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اأخ�سائي عمليات التجميل

جراحة الوجه والفكني

اأخ�سائي ليزر

الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سو  اأكببر  معلوم  هو  كما  اجللد 

اإليه  يتعر�ض  ما  �سد  للج�سم  حماية  طبقة  وي�سكل 

جوية  وتقلبات  وبرد  �سم�ض  من  خارجية  عوامل  من 

بينهما وكذلك اأتربة وغبار ورطوبة، اإل اأن ما يتحمله 

املحيط  مع  وللتكيف  احلماية  تلك  لنا  ليوؤمن  اجللد 

ي�سيبه بكثري من العوار�ض والت�سوهات التي توؤثر على 

مظهره اخلارجي.

على  يطراأ  ومببا  العمر  يف  التقدم  فبباإن  لذلك  بالإ�سافة 

اجل�سم من الداخل ينعك�ض اأي�سًا على �سكله اخلارجي 

ويوؤثر اأي�سًا على مظهره فيرتهل اجللد ومتلوؤه التجاعيد 

والطيات ويفقد مرونته.

يعك�ض حالة �سحية  فهو  اجللد طبيعيًا  يكون  عندما 

الذين  لكل  هدف  فهو  لذلك  جمياًل  ومظهراً  لالإن�سان 

يعك�ض  ذلك  اأن  كما  �سحية  بهيئة  بالظهور  يرغبون 

حالة نف�سية جيدة لهم اأي�سًا.

اجللد ي�ساب باجلفاف وتظهر عليه اخلطوط والتجاعيد 

تنعك�ض  قد  اأو  اأخرى  اآفات  و  ت�سبغات  عليه  يظهر  اأو 

باأن  اجللد  على  اجل�سم  يف  داخلي  ما  مبر�ض  الإ�سابة 

يظهر على اجللد عروق اأو دوايل اأو اآفات دموية اأخرى.. 

اأو  ل�سبب  توازنها  واإختالف  اجل�سم  هرمونات  اأن  كما 

لآخر ميكن اأي�سًا اأن ينعك�ض على مظهر اجللد وحيويته 

فيمكن اأن تظهر احلبوب والتقرحات والندبات واحلفر 

وت�سوهات اأخرى..

للتعامل  خمتلفة  اأ�ساليب  القدم  منذ  الأطباء  ا�ستخدم 

اأن  مع ما ي�سيب اجللد رغبة بتح�سني مظهره فحيث 

اجللد يقوم بتجديد نف�سه با�ستمرار اإل اأنه ظهرت طرق 

تن�شيط واإعادة جتديد الب�شرة
هل ي�سلح العطار ما اأف�سده الدهر!

�نت�صر بني �أو�صاط �لنا�س و�لر�غبني بتح�صني مظهر ب�صر�تهم �إعالنات متنوعة 

تت�صمن تقدمي خدمات خمتلفة ملا ي�صمى تن�صيط �لب�صرة و�إعادة جتديدها! فماذ� 

يعني ذلك؟ وهل ميكن عمل تن�صيط و�إعادة حيوية �لب�صرة وجتديدها؟

لالإجابة على هذ� �لت�صاوؤل يجب علينا معرفة ماذ� ي�صيب �لب�صرة وكيف ي�صبح 

�صكلها لنعلم كيف يت�صنى لنا جتديدها و�إعادة �حليوية لها..

التق�سري  مو�سة  فظهرت  العملية  تلك  لت�سريع  عديدة 

بالأحما�ض املختلفة بدرجات خمتلفة من الرتكيز ومن 

الدقيقة  ال�سنفرة  مثل  ق�سوة  اأقل  اأ�ساليب  انت�سرت  ثم 

الليزر  ظهور  ومع   .. الكرمية  بالأحجار  اأو  الكري�ستالية 

لتق�سري  به  والإ�ستعانة  العمل  لنف�ض  ا�ستخدامه  مت 

اأو ب�سكل  اإما ب�سكل تدريجي طبقة وراء طبقة  الب�سرة 

اأكرث فعالية حيث مت تق�سري عدة طبقات دفعة واحدة 

ل�سرعة احل�سول على نتيجة جيدة..

ومهما تعددت الأ�ساليب فاإن معظمها هدف اإىل تق�سري 

اجللد لإزالة طبقات منه حيث يقوم اجللد طبيعيًا بعد 

اإزالة تلك الطبقات ببناء طبقات جديدة يكون مظهرها 

اأكرث انتظامًا، تكون م�سدودة وخالية من العيوب..

