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مستشفى الدكتور كوزلوفسكي
K l i n i k  D r .  K o z l o w s k i

مستشفى الدكتور كوزلوفسكي
مستشفى الجراحة التجمیلیة، التقویمیة ، وجراحة إعادة الحالة الجسدیة السابقة

رئیس المستشفى وصاحبه الدكتور الطبي
الدكتور فولفغانغ فونك

Dr. med. Wolfgang Funk
Frau-Holle-Straße 32, D-81739 München

الهاتف  0049896060900   الفاكس : 0049896061604
www.beauty-klinik.de : عنوان اإلنترنت   info@beauty-klinik.de : البرید اإللكتروني

الجراحة التجمیلیة في یومنا الحاضر
وكیفیة اإلنسجام الداخلي الفني 

مع اإلشعاع الخارجي

· الجراحة المبنّیة على  مبدأ    
  مقاومة تقدم العمر

· عملیة شّد جلد الوجه
· عملیة شّد جلد الوجه 

  بجراحة صغیرة
· جراحة جفن العین

· تصحیح شكل األنف
· جراحة تصحیح األذن 

التجمیلیة

· تكبیر وتصغیر الثدیین
· تخلیص الجسم من  

  الشحم
· عملیة تجدید حیویة الید

· شّد الجلد في الساعد  
  األعلى وفي الفخذ

· تصغیر حجم البطن  
  التجمیلي
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ذلك  أن  أتخیل  لم  الشتاء.  فصل  ذروة  في 

مرة  أتیت  إذا  ذلك.  جربت  لكني  ممكنًا، 

یعوم في  بحیرة سیم زیه ورأیت شیئًا  إلى 

الماء، فمن الممكن أن یكون ذلك أنا! لم أكن 

اآلن  ذلك  أعتبر  لكني  یومًا،  ذلك  أتصور 

شیئًا عظیمًا.

الدكتور كالین (یورب هیلث): أحد موظفیكم 

أخبرني بأنك قد اصطحبت عددًا من حقائب 

أجریت  وأنك  تایالند،  قرى  إلى  العملیات 

هناك عملیات، ما الذي حدث هناك؟

إطار  في  ذلك  كان  لقد  نویهن:  الدكتور 

مستشفى  مع  وبالتعاون  حدود  بال  أطباء 

االهتمام  تم  لقد  بانكوك.  في  األطفال 

الشفة  في  شق  من  یعانون  الذین  باألطفال 

األطفال  هؤالء  كان  لقد  والبلعوم.  والفكین 

إلى  الخروج  على  یجرؤوا  ولم  مختبئین 

بصحبة  األطفال  هؤالء  عاینا  لقد  المأل. 

مدیرة المستشفى، وسافرت على مدى ثالثة 

أعوام في الفترة ما بین عید المیالد ورأس 

لقد  لهم.  عملیات  إلجراء  هناك  إلى  السنة 

 ٢٠٠ بقیمة  طبیة  وأجهزة  عدسات  جمعنا 

وقمنا  والزمالء،  الشركات  من  یورو  ألف 

بإیصالها إلى هناك ومعالجة األطفال.

دكتور  هیلث):  (یورب  كالین  الدكتور 

عنكم،  علمته  بما  جدًا  معجب  إني  نویهن، 

إذ لم نكن نعرف عن عملكم كل هذا القدر 

من قبل.

ذلك  من  لیس  وأنا  نعم،  نویهن:  الدكتور 

النوع من البشر الذي یحب نشر الكثیر عن 

نفسه. لیس من طبعي.

ما  وهذا  هیلث):  (یورب  كالین  الدكتور 

ذلك عنك.  بفعل  لنا  تسمح  أن  أكثر  یسعدنا 

شكرًا جزیًال لك على هذا الحدیث الصریح 

والممتع.

