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اأخ�سائي عمليات التجميل

جراحة الوجه والفكني

اأخ�سائي ليزر

عندما يقرر الإن�سان اأنه يجب اأن يغري �سيئًا ما، يتملكه 

التي  والأ�ساليب  الطرق  عن  البحث  اإىل  يدفعه  �سعور 

يتعر�ض  الأحيان  من  وكثري  ذلك  حتقيق  من  متكنه 

بالتجميل  اخلا�سة  الإع��ان��ات  من  لكثري  بحثه  خ��ال 

عليه  احل�سول  اأو  �سماعه  يف  يرغب  ما  حتاكي  والتي 

اأ�ساليبها،  اأو  العرو�ض  تلك  تفا�سيل  دومنا اخلو�ض يف 

اإىل  ال�ست�سفاء  اأو  ال��ع��اج  طالبي  يقود  ق��د  ال��ذي  الأم���ر 

من  يرجونه  كانوا  ما  على  ح�سولهم  ع��دم  اإمكانية 

العاجات، مما ي�سبب لهم عدم الر�سا وال�سيق يف اأغلب 

الأحيان!

الكثري من  على  التجميلية تعتمد  العمليات  نتائج  اإن 

العوامل التي ت�سمن جناحها وقبول نتائجها بالن�سبة 

اإحتمالت  العوامل هو معرفة كل  واأول هذه  للراغبني 

العمل اأو الإجراء واملخاطر التي قد تنجم عنه واإحتمالت 

الآثار اجلانبية وكذلك الطريقة والأ�سلوب املتبع والأهم 

من ذلك كله والذي براأينا يجب على كل النا�ض معرفته 

الأ�سا�ض  ت�سكل  وال��ت��ي  الطبية  العلمية  القاعدة  ه��و 

النظري للعاج ومن ثم ي�سار اإىل معرفة اخلربة العملية 

ال�سمعة  وكذلك  املعالج  اأو  الطبيب  بها  يتمتع  التي 

التي يتمتع بها الطبيب والعيادة وامل�ست�سفى بالإ�سافة 

لاأمور الأ�سا�سية وهي النظافة والتعقيم والعناية الطبية 

ماذا تتوقع من عمليات التجميل؟

اإن االإن�صان يتوق اإىل الكمال دومًا ويبحث ب�صكل يومي عن ما يجب عمله ال�صالح ما 

ي�صيقه اأو عالج ما يزعجه اأو مايزيده �صعورًا بالر�صا عن نف�صه ليزداد ثقة بنف�صه، وعندما 

يلجاأ اأي �صخ�ص لعمل اأي اإجراء جتميلي يكون الدافع الرئي�صي له هو ت�صوره باأن ذلك 

�صيو�صله ملا يحب اأن يكون �صكله عليه اأو اأن ي�صفيه مما يزعجه اأو ليزيده جماالً.. وهذا 

بحد ذاته �صعور طبيعي. 

الأعمال  من  الكثري  هناك  اأن  كما  ال��خ،  والتمري�ض.. 

بقيام  اإل  ت�ستكمل  ل  والتي  التجميلية  والإج����راءات 

املري�ض نف�سه مبتابعة العاج يف املنزل ل�ستكمال مامت 

الطبيب  التزامه بتعليمات  الطبيب ويكون  عمله عند 

�سببًا رئي�سيًا يف جناح العمل ..

والأعمال  للطب  املمار�سني  من  الكثريون  توخي  وم��ع 

اإحتمالت عدم  ما�سبق ذكره يظل هناك  لكل  الطبية 

فايوجد  لنتائجه  الأ�سخا�ض  حمبة  اأو  العمل  جن��اح 

% كما ليوجد   100 الطب ماهو م�سمون  يف مهنة 

هناك دواء يعطي نتائج 100 % على كل النا�ض..

ليح�سل  قد  اإليه  ماي�سبو  اأن  الإن�سان  ي��درك  عندما 

باملطلوب  ودراي��ة  معرفة  على  ويكون   %  100 عليه 

ويقوم هو باتباع تعليمات الطبيب وهو على يقني باأن 

الطبيب قد قام مبا هو مطلوب ب�سكل �سحيح، عندها ل 

يكون هناك اأي مربر لوجود اأية مامة لأي جهة حيث 

ويكون  به  والقيام  فعله  يتوجب  مبا  قام  قد  الكل  اأن 

اأن  القيام به وواثق من  را�ض عن مامت  الإن�سان  عندها 

عليها  ح�سل  قد  بتوقعاتها  اإعامه  مت  التي  النتيجة 

�سمن تلك التوقعات وبالتايل نال ما ي�سبو اإليه �سمن 

كل العوامل الآنفة الذكر.


