
15زیبایی شماره هفتصدوبیست وهشت   یازده آبان نودوهشت

جراحى  كنگره  دهمين 
زيبايى پيشرفته بينى توسط 
پالستيک  جراحان  انجمن 
مهرماه   ۲۹ از  زيبايى  و 
امام خمينى)ره(  بيمارستان  تا اول آبان در 
برگزاری كنگره دكتر  از  برگزار شد. پيش 
حميدرضا فتحى، دبير علمى كنگره و دبير 
انجمن جراحان پالستيک و زيبايى ايران و 
دكتر كوروش قنبرزاده، دبير اجرايى كنگره 
به مسائل مهمى كه انجمن جراحان پالستيک 

قصد حل و فصل آنها را دارد، پرداختند.

جراحان پالستیک حاضر به انجام 
تغییرات عجیب و غریب در افراد نیستند

دکتر حمیدرضا فتحی، دبیر انجمن جراحان 
پالستیك و زیبایی ایران با تاکید بر اینکه هیچ 
جراح پالستیکی در کشور حاضر نیست افرادی 
مانند سحر تبر را تحت عمل جراحی قرار دهد 
و تغییرات عجیب و غریب در آنها ایجاد کند، 
حرفه ای  اخالق  خالف  مسائل  »این  گفت: 
جراحان پالستیك است. از این رو، هیچ پزشك 
فوق تخصصی حاضر به این کار نیست. متاسفانه 
برخی از پزشکان غیرفوق تخصص پالستیك و 
زیبایی که بعضی اعمال زیبایی را انجام می دهند، 
به این اعمال، صرفا به چشم تجارت مالی نگاه 
می کنند و کمتر مشکالت روانی و جسمی بیماران 
را مورد توجه قرار می دهند و متاسفانه این مسائل 
در جامعه ما شیوع زیادی دارد.« دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در مورد خالءهای قانونی 
کشور در زمینه نظارت بر جراحی های پالستیك 
و زیبایی کشور هشدار داد و افزود: »متاسفانه 
کشور ما در زمینه جراحی پالستیك و زیبایی از 
حیث پوشش قانونی و نظارت دقیق دستگاه های 
قضایی، دچار خالءهای بسیار زیادی است که 
با تاکید از مراجع ذی ربط خواستاریم به این 
هرج و مرج و لجام گسیختگی در حیطه جراحی 
پالستیك و زیبایی پایان دهند. انجام جراحی 
پالستیك و پیگیری آن در کشور باید به طور دقیق 
نظام مند باشد و این جراحی های فوق تخصصی 
و متبحرانه فقط توسط افراد آموزش دیده در 
دوره های فوق تخصصی دانشگاه و دارای تجربه 
کافی زیر نظر استادان پیشکسوت این شاخه 
فوق تخصصی انجام شوند، درنتیجه مردم در اثر 
رفتن زیر تیغ پزشکان بی تبحر، متحمل ضررهای 

جانی، ظاهری، روانی و مالی نخواهند شد.«

جراحی بینی شایع ترین جراحی  
زیبایی در ایران 

دبیر اجرایی کنگره رینوپالستی با اشاره به اینکه 
آمار دقیقی در مورد انجام جراحی های بینی در 
کشور وجود ندارد، جراحی بینی را یکی از 
شایع ترین جراحی های زیبایی در ایران دانست 
و گفت: »جراحی بینی شایع ترین عمل زیبایی 
در ایران محسوب می شود، در حالی که در سایر 
کشورها عمل های زیبایی مانند لیپوساکشن و 
پروتز سینه در صدر جراحی زیبایی قرار دارند.«
دکتر کوروش قنبرزاده ادامه داد: »خوشبختانه در 
حال حاضر افرادی از کشورهای دور و نزدیك 
برای انجام رینوپالستی به ایران سفر می کنند. 
البته کشورهایی مثل ترکیه تالش دارند خودشان 
را مطرح کنند و در رقابت با ایران پیشرو باشند. 
برگزاری کنگره های رینوپالستی می تواند برای 
مقدم شدن این حوزه در خاورمیانه و کشورهای 
جهان بسیار حائز اهمیت باشد. این کنگره ها عالوه 
بر تبادل تجارب و انتقال اطالعات، در افزایش 