خحبطط٧خـجمُّططـخؤهخؤططآل
ـرهططَّْـخحبطططحمت ـ ـ

لجنُّجلـألُـخلهالَّألخسـخجمحنالـؤَخـرحمُّجلخـذؤئ٦ٍإلخـخٍـيخئجي
هخختطـخؤهَّْـألجلخْـألخجمُُّـرسخنُـخؤجلئسَّجمـسَّرخحيـإلٌَُُّّ

Marienplatz 18/19, 80331 Munich - Germany
Tel +49 (0)89 23 24 100 Fax +49 (0)89 23 24 10 10
E-Mail  lasik@a-a-m.de  www.a-a-m.de

حققت جراحة العیون في السنوات األخیرة نتائج مبهرة، 
إجراء  في  تستخدم  التي  الحدیثة  الوسائل  خالل  فمن 
أمكن  اللیزر،  أشعة  تكنولوجیا  خالل  ومن  العلمیات 
وتصحیح  العیون  أمراض  من  أنواع  عدة  عالج 
ضعف البصر بصفة دائمة، فالعملیات القلیل استخدام 
تذكر  آالم  وبدون  إنجازها سریعا  یتم  فیها  الجراحة 

ونتائجها موثوق بها.
وتعتبر عیادة العیون الواقعة في میدان نارین بالتس 
بمدینة میونخ من العیادات الرائدة في ألمانیا في هذا 
المجال حیث یشعر المرضى، وذلك بسبب  وجود 
العتناء  یتم  بأنه  عالمیا،  المشهورین  الخبراء  طاقم 
بهم على أفضل وحه، یتم إجراء العلمیات اآلتیة في 

العیادة الخارجیة:
- تصحیح ضعف النظر القریب والبعید والمحدود 
المتموجة  األشعة  "أكسیمر"  اللیزر  أشعة  بواسطة 
الموجهة لألمام:لیزك أو الزیك أو من خالل زرع 

عدسة صناعیة.
البیضاء  المیاه  وعالج  األعصاب  ألیاف  تحلیل   -
الطبیة  المحالیل  یاستخدام  وذلك  العین  عدسة  على 

والعدسات الصناعیة.
إجراء  بعد  العالج  الستكمال  اللیزر  أشعة  استخدام   -
عملیة المیاه البیضاء ولعالج ضعف البصر الذي یطرأ 

مع تقدم العمر.
عملیات زرع قرنیة العین، عملیات زرع أجسام زجاجیة، 

عالج الحول.
خدمات طبیة عامة، تشخیص جلطات الدماغ ومرض السكر. 
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الجمال مثالیات لموازین الستینیات

لما ومفهومة قائمة  تزال ال  وإعتبارها

اآلن.... علیه نحن

للبشر عامة قوانین وضع نستطیع ال

الجمال. موضوع إلى للوصول وألذواقهم

(تویغي) الممثلة تكن لم المثال ذكر على

الدكتور: مع مقابلة

فونك وولفغانغ

(Dr. Wolfgang Funk)

منذ تقومون  أنتم فونك، الدكتور حضرة 

الحدیثة. التجمیلیة بالجراحة  عدیدة سنین

عصرنا في والتصامیم الموضة قفزت لقد

كیف تحددون الفن. درجات إلى أعلى هذا

الجراحة تخضع وهل  الجمال،  موضوع

ما وآخر للتصامیم الحدیثة  التجمیلیة

له الموضة؟ وصلت

بتغّیر التجمیلیة للجراحة عالقة ال  ال.

یجب یستطیع وال ال اإلنسان ألن الموضة.

طبائعه. تغییر تغییر شكله أو عموما علیه

یكمن اإلنسان فجمال ذلك عن بغّض النظر

روحه جمال  بین یوفق أن بقدرته دائما 

الموضوع لهذا عالقة ال جسده.  وجمال

فرید هو إنسان كل ألن بالموضة أیضا 

هو تركیبة نوعه والموضوع بحد ذاته من

المسیطرین على لقوانین یخضع ال خاصة

الموضة.

النساء أن یبدو الذكر،  سبیل على

تویغي جمال معاییر قبول یستطعن ال
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كانت الكالسیكي. بالمعنى الجمال مثال 

زمنیة ظاهرة آخر ربما موضوع ما بشكل

شكل مثل هیئتنا تكون أن نرید ال بمعنى:

أمهاتنا.

