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األمراض اجللدية والتجميل :ضرورة تقنني وتنظيم ممارستها
دكتور /قاســم عبد اللطيف الصــالح

اســتش ــاري و رئيـس مركز أس ــعد احلمــد لألمراض اجل ـ ــلدية

ومن ضمن اإلجراءات العالجية اجلديدة التي دخلت
في تخصص األمراض اجللدية تأتي أجهزة الليزر
بأنواعها املختلفة في املقدمة حيث تكاد ال تخلوا منها
عيادات اجللد احلديثة .والغريب (تاريخي ًا) ان أول من
طبق استخدام الليزر في العالج هم أطباء اجللدية،
وكان ذلك من قبل طبيب مشهور في الواليات املتحدة
األمريكية.
ويضم الليزر العديد من األجهزة التي تتفاوت في
طول املوجه والتبريد وأمور تقنية كثيرة ليس
املجال هنا لذكرها مما يجعل هذه األجهزة صاحلة
لعالج كثير من األمراض اجللدية كإزالة صبغ اجللد
املرضي وإزالة الوحمات الدموية في اجللد وأيض ًا
إزالة الندبات اجللدية وحتسني عالمات التقدم في
السن التي تظهر على الوجه وخالفه من التطبيقات
العملية.

استشاري و رئيس مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

كما حلت أجهزة الليزر التي تستخدم إلزالة الشعر
محل أجهزة حرق البصيالت الشعرية عن طريق
ً
طويال جد ًا
التيار الكهربائي والذي كان يستغرق وقت ًا
في السابق.

لقد تطور علم األمراض اجللدية تطور ًا
ملحوظ ًا في األعوام املاضية ليس فقط في مجال
التشخيص والعالج ولكن أيض ًا في كونه أصبح يضم
ضمن تخصصاته العديدة الكثير مما يتعلق بتجميل
اجللد وحتسني البشرة .وأصبح أطباء اجللد يعدون
من ضمن أطباء التجميل في هذ املجال.

وفي مجال أخر من اإلجراءات العالجية التجميلية
التي أصبحت األن جترى من قبل أطباء اجللد
املختصني تأتي زراعة الشعر والتي كثر استخدامها
في اآلونة األخيرة ليس فقط من قبل اإلناث ولكن
أيض ًا هناك كثير من الرجال يطلبونها ويقدمون على
عملها.

لقد أصبح طبيب اجللد املختص والذي تلقى تدريب ًا
جيد ًا في جراحة وجتميل اجللد يقوم بعمليات
جتميلية ما كان يقوم بها سوى جراحوا التجميل
ً
فمثال أصبحت بعض األجراءات
في املاضي القريب.
العالجية مثل زراعة الشعر وشفط الدهون مع
استخدام التخدير املوضعى (التيومسينت) وكذلك
إزالة األورام اجللدية سواء احلميدة منها أو اخلبيثة،
وغيرها كثير ،أصبحت من صميم عمل أطباء اجللد
املؤهلني في هذا املجال.

ويقال أن أول من قام بعمليات زراعة الشعر كان
األطباء اليابانيون وذلك قبل عام  ،1930ولكن بسبب
ظروف احلرب العاملية وصعوبة انتقال اللغة اليابانية
إلى دول العالم األخرى وأمريكا لم تصبح زراعة الشعر
معروفة عاملي ًا إال بعد عام .1950

دكتور /قاسم عبداللطيف الصالح

وانضم إلى قائمة اإلجراءات العالجية التجميلية
ضمن تخصص األمراض اجللدية استخدام حقن
البوتكس لعالج التجاعيد في منطقة الوجه خصوص ًا،
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كما أنها ذاتها تستخدم أيض ًا في عالج حاالت فرط
التعرق سواء في راحتي اليدين أو في األبطني.

الصالونات وغيرها والتي متارس إجراءات عالجية ال
تخضع لرقابة وزراة الصحة وال يحق ألطباء التفتيش
بالوزارة الدخول إليها والتفتيش عليها.

كما أن استخدام حقن املواد املالئة ( )Fillersبأنوعها
املتعددة في مناطق الوجه والشفاه وغيرها من املناطق
أصبح من األمور التي يتزايد عليها الطلب خاصة من
اإلناث وأصبح هذا اإلجراء العالجي من صميم عمل
طبيب اجللد املختص قي جتميل اجللد.

وتبقي هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق املرضى،
حيث ال ميكن الوصول لهذه األماكن وإجراء التحقيق
مع املتسببني في الضرر الصحي واملادي الناجم عن
اإلجراءات اخلاطئة بها ما لم يتقدم املتضرر بشكوى
إلى إدارة اخلدمات الصحية األهلية لتقوم األخيرة
باالتصال باجلهات املعنية للتدخل القانوني.

ونتيجة لهذا التوسع الكبير في اإلجراءات العالجية
التجميلية وسهولة احلصول على املواد املستخدمة
فيها فلقد أغرى املردود املادي الكبير الناجت عن
استخدامها أغرى األطباء عموم ًا على اإلنخراط في
هذا املجال ولم يعد ذلك مقتصر ًا على املتخصصني في
جتميل اجللد.

كما أن املريض يتحمل جزء ًا كبير ًا فيما قد يحدث
له نتيجة لهذه املمارسات اخلاطئة ،فما الذي يدفعه
لطلب إجراءات عالجية دقيقة من صالونات التجميل؟
هل السبب هو قلة التكلفة املادية لإلجراءات العالجية
بها؟ وكيف يقبل بهذه املخاطرة في أمور تتعلق بصحة
اإلنسان؟

واألدهى واألمر أن العائد املادي الكبير لإلجراءات
التجميلية للجلد قد أغرى أناس ًا غير ذي صلة بالطب
ً
أصال إلجراء بعض ًا من تلك األمور العالجية ،وأصبحت
هذه اإلجراءات العالجية متارس في صالونات التجميل
حيث بتنا نسمع عن إجراء عالجات الليزر والصنفرة
وحقن البوتكس وحقن املواد املالئة ( )Fillersمن
قبل هذه الفئات غير املتخصصة أواملصرح لها بالعمل
الطبي.

أما عن دور وزراة الصحة فعليها التشدد في تطبيق
النظم واللوائح التي تنظم عمل األطباء في القطاع
األهلي والترخيص فقط للمختصني واملؤهلني علمي ًا
لإلجراءات العالجية التجميلية من أطباء اجللد
وجراحة التجميل ,وعدم السماح لغير املؤهلني من
العبث بصحة املرضى.

ولنا أن نتوقع حجم املشاكل الناجمة عن دخول تلك
الفثات في هذا املجال نتيجة عدم األهلية وعدم
التخصص وكذلك املضاعفات الناجمة عن سوء
املمارسة واجلهل باألمور الطبية ،فأصبحت الشكاوي
التي ترد ألقسام اجللد تعتبر من واقع العمل اليومي
للجان الطبية وجلان التحقيق بوزارة الصحة.
ويكاد ال ميضي شهر دون ورود كتب من األدلة اجلنائية
وإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية تطلب عقد جلان
طبية ملثل تلك الشكاوي وإبداء الرأي الفني إلمتام
إجراءات التحقيق وبيان الضرر و محاكمة املتسببني
في ذلك.
لقد آن اآلوان لسن قوانني تقنن وتنظم ممارسة هذا
الطب التخصصي حفاظ ًا على مصالح املرضى وصون ًا
لهم من فئات جشعة ال يهمها سوى املكسب املادي وليس
لها رادع من ضمير أو خلق أو دين.
ومن املآسي التي قد ال يعرفها الكثيرون أن تلك
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