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F A C E

Ageing may bring greater wisdom, but can also mean facial 
wrinkles. A double chin and jowls are features that are 
frequently perceived as troublesome. The reason for this 
change in appearance is a loss of elasticity in the skin and 
muscles, which therefore slacken, and the redistribution of 
fatty tissue. Often, the image we see in the mirror does not 
match how we feel inside – we may feel much younger and 
more energetic than our appearance suggests. A face and 
neck lift can help to rejuvenate this appearance and improve 
the way we look.

Prior to surgery
A face lift is an aesthetic procedure whereby the surgeon 
remodels the lower third of the face and the neck. A good 
surgeon never loses sight of a patient’s individual character,
using the procedure to boost their self-esteem. The face 
takes on a fresher glow once more, without revealing any 
signs of surgery. The goal is to offer a gentle procedure with
minimal complications that delivers as long-lasting a result 
as possible.

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. The face lift is a
state-of-the-art procedure in which the surgeon forms and 
lifts a thin, but very strong layer, referred to as the SMAS 
(superficial muscular aponeurotic system). The SMAS is a
muscular layer of connective tissue beneath the skin of the 
face and neck. If this layer loses its elasticity the face will 
droop, to the detriment of its dynamic, youthful appearance.
When performing a facelift with the SMAS the surgeon 
does not tighten the loosened skin, but rather the underly-
ing SMAS layer. The “inner support” of the face and neck 
thus becomes firmer, rejuvenating the outward appearance: 
from the cheeks, across the chin and neck, as far as the 
collarbones. Once the surgeon has lifted and positioned the 
SMAS, he shapes the contours of the face and removes the 
excess skin. To achieve a natural and aesthetically pleasing 

تجدد “عودة الشباب” الوجه و الرقبة

ان كبر السن ال يأتي فقط بحكم أكثر بل غالبا أيضا بتجاعيد. كما تعتبر حالة الغبب 
)ذقن سمين( و الحالة المعروفة بسم وجنتا األقداد )هامستر( في الكثير من األحيان 

حاالت مضايقة. و الحافز في تغيير المظهر هي بشرة قليلة المرونة، تعب و نوم 
العضالت و اعادة توزيع النسيج الدهني. غالبا ما لم تعد تطابق الصورة التي تعكسها 

المرآة الصورة الذاتية و يشعر المرء أنه أصغر سنا و أكثر حيوية بالمقارنة مع 
مظهره. ان شد الوجه و الرقبة يسمح بتجديدهما و عودة شبابهما و بتشكيل جذاب 

للمظهر الخارجي

قبل العالج. ان شد الوجه عملية تجميلية يقوم فيها الطبيب الجراح بصياغة جديدة 
للثلث األسفل للوجه و لجهة الرقبة. و الجراح الجيد هو الذي يضع في اعتباره 

الجاذبية المظهرية للشخص و يشارك عن طريق التدخل الجراحي بشكل فعال في 
تعزيز احترام الذات لدى المريض. فيبدو الوجه من جديد طريا لكن دون أن تظهر 
عليه عالمات عملية جراحية. و يبقى الهدف هو االعتماد على نهج قويم و لطيف 

بدون أي مضاعفات و الحصول على نتيجة طويلة المدى، بقدر االمكان

سير العملية. يتواجد المريض خالل العملية في حالة هلج )نومة شفق أم تخدير 
غسقي( الذي يضمن له احاساسا خال من األلم تماما و الذي يشرف عليه اختصاصي 

في طب التخدير يعاين بخبرته العالية الوضعية الصحية للمريض. في الطليعة نجد 
عمليان ازالة تجاعيد الوجه التي يقوم خاللها الطبيب الجراح بتكوين و رفع غطاء 

Risks
Swelling and bruising will usually heal within one to two 
weeks. Complications seldom occur, as a rule, but can 
include damage to the nerve fibres, which could result in 
sensory disorders and muscle paralysis. Secondary bleeding, 
severe swelling, wound healing disorders, scarring and hair 
loss can also occur in rare cases.