آگاهی پزشکان بسیار موثرند.«

نارضایتی بیمار؛ 
شایع ترین عارضه جراحی بینی

دکتر قنبرزاده با تاکید بر اینکه هر عمل جراحی ای 
می تواند با عوارض و خطراتی همراه باشد، گفت: 
»در عمل رینوپالستی یا جراحی بینی، ورم، کبودی 
و جوشگاه جای عمل می تواند از عوارض احتمالی 
باشد و در موارد کمتر خونریزی و مشکالت 
تنفسی نیز ممکن است ایجاد شود ولی به طور 
کلی شایع ترین عارضه جراحی بینی نارضایتی 
بیمار از نتیجه عمل زیبایی است و در برخی مواقع 
صددرصد رضایت حاصل نمی شود.« وی در 
مورد حداکثر و حداقل سن الزم برای جراحی بینی 
خاطرنشان کرد: »کمترین سن برای این جراحی 
در زنان باالی ۱۶ سال و برای مردان بیش از ۱۸ 
سال است. حداکثر سن نیز برای این عمل وجود 
ندارد و افراد سالمند هم می توانند به شرط اینکه 
بیهوشی عمومی برای آنها خطری نداشته باشد، 

داوطلب جراحی رینوپالستی شوند.«

تاثیر سن باالی پدر در بروز شکاف 
لب و کام جنین

دکترحمیدرضا فتحی اشاره ای هم به شکاف لب 
و کام داشت و گفت: »این بیماری در نژاد سیاه 
کمترین میزان شیوع را دارد و از هر ۱۵۰۰ تولد، 

یکی دچار این مشکل می شود ولی در شرق آسیا 
این آمار از هر ۷۰۰ تولد، یك مورد و در نژاد 
سفید از هر ۱۲۰۰ مورد، یك نفر است. در ایران  
به طور متوسط از هر ۸۰۰ تا هزار نفر، یکی گرفتار 
شکاف لب و کام می شود.«وی ادامه داد: »بیماری 
شکاف لب و کام، چندعاملی است و با اینکه 
ژنتیك در بروز آن تاثیر دارد،  اثر آن مستقیم و 
زیاد نیست زیرا ژن بیماری از نوع غالب و قوی 
نیست. به طور کلی، اگر پدری شکاف لب و کام 
داشته باشد، احتمال اینکه فرزندش دچار این 
مشکل شود، ۳ درصد است. همچنین اگر در 
خانواده ای فرزند اول دچار شکاف لب و کام 
باشد، احتمال بیماری در فرزند دوم ۳ درصد 

خواهد بود.«
داروهای  برخی  مصرف  است،  ذکر  به  الزم 
ضدانعقادی و داروهای اعصاب، همچنین کمبود 
ویتامین A یا افزایش بیش از حد آن در بدن، 
سن باالی پدر و ازدواج های فامیلی می تواند 

سبب بروز شکاف لب و کام مادرزادی شود.
شکاف لب و کام نیاز به درمان ها و جراحی های 
متعددی دارد و تا حدود ۱۸سالگی وضعیت فرد 
باید پیگیری شود. به طور مثال ۳ماهگی زمان عمل 
جراحی لب، 9ماهگی تا ۱ سالگی زمان جراحی 

کام، 4 سالگی زمان رفع مشکالت گفتاری و ۱۰ 
سالگی زمان ارتودنسی یا پیوند استخوان است. 
ضمن اینکه در هر زمانی ممکن است چنین 
افرادی دچار مشکالت مربوط به گوش میانی 
هم بشوند که آن هم باید مورد رسیدگی قرار 
بگیرد. همچنین در ۱۷ سالگی جراحی زیبایی 
برای حل مشکل عقب یا جلو بودن فك یا 
اشکال در بینی برای این افراد انجام می شود 
بنابراین پیگیری بیماری این افراد بسیار اهمیت 
دارد. دکتر فتحی با تاکید بر ضرورت راه اندازی 
مراکز آموزشی ویژه شکاف لب و کام گفت: 
»مراکز آموزشی باید راه اندازی شود تا افرادی 
که فوق تخصص جراحی پالستیك و زیبایی 
ندارند و در حوزه های دیگری مثل جراحی 
اطفال یا گوش و حلق و بینی کار می کنند، 
دوره های آموزشی یك تا ۱۸ ماهه را در این 
مراکز بگذرانند و پس از آن برای درمان و عمل 

جراحی شکاف لب و کام اقدام کنند.«

امکان درمان میگرن به روش 
اندوسکوپی

دکتر حمیدرضا فتحی با اشاره به این موضوع 
که بعضی بیماران مبتال به میگرن در اثر ایجاد 

