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התנופה העצומה וההתפתחות המשמעותית של תחום הכירורגיה הפלסטית והרפואה
האסתטית ,הפכו את המנתח הפלסטי לאחד הרופאים המבוקשים ביותר .מה גרם לקפיצה
המשמעותית בתחום? איזה ניתוחים מבצע המנתח הפלסטי וכיצד הם משפיעים על המטופלים?
לאיזה קריטריונים ופרטים צריך לשים לב כשבוחרים מנתח פלסטי? כל התשובות לעיניכם.

כירורגיה פלסטית  -אחד התחומים ה"חמים"

הכירורגיה הפלסטית והרפואה האסתטית הם תחומים רפואיים שזוכים להצלחה רבה בעשור האחרון.
קפיצת המדרגה והביקוש הרב לניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים בקרב נשים וגברים מכל הגילאים,
נובעים משילוב של כמה דברים .ראשית ,ההתקדמות המקצועית העצומה של תחום הכירורגיה האסתטית,
השיטות והטכנולוגיות הרפואיות החדשניות העומדות כיום לרשות הרופאים המומחים המקצועיים והמיומנים.
שנית – העלייה בתוחלת החיים ,הטרנד של האנטי אייג'ינג והמודעות הרבה שיש לציבור הרחב לנושא
האסתטי .אנשים מודעים כיום להשפעת השינוי במראה החיצוני על כל תחומי חייהם ,על תחושותיהם ועל
התנהלותם .שלישית  -התוצאות המעולות שנראות ,מורגשות ,גורפות מחמאות מכל עבר ומשפרות את
הביטחון והערך העצמי.

כתוצאה מכך ,יותר ויותר אנשים מעוניינים כיום לעבור ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים .התחום התפתח
ברמה רפואית כירורגית ומיקרו-כירורגית ,וההחלמה מהניתוחים קלה יותר .מטבע הדברים ,במקום בו צומח
הביקוש ,גדל גם ההיצע ,ולכן סטודנטים רבים לרפואה מעוניינים להתמחות בכירורגיה הפלסטית .אין ספק
שמדובר בתחום מאתגר ,המחייב מיומנות טכנית גבוהה לצד יכולת לתכנן מראש ובמדויק את כל התהליך,
כך שיוביל לתוצאות ההרמוניות ,הטבעיות והיפות ביותר.

המנתח הפלסטי "מתקן" את הגוף וגם את הנפש

אנשים רבים מסתובבים עם תחושה שאינם אוהבים חלק כזה או אחר בגופם והדבר גורם להם לחוש חוסר
ביטחון ,בושה וחוסר אהבה עצמית .מטרתו של המנתח הפלסטי היא לא רק שיפור המראה החיצוני .מנתח
פלסטי מוצלח נוגע לא רק בגוף אלא גם בנשמה .ניתוח אסתטי שמייצר תוצאות מעולות ומחמיאות ,תורם
משמעותית גם לביטחונם העצמי של המטופלים ,לדימוי הגוף שלהם ולתחושת האושר והאהבה העצמית
שלהם .רוב האנשים שעוברים ניתוחים פלסטיים מוצלחים יעידו על כך שהם "נולדו מחדש" ושחייהם השתנו.
מהבחינה הזאת ,המנתח הפלסטי הוא סוג של "מיילד" המשפר את איכות החיים.

סוגי הניתוחים העיקריים המבוצעים ע"י מנתח פלסטי
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ניתוחים לעיצוב הגוף – מתיחת בטן ,שאיבת שומן ,עיצוב ירכיים ,עיצוב זרועות ,עיצוב ישבן.

ניתוחים לעיצוב החזה – הגדלת חזה ,הקטנת חזה ,הרמת חזה ,הרמת חזה עם שתל.

גניקוסמטיקה – ניתוח הקטנת שד לגבר.

ניתוחי פנים – מתיחת פנים ,מתיחת צוואר ,הרמת גבות ,הרמת עפעפיים ,ניתוח פלסטי לפיסול האף

הצמדת אוזניים ,שתל בסנטר.

טיפולי רפואה אסתטית – מילוי שפתיים ,פיסול פנים ,אף וסנטר בחומרי מילוי ,הצערת כפות ידיים ,מתיחת
פנים בעזרת חוטים ,הזרקת בוטוקס ,טיפולי פילינג.