After surgery
After the procedure, the patient will remain in hospital for 
one to two nights. Drains and dressings will normally be 
removed the day following surgery, and the stitches after ten 
days. The face will initially be kept cool with a specially 
developed cooling device or fabric-covered cold packs. Mild 
sensations of tightness are normal and can be relieved with
painkillers. Everyday activities can be resumed as normal 
after two weeks. Physical exercise is possible after six weeks, 
saunas and steam baths after a couple of months.

result, fine individual features such as the hairline, position
of the ear lobes, and the distribution of the fatty tissue, 
must be taken into account (see illustration). The wounds 
are closed with tiny stitches. During the first night after
surgery, a small tube will drain any secretions and fluid from 
the wound. A dressing to the head and medication will help 
to relieve any swelling and subsequent bleeding.

رقيق لكن لديه قابلية مضاعفة للشد و هي طريقة معروفة بسم “سماس“ )نظام 
صفاقي عضلي سطحي(. و هي عضلة غشاء النسيج الضام توجد في النسيج تحت 

جلد الوجه و الرقبة. في حالة فقدان مرونتها يتدلى الوجه الى األسفل ثم يفقد حيويته و 
اطاره الشاب. عند عملية شد الوجه بطريقة “سماس” ال يمد الطبيب الجراح الجلد 

الفاقد لمرونته و انما الغشاء الموجود تحته. هكذا يتم من جديد مد “هيكل الدعم 
الداخلي” للوجه و الرقبة و اعادة الشباب للمظهر الشخصي من ناحية الخدود مرورا 

بالذقن و الرقبة و حتى  الوريد تحت الترقوة. بعد عملية شد و تثبيت عضلة غشاء 
النسيج الضام يشكل الطبيب الجراح إطار الوجه و يقوم بإعداد أطراف الجلد الزائدة

     
لكي يحقق نتيجة جمالية و طبيعية البد له من األخذ بعين االعتبار األمور الدقيقة و 

الحساسة الشخصية مثل جذور الشعر، موضع لحمة األذن و كذا توزيع النسيج الدهني 
)الحظ الصورة(. يغلق الطبيب الجروح بغرز رقيقة و غالبا ما ينقل خرطوم مياه 

الجرح و المفرزات خالل الليلة األولى. تعمل ضمادة الرأس و الدواء على مقاومة 
األورام و النزيف. عموما ما تتراجع خطورة الوذمات و  الكدمات في ظرف أسبوع 
واحد أم أسبوعين و في العادة نادرا ما تحصل مضاعفات و من بينها اصابات الليف 
العصبي التي بامكانها أن تسبب في خلق اضطرابات في السفم الحسي الجسدي الى 

جانب شلل العضالت. كما أنه يمكن اعتبار النزيف و األورام الشديدة و التعقيدات في 
شفاء الجرح و تكون الندبات و فقدان الشعر كلها حاالت ممكنة لكنها نادرة

بعد العملية. يقضي المريض بعد العملية الجراحية ليلة واحدة أم ليلتين في المستشفى. 
تتم ازالة االستنضاض و الضمادة في الغالب في اليوم التالي للعملية في حين يأتي 
دور الغرز بعد عشرة أيام. في البداية يزود الوجه ببرودة بواسطة جهاز خاص تم 

تطويره لهذه الغاية أم بواسطة رفادات مبردة مغطات بقماش. وتعتبر اآلالم الخفيفة 
الناتجة عن الشد شيئا عاديا اال أن هناك مسكنات ألم لمقاومتها. بامكان المرء كالعادة 

مزاولة أنشطته اليومية من جديد. بعد عدة شهور يسمح بممارسة الرياضة و استعمال 
غرفة السونا و حمام البخار

خبراؤنا:

 REJUVENATING THE FACE  AND NECK 
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Risks 
The brow and forehead lift is very seldom associated with 
complications. One possibility, for example, is damage to 
the nerve fibres, which can cause sensory disorders and 
muscle paralysis. Secondary bleeding, severe swelling, wound 
healing disorders, scarring and hair loss can also occur in 
rare cases. 

