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المؤلف  ،يعرف الجمال بأنه يجري منذ نشأة اإلنسان  ،ويكشف عن رغبتنا التى ال تقاوم لرؤية انسانيتنا (الروحية
والقلبية) و عالقة العشق مع انعكاس وجهنا عندما ننظر إلى المراه.
البحث عن "األفضل في علم الجمال" تشعر به في كل مجال ال غنى عنه للحياة الحديثة اليوم.

شكل اآلنف ،وهو العضو األبرز في وجوهنا و الذى يحدد شخصيتنا ،يمكنه أن يؤثر على نفسيتنا ونوعية الحياة.
بفضل "الجراحة التجميلية لالنف" (تجميل اآلنف) من الممكن إعادة تشكيل األنف عن طريق تغيير األحجام والزوايا،
والطيات ونسب األنف لتحقيق مظهر جمالي وطبيعي وصحي و هو ما يعد مهما فى العالم الحديث.

كل ذلك من أجل الحصول علي نتائج ناجحه من الجراحة التجميلية لألنف  ،و هي أكثر الجراحات التجميلية حساسية
وتعقيدا  ،والخبرة الجراحية المتقدمة مع الفهم الجمالي واإلدراك أمر ضروري .مع تحسين التعليم  ،والتطورات
الجديدة في التخدير العام وزيادة في مقدار التركيز علي المظهر الخارجي لالفراد  ،فهذه العملية هى األكثر جمالية.
الهدف الرئيسي هو أن يكون مظهر األنف طبيعيا و ديناميكيا و متوافقا مع وجهك وأنشطة الحياة اليومية العادية في
فترة زمنية قصيرة نظرا لتوقعاتك بعد الجراحة.
 ،Cem Altındağالطبيب الجراح  ،خبير استشاري
أخصائي جراحة التجميل (الجراحة التجميلية و الوظيفية لألنف(

الصحة والجمال
انفنا هو جهاز معقد ينجز وظائف مثل ترطيب الهواء ،التنفس  ،والتدفئة والشم  ،و له هيكل متنوع لكل فرد.
وبسبب األسباب الخلقية أو الصدمات المكتسبة وما إلى ذلك  ،فان الهيكل الداخلي و الخارجي لألنف قد يتاثر
بشكل كبير وسلبي للغاية.
االنحرافات في غضروف األنف وهيكل العظام  ،والجيوب االنفيه و مشاكل االنسجه الناعمة  ،و الحساسية
تؤدي إلى انسداد األنف .باالضافه إلى ذلك  ،يمكن ان يؤدي انسحاق الشكل الخارجي  ،و االلتهاب العصبي
الحاد واالنحراف األنفي إلى انسداد شديد في األنف .في معظم المرضى ،الخلل الوظيفي (مثل ،عدم التنفس
بشكل مريح) يترافق مع ظهور عيب لذا يتم اللجوء للعالج المقرر تبعا لذلك .االنخساف الحدبى  -انحراف
عظمة األنف  ،وعدم التماثل في مقدمة األنف  ،و تباين الخياشيم  ،وارتفاع أو انخساف بداية األنف ،األنف
الواسعه جدا أو الصغيره جدا ،األنف القصيرة أو الطويلة  ،مقدمة األنف المائلة للغاية  ..الخ كل ذلك يمكن ان
يكون مشاكل تأرق المرضى.
تتأثر نوعية الحياة مع انخفاض تقدير الذات ألولئك الذين ال يعجبهم شكل أنفهم أو المشاكل الخطيرة فى شكل
اآلنف و/أو اآلنف غير المتوافق مع الوجه .بسبب هذه المخاوف التي تؤثر سلبا على حياتهم االجتماعية ،يبدو
أنهم دائما في مزاج سيء ،واضطراب (كما يمكن أن تتدهور وظيفة اآلنف(.
يفكر المرضي في عمليه جراحيه مشيرين إلى انهم يرغبون في جراحه تجميل لألنف التى ستجعلهم أكثر سعادة
 ،وأكثر ديناميكية  ،و أصغر سنا.
التصحيح التجميلى يكون لشكل األنف و مشاكل التنفس و المظهر الجديد؛ إذا لم تكن هناك مشكله صحية عامه ،
حيث أن جراحه األنف التجميلية يمكن القيام بها كذلك لألعمار الكبيرة (أكثر من  50سنه)  ،و هذا من
اإلجراءات الجراحية الهامه المفيده من الجوانب الجمالية والوظيفية.