טיפולים אסתטיים  -מומלץ לבצע אצל כירורג פלסטי

יחד עם הפופולריות של הרפואה האסתטית קיימת בעייתיות בכל הקשור לטיפולים אסתטיים לא ניתוחיים.
תחום זה הפך להיות פרוץ ,כאשר נכנסו אליו רופאים שאינם פלסטיקאים בהתמחותם .כתוצאה מכך ,חלק
מהטיפולים האסתטיים נערכים בצורה מקצועית וחלקם לא .חשוב כי חוץ מהניתוחים הפלסטיים שרק מנתח
פלסטי מורשה ויכול לבצע ,גם הטיפולים האסתטיים ללא ניתוח יתבצעו אצל פלסטיקאי שעבר התמחות
מיוחדת בפלסטיקה וב ניתוחים פלסטיים .

איך בוחרים מנתח פלסטי?

אנשים רבים המעוניינים בניתוח פלסטי מתלבטים לפני הכל בסוגיית המנתח הפלסטי ובצדק .כל אדם
באשר הוא מעוניין לעבור ניתוח אצל מנתח פלסטי ,המומחה בעל הידיים הטובות ביותר .לפיכך ,כדי לבחור
מנתח פלסטי באופן מושכל צריך לבדוק היטב שהוא עומד בדרישות הבאות:
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פלסטית ומן הראוי שיהיה חבר
 מקצועיות  -כאמור ,המנתח הפלסטי חייב להיות מומחה בכירורגיהרופא שלומד ומתעדכן כל הזמן בטכניקות חדשות.
באיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ,בארץ ובעולם,
סיים את התמחותו ומהו ניסיונו .כמו כן ,חשוב
 התמחות וניסיון – בדקו היכן התמחה הרופא ,מתיניסיון מספק בסוג הניתוח בו הינכם מעוניינים.
לברר אם מדובר במנתח פלסטי עם
תמונת המצב ,ולא ייפה
 אמינות – חשוב שהרופא הפלסטיקאי המומחה יציג בפניכם את כלעליו לפרט מה הניתוח כולל בדיוק ,מהם
אותה ,ויערוך איתכם תיאום ציפיות  .לפני ביצוע הניתוח
לכם לאחר
תהליכי ההחלמה ,מהם הסיכונים האפשריים ,והאם ואיזה מגבלות או קשיים צפויים
הניתוח/הטיפול.
מול המראה ולשמוח במה שתראו בה,
 שיקוף ושקיפות – כדי שתוכלו לעמוד לאחר הניתוחהניתוח .במפגש עם הרופא עליו לברר מהן
מנתח פלסטי צריך לשמש עבורכם מראה לפני ביצוע
להחלטה על ניתוח ,ולבחון האם הניתוח אכן ייתן מענה
הציפיות שלכם ,מה הסיבה שהביאה אתכם
אמין וטוב יכול לעיתים לסנן פונים מסוימים במידה והפגם האסתטי אינו
לצורך שלכם .מנתח פלסטי
במקרים בהם ניתוח אינו חיוני או שלא יספק פתרון לבעיה.
אמיתי ,או
וכנים לומר בפניו את אשר על
 כימיה – חשוב לבחור ברופא שאתם מרגישים עימו בנוח ,חופשייםליבכם ,לשאול כל שאלה ולדרוש כל מידע.
ניתוחים דומים .אל
 המלצות – כדאי לקבל המלצות ממנותחים קודמים של הרופא שעברובשטח.
תתפתו לפרסומת כזו או אחרת ,הסתמכו על עובדות ותוצאות

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקליניקה של ד"ר אבנר בן שושן ולכל המטופלות והמטופלים
שבחרו נכון .ד"ר אבנר בן שושן הינו מנתח פלסטי בכיר ,מומחה בעל שם בינלאומי בתחומו וחבר באגודה
הישראלית והאמריקאית לכירורגיה פלסטית .ד"ר אבנר בן שושן הינו מומחה לכירורגיה פלסטית,
מיקרו-כירורגיה ואנטומיה של הפנים .מדובר במנתח פלסטי בכיר ,בעל שם בינלאומי בתחומו ,וחבר באגודה
הישראלית והאמריקאית לכירורגיה פלסטית .עד היום ביצע אלפי ניתוחים וטיפולים לעיצוב הפנים והגוף,
והמטופלים המרוצים הם העדות הטובה ביותר להצלחותיו.

לד"ר בן שושן רשת מרפאות לכירורגיה פלסטית ,לפרטים נוספים וליעוץ התקשרו .037285858
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