After surgery 
It is advisable to take a break from work for two weeks. 
Patients should refrain from physical exercise for about six 
weeks. The stitches will be removed after ten days. The scars 
from an open forehead lift usually heal with hardly any 
visible traces, since the special incisional
technique means that the hair will grow through the scars. 
Should they remain visible, however, tattooing or a micro-
hair transplant will help to conceal the scars.

To achieve an aesthetically pleasing, harmoniously balanced 
result from a face lift, it is often useful to make corrections 
to the upper area of the face, including the eyes and 
eyebrows,
at the same time. Sunken eyebrows cause pseudoexcessive 
skin to form on the upper eyelids, for instance. In a number 
of cases they can also cause the eyes to convey
a tired, negative impression, or express a feeling of sad 
resignation.

Prior to surgery
Brow and forehead lifting is a means of remodelling the 
upper third of the face. The face will seem fresher without 
revealing any signs of surgery. The declared aim is to offer a 
gentle procedure with minimal complications and a long-
lasting result. To achieve a satisfactory outcome, it is 
important for the surgeon and patient to agree beforehand 
on the specific aesthetic changes that are desired – and can 
also be delivered.

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. The open forehead 
lift means that the surgeon works on the tissue between the 
skin and muscle. He loosens the attachments of the muscles 
to the skin which are responsible for crow’s feet, frown lines 
and transverse wrinkles. In doing so, he has a multitude of 
options for reshaping and repositioning the eyebrows. A 
receding hairline with high forehead or baldness at the 
temples can also be positively influenced with such a 
technique, by making a hairline cut just behind the hairline 
illustration). The risk of sensory disorders remaining after 
the operation is much lower with this approach. The 
chances of damaging one of the nerves that controls the 
facial muscles are also low. The coronal incision made during 
the forehead lift – by cutting a few centimetres behind the 
hairline – means that the scar is concealed by the hair. 
However, on removing the superfluous skin on the forehead 
along with the strip of hair,
the hairline is pushed back significantly. Such a technique is 
therefore only advisable in individuals with a low hairline 

and/or shallow forehead. Patients usually remain in hospital
for one day following surgery. Swelling and bruising along 
with tightness and numbness can develop in the first few 
days.
An endoscopic forehead lift involves five to six incisions of 
about one centimetre each behind the hairline, which are 
used by the surgeon to insert the instruments and the
endoscope (a flexible tube with attached camera) required 
for the procedure. The surgeon can then see exactly what 
needs to be done from the inside to tighten the tissue and 
alter the muscles. Unlike the open forehead lift, however, 
this method does not allow for removal of any excess skin. 
The eyebrows can only be minimally remodelled, therefore,
and a high, bald forehead cannot be reduced. The surgeon 
will work directly on the cranial bone, leaving limited 
possibilities as far as the removal of lines and wrinkles is
concerned. The attachments between the muscles and skin 
at this tissue level cannot be loosened, or only to a small 
degree. The advantages of this technique are rapid recovery
and minimal trauma. After surgery, patients usually remain 
at the clinic for one night. The forehead and upper eyelids 
may be slightly swollen during the first few days.

 B R O W  A N D  F O R E H E A D  L I F T  

رفع الجبين و جهة الحاجبين

لتحقيق صورة اجمالية منسجمة و جمالية فمن المنطقي ضمن اطار شد الوجه غالبا 
في نفس الوقت تصحيح ناحية الوجه العليى بما فيها العينان و الحاجبان. يتسبب 

انخفاض الحاجبين مثال في “شبه بشرة زائدة” في الجفن العلوي. ان بعض األشخاص 
يعانون أيضا من مظهر و تعبير سلبي – تعبان أم حزين – محبط للعينين

قبل العملية. يتيح شد الجبين و الحاجبين الفرصة لتشكيل جديد للثلث العلوي للوجه 
مما يعطيه مرة ثانية طابعا مرنا و تغيب عنه رغم كل هذا عالمات الخضوع الى 
عملية جراحية. ان الهدف المنشود هو القيام بعملية لطيفة تخلو من مضاعفات و 

تعطي نتيجة طويلة األمد. و للحصول على نتيجة مرضية يبقى من المهم أن يتفق 
الطبيب الجراح و المريض قبل الشروع في العملية على التغييرات الجمالية التحسينية 