نوعی موج در مغزشان دچار حمله های میگرنی 
می شوند، درمان این مشکل را با دارو امکان پذیر 
دانست و گفت: »برخی از مبتالیان به میگرن هم 
در اثر تحریك نقاط به  خصوصی در اعصاب حسی 
نواحی سر، صورت و گردن دچار حمله های 
میگرنی می شوند، مثال اعصاب حسی نواحی ابرو، 
پیشانی، گونه، پس سر و به ندرت بینی، به دلیل 
ویژگی آناتومی عضالت یا حفرات استخوانی 

بیمار، در فشار هستند.«
جراحی  »محققان  افزود:  کنگره  علمی  دبیر 
پالستیك و زیبایی دریافته اند افرادی که جراحی 
پالستیك ناحیه پیشانی انجام می دهند و همزمان 
به میگرن هم مبتال هستند، بعد از جراحی، عالئم 
بهبود در حمالت میگرنی را نشان می دهند زیرا 
برای جراحی پالستیك در ناحیه پیشانی ابتدا 
با اندوسکوپ، اعصاب را آزاد می کنند، سپس 
پوست پیشانی را می کشند. محققان با مطالعه 
وضعیت بیماران مبتال به میگرن دریافتند درمان 
می تواند  پالستیك  جراحی  در  اندوسکوپی 
فرکانس و تعدد ایجاد دردهای طاقت فرسای 
بیمار را در ماه یا سال به طور چشمگیری کاهش 
دهد و دردهای میگرنی بیمار را بهبود ببخشد.«
به گفته دبیر انجمن جراحی پالستیك و زیبایی 

ایران، جراحی اندوسکوپی میگرن در ایران نیز 
انجام می شود اما بیماران مبتال باید نخست توسط 
متخصصان داخلی اعصاب معاینه شوند و در 
صورت صالحدید، به جراحان پالستیك و زیبایی 
معرفی شوند. این جراحی اثربخش در مراکز 
درمانی- آموزشی انجام می گیرد و بیمه آن را 

پوشش می دهد.

اصالح بافت های تخریب شده در 
سوانح مرگبار و نقایص مادرزادی

بی توجهی  از  تأسف  ابراز  با  فتحی  دکتر 
حیاتی  روش های  قدمت  به  دست اندرکاران 
جراحی پالستیك و ترمیمی در ایران اظهار داشت: 
»جراحی پالستیك و زیبایی، طیفی گسترده با 
دو رویکرد اصلی دارد. نوعی از این جراحی ها، 
جراحی  میکروسکوپی است. این جراحی مدرن 
از دهه ۱9۸۰ میالدی در دنیا فراگیر شده که 
طی آن انواع نقص بافتی در ناحیه سر، دهان و 
اندام ها ترمیم می شوند. به این  ترتیب که بافت 
مورد نظر همراه پوست و عروق متصل به آن 
زیر میکروسکوپ تحت ترمیم قرار می گیرد، مثال 
بافت منهدم شده توسط گلوله، به طرز مطلوبی 
اصالح و ترمیم می شود و بیمار از مرگ نجات 
می یابد. این عمل از دهه ۱۳۶۰ در کشور ما نیز 

انجام می شده است.« 
دوم  نوع  پالستیك  جراحی  فوق تخصص 
جراحی ها را جراحی ترمیم نقص مادرزادی 
عنوان کرد و افزود: »بیماری کروزون )بیماری 
ژنتیکی نادری که موجب ایجاد چشمانی درشت 
و از حدقه بیرون زده می شود(، شکاف لب و کام، 
نشانگان پیررابین )عدم رشد فك پایین( و دیگر 
نشانگانی که با ناهنجاری مادرزادی در شکل  
گرفتن بخش های سر و صورت همراه هستند، 
با جراحی پالستیك و زیبایی درمان می شوند.«

هرج و مرج تا کی؟ راه حل چیست؟
این  که  شد  مطرح  خبری  نشست  این  در 
روزها برخی دندان پزشکان، تکنیسین های اتاق 
عمل، جراحان اطفال و دیگر افرادی که دوره 
فوق تخصصی جراحی پالستیك را نگذرانده اند، 
با تبلیغ محلی و گسترده در شبکه های تلویزنی، 
اجتماعی، اینترنتی و مجالت تبلیغاتی، مردم را 
فریب می دهند، مراجعان زیادی جذب می  کنند و 
در کلینیك ها و برخی بیمارستان های خصوصی 
آنها  عمل  نتیجه  که  می شوند  تیغ  به  دست 
تغییرشکل های وحشتناک در صورت و بدن 
بیمار و حتی خطرات روانی، جانی، خانوادگی 

