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اأخ�سائي عمليات التجميل
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اأخ�سائي ليزر

اأثناء  دوم��ًا  عنها  ن�ساأل  التي  الأ�سئلة  بع�ض  يلي  فيما 

ال�ست�سارة الطبية

هل عملية �صد البطن منا�صبة يل؟

موا�سع  ولديكم  جيدة  بدنية  �سحة  يف  كنتم  اإذا 

اأو  حمية  لأي  ي�ستجيبا  مل  مرتهل  جلد  اأو  دهنية 

متارين ريا�سية فاإنكم موؤهلون لعملية �سد البطن.

عمليــة �شــد البطــن

نظرة عامة  ... اأ�صئلة واأجوبة

بالن�صبة للكثريين منا، املعدة امل�صدودة امل�صتوية هي واحدة من اأكرث 

ال�صمات املطلوب احل�صول عليها.

قد ال ت�صاعد اأكرث احلميات حدة اأو اأ�صد التمارين الريا�صية ق�صوة يف 

حتقيق املعدة امل�صطحة التي نتطلع للح�صول عليها.

بعد  ال��وزن  لإنقا�ض  بحمية  الإلتزام  تنوون  كنتم  ولو 

اأن توؤجلوا اخل�سوع  عملية �سد البطن فاإنه من املف�سل 

كبري  ب�سكل  ال��وزن  انقا�ض  لأن  ذل��ك  بعد  ملا  للعملية 

مرة  احلاجة  وبالتايل  اجللد  ترهل  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 

اأخرى ل�سد البطن. 

هل هناك الكثري من االأمل املرتبط بعملية �صد البطن؟

النا�ض  بع�ض  ج��دا.  متغري  البطن  �سد  مع  الأمل  كمية 

الراحة  عدم  من  معتدلة  ن�سبة  عن  ويعربون  ي�سعرون 

والبع�ض يقول اأنها موؤملة . ولكن اإن كان هناك بع�ض 

الأمل. ميكن للجراح اأن يعطيكم و�سفة مل�سكنات الأمل.

هل هناك الكثري من االنتفاخ مت�صمن مع �صد البطن؟

نعم، �سيكون هناك بع�ض التورم بعد �سد البطن. �سد 

البطن هي عملية جراحية كبرية، ويتوقف التورم على 

كمية  اإزال��ة  تتم  فحينما  خمتلف،  ب�سكل  حالة  كل 

ولكن  ل مفر منه،  اأمر  التورم  فاإن بع�ض  الأن�سجة،  من 

ينبغي للتورم اأن يهداأ يف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع.

متى اأكون قادرا على روؤية النتائج؟

ويتم  التورم  يهداأ  اأن  بعد  الفرق  روؤية  يف  تبداأ  �سوف 

الكامل  البطن  �سد  ويعترب  الت�سريف.  اأنابيب  اإخ��راج 

اأن  الرجال  عند  املنتفخة  والبطن  املرتهل  للجلد  ميكن 

ميكن  كما  متنا�سق  غري  ب�سكل  يبدو  ج�سمك  جتعل 

للحمل اأو زيادة الوزن عند الن�ساء اأن ي�ساهما يف ترهل 

اجللد والع�سالت وزيادة الدهون يف منطقة البطن.

الع�سالت  اأن�سجة  وكذلك  اجللد  ي�سبح  لذلك،  نتيجة 

مرتخيني، وقد ت�ساعد احلمية والتمارين الريا�سية يف 

حتت  اجل�سم  داخل  املتو�سعة  الدهون  من  التخفيف 

بذلك  تتاأثر  ل  فوقها  املرتاكمة  الدهون  اأن  اإل  الع�سالت 

مما يجعل من عملية �سد البطن احلل الوحيد ل�ستعادة 

مظهر املعدة امل�سطح وامل�سدود.

عملية �سد البطن توؤدي اإىل ت�سوية البطن من خالل �سد 

الع�سالت املرتخية يف تلك املنطقة وكذلك اإزالة الدهون 

اإجراء هذه العملية لوحدها ب�سكل  الزائد، يتم  واجللد 

عام ولكن ميكن اأي�سًا دجمها مع عملية �سفط الدهون 

لإزالة الدهون الزائدة وحت�سني قوام اجل�سم. 

متوازن  غذائي  نظام  على  املحافظة  خالل  من  اأنه  كما 

لنتائج  ميكن  بانتظام،  الريا�سية  التمارين  وممار�سة 

تلك العملية اأن تدوم اإىل الأبد.

ثقتكم  تعزيز  البطن هو  �سد  فوائد عملية  اأهم  اإن من 

باأنف�سكم فوجود معدة م�سطحة ل ي�ساعد على جعلكم 

ت�سعرون اأف�سل فح�سب واإمنا يجعلكم اأي�سًا تبدون اأقل 

حجما ويعك�ض مظهراً �سحيًا طبيعيًا وقوامًا ريا�سيًا.

التمدد  ع��الم��ات  وج���ود  م��ن  ي��ع��ان��ون  مم��ن  كنتم  اإن 

البطن  �سد  عملية  من  �ست�ستفيدون  فاإنكم  اجللد  يف 

مع  اإزالتها  �ستتم  والتي  العالمات  تلك  من  بالتخل�ض 

اجللد الزائد الذي تتم اإزالته اأثناء العملية. 

الكايف  الوقت  اجل�سم  اإعطاء  ويجب  للغاية  نافذ  اإجراء 

لل�سفاء و�سوف يجني املري�ض العديد من الفوائد من هذا 

الإجراء.

اإىل متى ت�صتمرنتائج �صد البطن؟

اإذا مل يكن  ل�سنوات عديدة.  اأن ت�ستمر  للنتائج  ميكن 

�سد  عملية  بعد  احلمل  اأو  ال��وزن  يف  زي��ادة  اأي  لديك 

البطن فاإن النتائج �سوف تكون دائمة ن�سبيا. �سيكون 

هناك بع�ض الإرتخاء بالأن�سجة مع تقدم العمر، ولكن 

لي�ض اإىل احلد الذي كانت عليه قبل اجلراحة.