المنتظرة فعال و مدى امكانية تحقيقها

سير العملية. يكون المريض خالل الخضوع الى العملية الجراحية في حالة هلج 
“نومة شفق” الخالية تماما من أي شكل من األلم و الذي يشرف عليه طبيب أخصائي 

في التخدير و دو خبرة في هذا الميدان

يعمل الطبيب الجراح في العملية المعروفة تحت اسم شد الجبين المفتوح بين الجلد و 
العضالت فيفك الربط بينهما و المسؤول عن حاالت “مخالب الغراب” - تجاعيد حول 
العين - ، “تجاعيد الغضب” أو “التجاعيد العمودية” و عندها بامكانه أن يصوغها في 

أشكال و حاالت مختلفة. كذلك تراجع منبت الشعر مرفوق “بجبين عال” أم “بفقدان 
الشعر في منطقة الصدغ” قابل بواسطة هذه الطريقة لتأثير ايجابي بفضل الشق 

الموجود خلف منبت الشعر بقليل )الحظ الصورة(. ان خطر وقوع اضطرابات حسية 
بعد احدى هذه العمليات حسب هذه الطريقة ضئيل بشكل واضح. كما أن خطر التسبب 

في ايذاء العصب المزود لعضالت الوجه يعتبر قليال

عند شد الجبين بواسطة شق كورونا أو الهالة – يقع الشق بعض السنتيمترات وراء 
خط منبت الشعر – تختفي الندبة في الشعر اال أنه عند قطع خصلة الشعر لجلد الجبين 
الزائدة يزاح منبت الشعر الى الخلف بشكل واضح. لذلك ينصح بهذه الطريقة فقط عند 

أناس لديهم منبت شعر عميق أو باألحرى جبين منخفض. في العادة يبقى المرضى 
بعد العملية يوما واحدا في المستشفى و في األيام األولى الموالية يمكن أن تظهر 

أورام، كدمات و كذا الشعور بتوتر و بخدر فقدان الحس

ان شد الجبين بواسطة التنظير الداخلي تكفيه خمس الى ست شقات طولها سنتيمترا 
واحدا تقريبا على مستوى الشعر و التي عن طريقها يدخل الطبيب األدوات و جهاز 
التنظير الداخلي “الكاميرا العاكسة”. هكذا بامكان الطبيب الجراح الرؤية بدقة كيف 
يشد األنسجة من الداخل و يشكل العضالت. اال أنه على عكس الطريقة “المفتوحة” 

لشد الجبين فانه ليس في استطاعة الطبيب الجراح في هذه الحالة ابعاد أي بشرة 
زائدة. بهذه الوسيلة تبقى امكانية تشكيل الحاجبين ضئيلة و تخفيض حجم الجبين 

العالي و األجرد مستحيلة كذلك. يقوم الطبيب الجراح بالتحضير مباشرة على عظام 
الجمجمة. و بهذا يتوفر على امكانيات محدودة البعاد حاالت عقد الجبين و التجاعيد 
ألن الربط بين العضالت و البشرة على مستوى األنسجة ال يمكن حله أو فقط بنسبة 

قليلة. ان مزايا هذه الحالة هي التعافى السريع و الصدمة النفسية الضئيلة

يجب على المرضى بعد العملية قضاء ليلة واحدة اخرى بالعيادة. خالل األيام األولى 
من الممكن أن يحصل تورم خفيف على مستوى الجبين و الجفن العلوي

مجازفات. من النادر جدا أن يشكل شد الجبين و الحاجبين مضاعفات اال أنه من 
الممكن أن تحدث هناك اصابات الليف العصبي مثال و التي بامكانها أن تتسبب في 

اضطرابات حسية و في شلل العضالت. كما أنه ليس من المستحيل رغم أنه في 
حاالت نادرة فقط أن يقع نزيف، وذمات قوية، توترات في شفاء الجروح، تكوين 