اأولئك  وخ�سو�سًا  النا�ض  من  الكثري  التق�سري  يفيد  قد 

الذين لي�ض عندهم م�ساكل عميقة داخل اجللد وغالبية 

فائدة  لها  يكون  اأن  ميكن  الببذكببر  �سابقة  الأ�ساليب 

طريقة  حيث  من  للنا�ض  بالن�سبة  فوائدها  وتتفاوت 

للمري�ض  ال�سحية  واحلالة  اجلل�سات  وعدد  ا�ستخدامها 

وكذلك طريقة التعامل مع طبقات اجللد اجلديدة والتي 

لتجنيبها  كافية  وحماية  جيدة  تغذية  تاأمني  يجب 

التعر�ض لعوامل ميكن اأن توؤثر عليها ب�سكل �سلبي.

ظهرت اأ�ساليب عالجية جديدة مع ظهور الليزر وال�سوء 

النب�سي فقد ظهرت تقنيات مت فيها التحكم بالت�سليط 

احلراري على اجللد فعندما يتم ت�سليط جرعات حرارية 

ال�سوء  اأو  الليزر  اأجهزة  من  مولدة  اجللد  على  مدرو�سة 

الببدورة  وتن�سيط  اجللد  مناعة  حتفيز  يتم  النب�سي 

من  تدريجيًا  كن  ميمُ مما  للج�سم  واللمفاوية  الدموية 

اإزالة الت�سوهات والآفات ب�سكل طبيعي.

باآثار  الأحيان  للتق�سري يف بع�ض  الليزر  ا�ستخدام  اقرتن 

ثاين  غاز  ليزر  ا�ستخدم  عندما  حيث  معينة  جانبية 

اجللد  اإزالة طبقات من  اأك�سيد الكربون CO2 ومتت 

يف  فقده  اإىل  اجللد  التاآم  بعد  ذلك  اأدى  واحببدة  دفعة 

بع�ض الأحيان للونه كما اأن معاناة املري�ض خالل فرتة 

املطلوبة  واحلماية  العناية  وكمية  اجلل�سات  مابعد 

فتم  �سهل  غري  اأمببراً  الليزر  ذلك  ا�ستخدام  من  جعلت 

التقنيات  ا�ستخدامه يف حالت قليلة جداً، ومع تطور 

قاربت  والتي  الليزرات  هذه  من  جديدة  اأجيال  ظهرت 

امل�سابة  املناطق  عببالج  مت  حيث  جزئي  ب�سكل  اجللد 

ما  تعري�ض  يتم  حيث   Fractional جمببزاأ  ب�سكل 

 80% ويبقى  لليزر  املنطقة  من  فقط   20% يعادل 

ومد  الإ�ست�سفاء  عملية  بقيادة  ليقوم  هو  كما  منها 

ح�سول  متجنبًا  اخلاليا  من  يلزم  مبا  املعاجلة  املنطقة 

اأية اآثار جانبية..

كما ظهرت موؤخراً تقنيات جديدة مت فيها ا�ستخدام 

و�سدها  الب�سرة  لتن�سيط  الراديوية  الال�سلكية  الرتددات 

حيث اأن الرتددات الال�سلكية الراديوية ل توؤثر على لون 

طريق  عن  اإمببا  للجلد  الببرتددات  نقل  ،ويتم  اأبببداأ  اجللد 

عن  يتم  اإبببر  عرم�سفوفة  داخببلببه  اإىل  اأو  اجللد  �سطح 

بعمل  لتقوم  اجللد  عمق  يف  الببرتددات  اإي�سال  طريقها 

التحفيز املطلوب ومن ثم احل�سول على النتائج املرجوة.

اأن ننبه باأن كل عمليات تن�سيط واإعادة حيوية  نريد 

اأو  واخلببطببوط  التجاعيد  اإزالببببة  اأو  �سدها  اأو  الب�سرة 

الت�سبغات.. الخ يحتاج لكثري من الوقت، فهناك عدد 

من اجلل�سات ينبغي القيام بها ومن ثم عليكم اإنتظار 

الداخل  باإ�سالح نف�سه من  ليقوم اجل�سم  املطلوبة  املدة 

لينعك�ض هذا الإ�سالح على �سكل اجللد من اخلارج وهذا 

يف معظم الأحيان يحتاج اإىل فرتة 3 اإىل 6 اأ�سهر.

ن�سبي  ب�سكل  ي�سلح  اأن  للعطار  ميكن  نعم  بالنهاية.. 

ما اأف�سده الدهر اأو اأن يوؤخر عالمات ال�سيخوخة بع�ض 

ال�سنوات ولكن الأ�سح والأجدى اأن يقوم الإن�سان بالوقاية 

والعناية واتباع حياة �سحية وعمل ريا�سة واأكل �سحي 

لتجنيب نف�سه وج�سمه وجلده الكثري من امل�ساكل.