وهو حدیث، اتجاه هنالك یبدو ما على

الجراحة أطباء  على التردد أصبح  أنه

ذلك یتشابه هل طبیعیا.  أمرا  التجمیلیة

موضة الثیاب؟ التغییر تغییر

تقدیم یجب ال المشورة مقدم أعتقد بأن أنا

بحسب بل فقط؛ الموضة بحسب مشورته

الوقت وبنفس  للمریض الفردیة الحاجة 

ما آخر  للمریض یوضح أن علیه یجب 

أتبع شخصیا ال أنا الطبي. توصل له التقدم

أعطیك إنني وجوهها.  بكل الموضة  أبدا

الجمال وجه  تغیر لقد  ما:  نقطة في  الحق

الزمنیة. القرون مر مع

یجب فقط.  واحد وجه منا لكل ولكن 

فوق جمیع ونضعه ذلك ننسى أن ال علینا

المكن تحقیقها. المقاییس 

نموذج ومعه المریض زیارة تزعجكم هل

معینة؟ فوتوغرافیة لصورة

بأن العلم؛ تمام إعلم اإلطالق. على ال 

ولكن مرضانا، یطلبونه ما بعكس ذلك

ما رغبة فقط تمثل المصحوبة الصورة

شكل تغییر الموضوع لیس للمریض.

المصحوبة؛ الصورة في كما تماما األنف

األصلیة نتقّید باللوحة علینا أن یجب وإنما

مع الجراحیة  العملیة نتیجة تتناسب حیث 

األصلیة. اإلنسان مقّومات لوحة

الجمیل المثالي األنف یتناسب لن بالنتیجة

الوجه مقومات مع مناسبا  یكن لم إن

األساسیة.

أن من آخر خیار رأیكم حسب لدینا هل

أن ویرید الجمال وراء اإلنسان یسعى

وأجمل؟ أجمل یصبح

لما فارغة وعائیة معادلة فقط هو الجمال

بداخلها. اإلنسان یشتهي

بما الفعلیة محتویاتها إستبدال ُیستطاع

في تجول أمنیات إضافة من الفرد یتمنى

مخیلته.

أجمال یكون بأن الدائم اإلنسان سعي

الخاص. رأیي مع یتوافق وأجمل ال

الجراحي التجدید بطلب مریض من كم

الجسم؟ لكافة

یتكرر األمر  هذا بأن القول أستطیع

من كثیر أبدا. یدهشني  ال  وذلك مرارا؛

مما المظهر تغییر علة یعلم ال مرضانا

لذلك. فیجب على االرتیاح عدم علیه یطرأ

السؤال وطرح عمله أداء القدیر المستشار

التغییر الوصول بهذا هو هدف ما التالي:

المطلوب؟

خالل من غالبًا نستطیع الهدف؟ هو ما

الوصول المریض مع المتبادلة المحادثة

التغییر بإستبدال مالئم حل إیجاد إلى

في ونستطیع فقط؛ محلي بتصحیح الكامل

مناسبة أخرى حلول  إیجاد األحیان  أغلب

أكثر.

في النهائي  النجاح یتوقف ماذا على 

التجمیلیة؟ الجراحة عملیات

الجراحة عملیات في النهائي النجاح یتوّقف

ومهارة الطبیة القدرات على التجمیلیة

التي الحاالت بعض  أیضا یوجد  الجراح.

التجاوب الكامل عدم إلى في الواقع قادت

أنصح لذا المریض، وبین الخبیر بین

المحادثة إجراء على التركیز بضرورة

الطرفین. بین المركزة اإلستشاریة

عند إجراء ذكرناه ما جمیع أن ُیطّبق یجب

التجمیلیة الجراحیة  العملیات  أنواع  جمیع

یبحث أن جدا الضروري فمن والتقویمیة.

في العالیة القدرة  ذو  الخبیر  على  اإلنسان
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المجال. هذا

عملیة بعد توقعها الممكن هي األخطار ما

الجراحي؟ التجمیلي المرأة ثدي تكبیر

علیه كانت ما على نفسها  األخطار بقیت

من بكثیر  أقل أصبح وقوعها نسبة لكن 

یتعلق بما بوضوح ذلك نرى الماضي.

التي تبلغ: بنسبة التحوصل

في الماضي كانت ، المئة في إلى 1،5 1,4

المئة. في 30 حّد إلى تصل

وتنّوع تقدم  إنجاز یبدو ما على  وصل

أبعد إلى التجمیلیة، الجراحیة العملیات

تطویل بعملیة رأیكم  هو  ما الحدود.

