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 ولكــن ال داعــي للقلــق عزيــزي المتكمــم، ألن عمليــة التكميــم هــي أكثــر جراحــات الســمنة
 أمانــًا، فمضاعفاتهــا وآثارهــا الجانبيــة المذكــورة أعــاله قليلــة ونــادرة الحــدوث ويســهل
 الســيطرة عليهــا إن حصلــت وتــم اكتشــافها فــي حــاالت مبكرة.أكــدت الكثيــر من الدراســات
 التــي أجريــت مؤخــرًا أمانهــا وفعاليتهــا فــي إنقــاص الــوزن بشــكل ممتــاز، وتتفــاوت نســبة
ــي ــخ المرض ــر والتاري ــوزن والعم ــا: ال ــل منه ــن العوام ــد م ــًا للعدي ــات وفق ــدوث المضاعف  ح

وغير ذلك.
ــاع ــن ارتج ــون م ــذن يعان ــى ال ــم المرض ــات ال تالئ ــذه العملي ــى أن ه ــارة إل ــدر اإلش ــا تج  كم

الحمض المعدي إلى المريء.

 ذكرنــا فــي البدايــة ونعيــد ونكــّرر لنطمئــن المتكمميــن بــأن المضاعفــات نــادرة الحــدوث مع
هذا النوع من تقنيات إنقاص الوزن الحديثة.

 وفــي النهايــة يبقــى االهتمــام مــن قبــل الطبيــب والمريــض بالمتابعــة الدقيقــة بعــد
 عمليــات التكميــم هــي أولــى خطــوات اكتشــاف مضاعفــات العمليــة (التســريب والنزيــف)

والتي تعتبر نادرة الحدوث.

ما هي المضاعفات التي قد يعاني منها المتكمّم بعد العملية؟

النزيف

تجلطات الساقين
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التدخين والتكميم

 يعــد التدخيــن مــن العــادات الســيئة التــي يجــب التعامــل معهــا قبــل وبعــد إجــراء العمليــة.
 ولنــا عنــدك رجــاء عزيــزي المتكّمــم إن كنــت مــن االشــخاص المدخنين قبــل إجرائــك للعملية
 بــأن تتوقــف عــن التدخيــن قبــل شــهر علــى األقــل مــن موعــد العمليــة ولمــدة ال تقــل عــن

أسبوعين بعد العملية لكي تتجنب بعض المضاعفات.
 وهنــا ال بــد أيضــًا مــن أن نلفــت انتباهــك إلــى بعــض اآلثــار الســلبية المؤثــرة علــى نجــاح

العمليات الجراحية بشكل عام والتي قد يسببها التدخين.

 ومــن واجبنــا أيضــًا نصيحتــك بــأن تنتهــز فرصــة إجرائــك للعمليــة لتحــاول التوقــف عــن
 التدخيــن بشــكل دائــم، وتكــون بذلــك قــد أحدثــت تغييــرًا جذريــًا تعــود آثــاره اإليجابيــة علــى

جسدك وتمنحك الصحة والرشاقة والحيوية.
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صعوبة اإلفاقة من التخدير إضافة إلى انزعاج المريض وشعوره بضيق التنفس 
زيادة نسبة المضاعفات التنفسية خالل وبعد إجراء العملية 
تأخير التئام جروح العملية وزيادة احتمالية التهابها 
قد يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث تجلطات الساقين 
قد يؤدي إلى حدوث تقرحات في المعدة بعد إجراء العملية 
باإلضافة إلى المضاعفات المذكورة أعاله، يعتبر التدخين عامًال مساعدًا في حدوث التسريب 



عمليات التكميم... ما بين التجميل والعالج 

 قــد يتبــادر إلــى ذهــن المتكمــم أن هــذه العمليــات هــي مجــرد عمليــات تجميلية لتحســين
المظهر والشكل الخارجي والحصول على جسم رشيق...

  إال أن الغايــة الرئيســية منهــا هــي عــالج حــاالت مرضيــة أهمهــا الســمنة المفرطــة والتي
ــى ــا عل ــس عالجه ــراض، فينعك ــن األم ــر م ــيًا للكثي ــببًا رئيس ــد س ــابقًا تع ــا س ــا ذكرن  كم
 تحســين حالــة المريــض وشــفائه مــن األمــراض المصاحبــة للســمنة وتخفيــف معاناتــه،

 ويأتي الجانب التجميلي كمرافق للعالج.
ــين ــي وتحس ــوزن المثال ــيق وال ــم الرش ــى الجس ــض عل ــول المري ــار أن حص ــا اعتب  وبإمكانن
 المظهــر الجمالــي بمثابــة مكافــأة للمريــض علــى صبــره وقــوة عزيمتــه وإرادتــه، حيــث

أن اّتخاذ هذا القرار المصيري يغير حياته نحو األفضل.
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ما بعد العملية الجراحية 

 كحــال أي عمليــة جراحيــة، يقــوم الطبيــب بعــد انتهائــه مــن إجــراء العمليــة بإيقــاظ المريــض ونقلــه إلــى غرفــة اإلنعــاش، ويســتغرق بضع
ساعات ليعود بعدها إلى وعيه بشكل كامل.

 يظــل المريــض ماكثــًا فــي المستشــفى لمــدة يــوم أو يوميــن ليكــون تحــت المراقبــة، ويطلــب الطبيــب منــه أن يتحــرك خالل فتــرة وجوده
 فــي المستشــفى كالمشــي فــي الممــر قليــًال أو فــي غرفتــه، وذلــك ضــروري لتجنــب حــدوث تجلطــات الســاقين وكســل األمعــاء ولســرعة

الشفاء وطرد الغازات والتخفيف من األلم.
 كمــا يجــدر بالذكــر أن المتكّمــم ُيعطــى العديــد مــن المســكنات القويــة نظــرًا لوجــود ألــم فــي منطقــة العملية خصوصــًا في اليــوم األول،
 ثــم يبــدأ بعدهــا األلــم بالنقصــان التدريجــي، ويمكــن الســماح للمريــض بمغــادرة المستشــفى فــي اليــوم الثانــي بعــد التأكــد مــن اســتقرار
 حالتــه وعــدم حــدوث المضاعفــات الجانبيــة كالتســريب، وبعــد إعطائــه كل التعليمــات التــي عليــه اتباعهــا بعــد مغــادرة المستشــفى، يزيــل

الطبيب الضمادات ويسمح للمريض باالستحمام.
 وعــادة فــإن االلتــزام بالتعليمــات مهــم فــي البدايــات ففــي األســابيع األولــى بعــد العمليــة قــد يعانــي المريــض مــن عــدم الراحــة، لذلــك
 فــإن االلتــزام باألنظمــة الغذائيــة فــي هــذه الفتــرة الحرجــة فــي غايــة األهميــة وعلــى المريــض أن يكــون ملتزمــًا بالتعليمــات، حيــث أن

اإلخالل في اتباعها قد يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات الجانبية كاإلسهال والجفاف واإلمساك والدوار و االستفراغ.
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