الخطوة األولى
الغالبية العظمي من المرضي الذين تتراوح أعمارهم بين  18و  ، 42ولكن هناك أيضا األصغر سنا والمرضي
األكبر سنا الذين اجريت لهم جراحة بسبب مشاكل أنف خطيرة.
يمكن أن أؤكد أن شخص السليم جسديا وعقليا ،ويتفق في العالم الداخلي ،و ذو موقف ايجابي ،وليس في مزاج
سيء ،وليس لديه إشكالية أسرية ،و لديه توقعات واقعية سيكون مرشح مناسب لجراحة تجميل اآلنف.
بعد إجراء فحص مفصل لألنف و الوجه للمريض الذي يطلب استشارتى بالنسبة لمشكلة األنف ،أنا شخصيا
أقوم بإجراء تقييم مسبق للحصول على المعلومات حول الحالة الصحية العامة والتاريخ الطبي .ثم  ،يتم التقاط
صور فيديو من زوايا مختلفه من الوجه .وفي التقييم النهائي  ،يجري اختيار الصور المناسبة للتحليل الحاسوبي.
يتم الكشف عن شكل األنف ' الجديدة ' المستهدفة من الجراحة بعد التحليل (تحليل الكمبيوتر ثنائى و/أو ثالثي
االبعاد  /يمكن استخدام قناع التكنولوجيا أيضا).
كجراح من ذوي الخبرة الذين عملوا حصرا علي الجراحة التجميلية االنفيه أكثر من خمسه وعشرين عاما ،
يرجى التاكد من انني سوف أكون في خدمتكم مع كل ما أملك من المهارة والمعرفة والخبرة  ،حتى تملك مظهر
جيد  ،و مرضي  ،و أنف طبيعية و متوافقة مع وجهك و تجعلك سعيدا.
أشرح لمرضاي شرحا مفصال حتى يتخذوا القرار الصحيح بشأن "لماذا ينبغي أو ال ينبغي أن أقوم باجراء
عملية تجميل اآلنف".

•

.

•

..

حلول ثنائية/ثالثية األبعاد
نسب اآلنف والوجه يمكن قياسها وتقييمها باتباع نهج أكثر واقعية يوفرها تحليل اآلنف بواسطة تحليل ثنائى /ثالثى
األبعاد و القناع التكنولوجي ثالثى األبعاد لبعض المرضى .يتم تجنب سوء الفهم حول شكل األنف المستهدف ،و
توضيح اذا ما كانت توقعات المريض واقعية ام ال.

وباإلضافة إلى ذلك ،من السهل أن نالحظ مدى تأثر هياكل الوجه و اآلنف بتصحيح المشكلة الرئيسية ،لتقييم اللمسات
الجراحية التي قد نحتاجها لمختلف مناطق اآلنف ،وما يمكن فعله إذا كان التغيير المنشود غير متوافق مع مناطق أخرى
في الرسوم الثنائية/الثالثية األبعاد .بفضل تكنولوجيا الطباعة ثالثية االبعاد ،يتم عمل أقنعه لهذا الغرض تعرض شكل
األنف و الوجه ' الجديده ' و القديمة قبل الجراحة و/أو كذلك يتم توفير تحليل الحق يسهل التواصل مع المريض .ومن
الممكن تقديم إجابات مفصله علي االسئله واجراء تقييمات علي القناع .ويمكن أيضا استخدام االقنعه على بعض
المرضي اثناء الجراحة .باستخدام طريقة العرض السابقة لشكل اآلنف مع القناع سوف يتم الحصول على شكل األنف
من جميع الزوايا .أيضا  ،فالقناع التحليلي لألنف الجديد المستهدف سوف يساعد علي اجراء عملية جراحية متقدمة و
يمكن التحكم فيها.

الخدمة الدولية
ألمانيا  ،إنجلترا  ،هولندا  ،الواليات المتحدة االمريكيه  ،روسيا  ،فرنسا  ،إسرائيل  ،أذربيجان  ،العراق  ،قطر  ،الكويت ،
األردن  ،بلغاريا  ،اليونان  ،و غيرهم .العديد من المرضى فى الدول المذكوره اعاله كانوا سعداء بعالجهم و الخدمة المقدمة
لهم و هم يوصون بنا فى الدول التى يعيشون بها.
إن الجمع بين التكنولوجيا القديمة و الجديدة و اآلمنة باالضافة الى الخبرة و المنظور الجراحى /الطبى من أهم أسباب
اختيارات المرضى .والسبب الثاني هو اننا نعلم مرضانا بالتفصيل حول ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي ان يقوم باجراء
جراحه تجميل األنف.
نتمنى لكم الحصول علي خدمات الرعاية الصحية عاليه الجودة والعودة االمنه إلى وطنكم من إسطنبول  ،وهي مدينه رائعه
تستضيف ثقافات مختلفه.
يمكنك اجراء مشاورات عبر اإلنترنت مع الدكتور  Altindagإذا كنت تفضل ذلك .من شان هذه المشاورات االوليه ان
تكون لها بعض المزايا.
يمكننا مساعدتك في المواضيع األخرى المتعلقة باالقامه  ،وخدمه التمريض  ،و االنتقال من و الى المطار مع خيارات
مختلفه.
مكتبنا ) (RHINOPLASTفي منطقه نيسانتاسي في إسطنبول .بعد الراحة والفحص بعد الجراحة  ،سيكون لديك الوقت
لزيارة أجواء إسطنبول التاريخية و القيام ببعض التسوق .ييكون منسقنا قادرا أيضا علي مساعدتك على القيام جولة في
المدينة أو ما إلى ذلك.
يمكنك االتصال بمنسق المريض لدينا  ،أو مساعدي أو معي شخصيا الستشارة مجانية ،وغيرها من المعلومات.
هاتف المكتب +90 )0( 212 270 21 22 :إسطنبول  -تركيا
الهاتف المحمول(whatsapp) +90 )0( 532 322 06 09 :