كهذه عملیة بأن  تعتقدون هل  الساقین؟

المبالغة؟ حدود إلى تصل

كهذه، عندما بعملیة أبدا مبالغة أجد ال  أنا

لصاحبها. إیجابیة خدمة  نتیجتها تقدم

سنتمترا 160 شخص طول یكون عندما

سنتمتر، 170 إلى تطویله وبإستطاعتنا

سروره. دواعي من أكیدا ذلك سیكون

التقویمیة العملیات  تلك  جمیع إنجاز  یعود

إلى لإلنسان الخارجي الشكل لتحسین

الداخل. في إیجابي شعور إكتساب

معنى العالمیة الصحة منظمة ُتحّدد

الفیزیائي الشعوراإلیجابي بمجمل الصحة

المرض؟ هو  ما واإلجتماعي. والنفسي

بالعافیة؟ الشعور عدم هو المرض هل

النفسیة بالحالة الشعور المرض یعني هل

شكلیة؟ ألسباب  ذلك یعني هل السیئة؟

جزءًا الصحیة التأمین صنادیق تغطي

ألمراض الطبیة  التكالیف من ضئیًال 

الخارجیة. الظواهر

اإلرتیاح بعدم اإلنسان یشعر عندما

جهاز إضعاف إلى ذلك یقود الداخلي،

معرضا اإلنسان فیصبح الطبیعي، المناعة

یصبح حیاته. تهدد  التي  لألمراض

للفكر ووقایة طبابة  بذلك التقویمي  الطب

. وللجسم

التقییم تلك إنجاز لیس ذلك؛ معنى

الردفان لتصغیر أو الثدي لتكبیر الجراحي

.... فقط

بتقاریرها اإلعالم وسائل أعطت . ال طبعا

التقویمیة القدرة  وعن الجمال،  عن

فقط لیس الجمال  إلى  للوصول  الجراحیة 

قاد وقد سلبیة. وإنما أیضا إیجابیة وجوهًا

توضیح تلك األمور األحیان بعض في ذلك

سطحي. بشكل

إال  صعب حیاتنا في الحقل هذا أن وبما

بالمنطق أجزائه مناقشة الممكن من أنه

نشره تحسین إلى التوصل  وبالتالي
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تركیب تعقید یقود وتسویقه.

التجمیلیة التقویمیة الجراحة

ال عنها صورة إعطاء إلى

تستحقها.

تقوم فیما كامنة الحقیقة كانت لو

بنشره حالیا اإلعالم وسائل

اإلنسان والتي تتدعي بأن وبثه،

سطحیة؛ رغبات وراء یركض

فقط القیام لمهنتي. حبي لفقدت

الخارجیة الجراحیة بالتقویمات

بالغبطة الشعور ولكن رغبتي. تشبع ال

الجراحیة العملیات نجاح عند والسعادة

العادة. وفوق یوصف ال شئ هو

على تتأّلق والسعادة السرور أرى عندما

التألق هذا المریضة؛ أو المریض وجه

هوأكبرهدّیة بالسعادة والشعور والسرور

علیها. أخصل

هي الجراحیة  العملیة  أن ذلك  یعني إذن 

؟ وللروح للنفس وتقویم تجمیل

فقط بإجراء العملیات ال أقوم أنا طبعا! نعم

بذلك أیضا أغّیر أنا فقط، للجسد الجراحیة

المسؤولیة إنها للمریض. النفسیة الحالة

یجب ال عانقنا.  على  الواقعة  الضخمة 

وإنما فقط، جراحیة  عملیات  إنجاز  علینا

العملیات بتلك قیامنا هند علینا یتوجب

في الكلي اإلنسان  تكامل إلى التجمیلیة

مظاهره. جمیع

إتقان الجراح محاولة من الرغم على

إلى العملیات بعض تقود فال جراحته

مهارة فقط  تكفي ال  المطلوب. النجاح

الجراحون یحمل وإنما الیدویة. الجراح

الشعور تأمین مسؤولیة عاتقهم على

واإلطمئنان والسعادة النفسیة بالراحة

للمریض.

أیضا هو هذا أعیشه، ما بالتمام هو هذا

لدى السعادة صناعة هو الجمال شعاري.

إنسان من  أجمل  شئ  یوجد  هل  البشر. 

سعید؟
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