و اجتماعی برای او است. 
دکتر فتحی برای پایان دادن به این وضع نابسامان 
پیشنهادی ارائه داد: »یك پزشك فوق تخصص 
برای انجام کوچك ترین اقدامی منابع علمی 
بسیار زیادی را در دوران تحصیل خود مطالعه 
می کند، مثال در جراحی فوق تخصصی پالستیك 
و زیبایی، فقط برای برداشتن یا برنداشتن یك 
میلی متر از بافت پزشك باید چند فصل کتاب 
منبع علمی روز دنیا را بررسی کند و به آن 
اصالح  درباره  می کنم  پیشنهاد  باشد.  مسلط 
شکاف کام، مثال 4-۳ مرکز تحقیقات و درمان 
پزشکی در کشور به صورت فوق تخصصی 
تعیین شود و پزشکان فوق تخصص جراحی 
پالستیك و زیبایی عالقه مند به این حوزه، در 
این مراکز، آموزش های الزم را ببینند و زیر نظر 
استادان باتجربه و پیشکسوت این نوع جراحی 
فوق تخصصی، ماهر و کارکشته شوند، گواهینامه 
و مدرک علمی الزم را دریافت کنند و سپس به 

درمان و جراحی بیماران بپردازند.« 

گزارش »سالمت« از نشست خبری دهمین کنگره جراحی زیبایی پیشرفته بینی و درمان میگرن

بعضی عمل های جراحی جنبه تجاری دارند

ذره بین قانون روی اعمال پزشکان در کشورهای پیشرفته 
دکتر فتحی گوشه ای از حقایق دستگاه نظارتی در کشورهای پیشرفته دنیا را مثال زد و 
گفت: »در انگلستان حدود ۱۰۰ مرکز جراحی شکاف کام وجود داشت اما دولت بعد از 
بررسی دریافت، حدود 9۰ مرکز از این ۱۰۰ مرکز، تعداد قابل توجهی از این نوع جراحی 
را در گزارش کار خود ندارند، درنتیجه به دلیل کم بودن تعداد بیمار در این مراکز، پزشکان 
آنها تجربه کافی و دستاوردهای علمی موردنیاز را در این زمینه کسب نمی کنند و درنهایت 
تبحر کافی برای درمان بیماران نخواهند داشت، مثال بیماران بعد از جراحی در این 9۰ مرکز 
نتوانسته اند صاحب عوامل مطلوب زیبایی، تغذیه ای و گفتاری باشند بنابراین در انگلستان 
تصمیم گرفته شد که 9۰ مرکز از ۱۰۰ مرکز تعطیل شوند و فقط ۱۰ مرکز فوق تخصصی 

در زمینه جراحی شکاف کام، فعالیت فوق تخصصی داشته باشند و حداکثر توان و دانش 
خود را برای بیماران ارائه دهند.« 

وی درمورد معضل خالء قانونی در جراحی فوق تخصصی پالستیك و زیبایی توضیح داد: 
»متاسفانه در مراکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی ایران شاهدیم، برخی بیماران مثال 
بیماران شکاف کام، پیش از اینکه به مراکز تحقیقاتی و فوق تخصصی جراحی پالستیك 
شکاف کام مراجعه کنند، توسط پزشکان یا جراحان عمومی چند بار زیر تیغ رفته اند، 
بافت محل نقص آنها کامال از بین رفته و با فشار روانی و جسمی شدید به ما مراجعه 
می کنند، در صورتی که اگر از همان ابتدا به پزشك حاذق فوق تخصص جراحی پالستیك 
و زیبایی مراجعه می کردند، مشکلشان با چند عمل جراحی مفید و مختصر حل می شد.« 
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جراحی بینی، 
ورم، کبودی و 
جوشگاه جای 
عمل می تواند 
از عوارض 
احتمالی باشد 
و در موارد 
کمتر خونریزی 
و مشکالت 
تنفسی نیز 
ممکن است 
ایجاد شود 
ولی به طور 
کلی شایع ترین 
عارضه جراحی 
بینی نارضایتی 
بیمار از نتیجه 
عمل زیبایی 
است
-دکتر قنبرزاده

هیچ جراح 
پالستیکی در 
کشور حاضر 

نیست افرادی 
مانند سحر تبر 

را تحت عمل 
جراحی قرار دهد 
و تغییرات عجیب 

و غریب در آنها 
ایجاد کند. این 

مسائل خالف 
اخالق حرفه ای 

جراحان پالستیك 
است ولی 

متاسفانه برخی 
پزشکان بعضی 
اعمال زیبایی را 
انجام   می دهند 
و به این اعمال، 
صرفا به چشم 

تجارت مالی نگاه 
می کنند

-دکتر فتحی
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