسرين 
والفواكه والسيرون، فهذه 
املواد عندما حتترق تؤدي 
الى  الى س����موم تدخ����ل 
اجس����امنا، وهي اسوأ من 
السجائر، فالشيشة الواحدة 

تعادل علبتي سجائر.
ش����خص  اي  لذل����ك، 
لديه مشاكل في اجليوب 
االنفي����ة واحلنجرة يجب 
ان يعرف ان التدخني هو 
احد االسباب الرئيسية لها 
واحد االسباب الرئيسية في 
العالم لسرطان احلنجرة 

هو التدخني.

ما اسباب آالم الرقبة 
املستمرة وهل يكون 
الصداع احيانا سببه 

الرقبة؟
٭ آالم الرقبة املستمر يكون 
الفقري  العمود  اغلبه من 
والعضالت، وغالبا يكون 
بسبب هيكل اجلسم وهذا 
العظام،  يعاجله دكت����ور 
فالصداع قد يكون بسبب 
تش����نج العضالت، ولكن 
اسبابه كثيرة جدا وليست 
فقط بس����بب آالم الرقبة، 
فآالم الرقبة احد اس����باب 

الصداع.

احلساسية واجليوب األنفية هي أكثر األمراض شيوعًا في الكويت

د.عمار صادقي لـ»األنباء«:
املوسيقى الصاخبة تؤثر على عصب السمع

الزميلة زينب أبو سيدو حتاور د. عمار صادقي

د.عمار صادقي اختصاصي أنف وأذن وحنجرة                 )هاني عبداهلل(

عند االطفال، فكلما اصيبوا 
بالتهاب في االنف يصاحبه 
التهابات في املجال خلف 
االنف وتذهب االلتهابات 
الى االذن فيجب معاجلة 
االطفال عند بداية االعراض 
من سيالن االنف والتهابات 

االنف قبل التهاب االذن.
الكب���ار،  عن���د  ام���ا 

اخلارجية باالذن وحتى 
اجللد نفسه.

مشاكل األذن

ما ابرز املشاكل التي 
حتدث في االذن 

عادة؟
اغل���ب املش���اكل هي  ٭ 
التهابات االذن، خصوصا 

الى ان يحدث انسداد في 
القناة السمعية ويصبح 
هناك صعوبة في السمع 
والشعور بانسداد االذن، 
كما ننص���ح بأخذ حمام 
قبل االس���تحمام وبعدها 
ف���ي حمامات الس���باحة 
ألنها حتت���وي على مادة 
القناة  التي تهيج  الكلور 

اجلراحة التجميلية 

لألنف ضرورية إذا 

صاحبها ضعف في 

وظيفة األنف كتكرار 

االلتهابات واالنسداد

د.عمار إبراهيم صادقي اختصاصي أنف وأذن 
وحنجرة حاصل عل���ى البورد األملاني جلراحة 
األنف واألذن واحلنج���رة، وهو زميل اجلمعية 

األملانية لألنف واألذن واحلنجرة.
يعالج د.صادق���ي التهابات اجليوب األنفية، 
وحساس���ية األنف واجليوب األنفية وانس���داد 

األنف.

كما يعالج نزيف األن���ف املتكرر واالختناق 
أثناء النوم وأمراض احلنجرة وصعوبة البلع، 
وأمراض األذن اخلارجية والوسطى والداخلية 

والدوار، وفقدان التوازن والطنني.
ويجري الدكت���ور صادقي عمليات احلنجرة 
اللوزت���ني واللحمية  امليكروس���كوبية، وإزالة 

وجراحات األنف واجليوب األنفية باملناظير.

أكد د. عمار صادقي أن أمراض اجليوب األنفية هي 
األكثر انتش���ارا في الكويت إضاف���ة إلى التهاب األنف 
والتهاب احلساسية والتهاب األنف التحسسي، مشيرا 
إلى أن التهاب األنف س���ببه التناول اخلاطئ لألدوية، 
فالقطرات التي جتفف األنف، وهي ضد االحتقان يجب 
اس���تخدامها من خمس���ة أيام إلى أسبوع، ولكن هناك 
من يستخدمها ملدة أشهر أو سنوات، فتؤدي إلى دمار 
أنسجة األنف وعدم إعادة تكوينه بالطريقة الطبيعية، 
وهي التي تسبب التهابات اجليوب األنفية، كما أكد د. 
صادقي أن اللحميات باألنف من االلتهابات املش���هورة 
أيضا بالكويت، وتصاحبها احلساسية العالية وانتفاخ 

األغشية املخاطية في األنف.
وقد ثبت علميا أن احلساس���ية هي عامل مس���اعد 
وقوي لتكون هذه اللحميات س���ببا رئيسيا في تكرار 
االلتهابات في اجليوب األنفية واغلبها يحتاج إلى تدخل 

جراحي كحل لهذه اللحميات.
وهناك اشخاص لديهم أمراض التليف الكيسي، فهؤالء 
أيضا تتكون عنده���م التهابات وحلميات في اجليوب 
األنفية مزمنة، ولكنهم يستجيبون للجراحة بشكل أقل 
من األش���خاص العاديني ونسبتهم قليلة جدا، وهناك 
أشخاص لديهم نقص في حركة أهداب الغشاء املخاطي 

باألنف وهؤالء استجابتهم ايضا للعمليات أقل.

ضيفنا في سطور

احلساسية.. ومشاكل األنف