الخطوات الناجحة
 ،Cem Altındağالذي ولد في بولو ( ،)1965أكمل عملية التعليم الناجح ،وتخرج من "كلية الطب" جامعة اسطنبول-اسطنبول
في عام .1989
بعد ان أكمل تدريبه التخصصي في جراحه الراس والرقبة في  1994في مستشفى بيوغلو للتعليم والبحث ،بدأ الدكتور C.
Altındağخطواته االولي
الحياة المهنية وخدم في مانيسا  ،وتيكيداغ  ،وأخيرا في مستشفي والية استينيي.
وقد كان طبيبا زائرا متخصص في تجميل األنف والجراحة الوظيفية في مستشفيات لندن ( ، )2002 ، 2001وحضر العديد من
الندوات الدراسية والمؤتمرات حول تجميل األنف.
هو واحد من الجراحين األكثر خبرة فى الجراحة التجميلية و قد عمل ألكثر من خمسه وعشرين عاما فى مجال تجميل األنف فقط ،
وقد قام الدكتور  Altındağباجراء عدد كبير من العمليات الجراحية لتجميل األنف الناجحة والفنية (األساسية أو التكميلية).
وهو يواصل العمل في شراكه مع المستشفيات التعليمية والجامعات والشركات الطبية لتطوير المواد الجراحية المستخدمة في
العمليات والبحوث السريرية.
دكتور  Altındağلديه اهتمام خاص بالرياضة (ركوب الدراجات ،كره السلة) وتاريخ فني  ،متزوج ولديه ابنه .وقد واصل العمل
بنجاح في مهنته بكتابيه ومقاالته .ولديه عضويه في الجمعيات المهنية و عضوية  ، T.E.D.وH.S.S.K
الدورات التدريبيه التى شارك بها في مجال تجميل األنف والجراحة الوظيفية (في الخارج):
1991بيتسبرغ (باسكال)--الواليات المتحدة االمريكيه  1997 ،غراتس--النمسا  1997 ،ان اربور (ميامي) الواليات المتحدة
االمريكيه  1998 ،برلين -ألمانيا  1999 ،لندن-إنكلترا  2000 ،بورتو-البرتغال  2002-2001 ،لندن-المملكة المتحدة
(المستشفى الوطني الملكي  ،مستشفي سانت توماس  ،جامعه لندن  ،مستشفي جامعه ويشام)  2009 ،أمستردام-هولندا 2013 ،
ايموال-إيطاليا  2014 ،ميونيخ-ألمانيا  2016 ،باريس-فرنسا .يعمل في إسطنبول منذ  .1999مكتبه الجديد في نيسانتاسي ،
إسطنبول  (RHINOPLAST -عيادة األنف  )+90 )0( 212 270 21 22منذ مايو .2017

نتيجة مثالية...
مؤمن ب َقسم بقراط،
أعمل على تكريس مهارتي  ،و خبرتى و معرفتى فى مجال جراحه األنف التجميلية ألكثر من خمسه وعشرين عاما من أجل
مرضاي،
أبذل قصارى جهدي بواسطة التصور الجمالي و خبرة إجراء عمليات جراحيه دقيقه ؛ لتحقيق نتيجة مثاليه لكل مريض يتم تقييمه
بالتفصيل الى جانب االهتمام بشكل األنف الجديدة التي تخضع إلى تحليل ثنائى أو ثالثى األبعاد بواسطة الكمبيوتر ،

باالضافه إلى النتائج الناجحة  ،أعمل على المحافظة على ظروف مريحه خالل فتره ما قبل الجراحة وما بعدها ،
التخلى عن النهج الجراحية التي ال رجعه فيها دون تجاوز الحدود الجمالية (صحة المريض ينبغي ان تكون االولويه )،
متابعه جميع المرضي بعد هذه الجراحة التجميلية "الحساسة"  ،نظرا للمسؤوليات المهنية المكلف بها،
تقديم االمتنان وتعزيز نوعيه الحياة والثقة بالنفس من أجل المرضي أشياء يتم اكتسابها مع األنف الجديدة و الطبيعية.

اسطنبول- نيسانتاسي23/5: كات- نيسانتاسي بالزاŞakayık Sokak.
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