أنداب و سقوط الشعر

ينصح بعد العملية بأخذ اجازة لمدة أسبوعين و التخلي عن ممارسة الرياضة لمدة ستة 
أسابيع تقريبا. بعد عشرة أيام تتم ازالة الغرز و تشفى الندبة في حاالت شد الجبين 

“المفتوح” عادة بشكل ال يرى تقريبا ألن الشعر ينمو بفضل اجراء شق خاص عبر 
الجرح. و في حالة بقائه مرئيا فبامكاننا ازالته بواسطة تقنيات مثل الوشم و زرع 

الشعر الدقيق

hairlinecut

Dermisleiste 
mit Haarfollikeln
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عملية تجميل األفخاذ و الذراع

قبل العملية
يقوم الطبيب بأخذ مقاييس الجسم بدقة و يرسم أماكن الجراحة المزمع القيام بها على 

الجلد ومن المفترض أن تختفي آثار الجروح بعد العملية تحت المالبس.

كيف تتم العملية؟
تتم عملية شد الفخذ والذراع بالتنويم في العيادة وتحت التخدير العام. في عملية شد الفخذ 
يكون مجرى الجرح عادة على شكل هالل من المغبن/ األربية إلى ترهل األرداف. و في 
بعض األحيان يضاف شق آخر من الجزء الداخلي من الفخذ نحو األسفل. يفصل كل من 

Decreasing elasticity and muscle mass make the tissue 
loosen with age. A lifting can rebuild the contour of the 
thigh and the upper arm. Superfluous skin together with the 
underlying fatty tissue is removed. The intervention can be 
combined with liposuction.

Prior to surgery
The surgeon has to exactly measure the body and draws the 
necessary incisions on the skin. It should later
be possible to hide the scars under the clothing.

During surgery
Both thigh and upper arm lift usually require general anaesthe-
sia. The thigh lift starts with a crescent – shaped incision from 
the groin to the buttock fold. Sometimes a vertical incision at 
the inner thigh is added. Hanging skin and underlying fatty 
tissue is detached from the muscles and the excess removed. 
The suture is crescent–or t–shaped. For the upper arm lift the 
surgeon removes a spindle of tissue on the inside of the arm 
between the armpit and the elbow. In some cases the operati-
on is extended to the lower arm or into the armpit.

T H I G H  A N D  U P P E R  A R M

   THIGH AND UPPER ARM LIFT   

Risks
General risks are hematoma, swelling, secondary bleeding, 
infection and pain. Bleeding or seroma have to eventually be 
revised. Rarely a thrombosis of the deep venous system can 
lead to embolism. Delayed wound healing and unsightly cars 
are further possible complications.

After surgery
After the thigh lift patients wear a compressing bodice for 
eight to ten weeks. Sports and other exerting activities 
should be avoided during this time. After upper arm lifting a 
compressive bandage is applied. Strenuous activities 
involving the arm should be avoided during the six to eight 
postoperative weeks.

الجلد المترهل والنسيج الدهني تحت الجلد عن العضالت ثم يزاالن. تترتب عن 
العملية آثار جراحية على شكل هالل أو على شكل الحرف الالتيني "تي". في 
عملية شد الذراع يزيل الجراح نسيج مغزلي عند الذراع بين اإلبط والمرفق / 

الكوع وفي بعض الحاالت يكون توسيع الشق إلى الساعد أو إلى اإلبط ضروريا.

األعراض الجانبية
كل من النزيف واألورام الدموية واالنتفاخ هي أعراض عادية تظهر بعد كل 

عملية. النزيف الثانوي أو تراكم اإلفرازات في النسيج يمكن أن يتطلب المعالجة 
لمرة أخرى. نادرا ما تتكون تخثرات في األوعية الوريدية والتي قد تتسبب في 

انسداد الشريان. من بين التعقيدات الممكنة أيضا نذكر بطء التئام الجروح 
وااللتهابات إلى جانب الندوب القبيحة.

بعد العملية
بعد عملية شد الفخذ يجب على المرضى ارتداء مالبس مضادة للضغط لمدة 
مابين ثمانية إلى عشرة أسابيع ويستحسن تفادي ممارسة الرياضة أو إجهاد 

الجسم. أما بعد عملية شد الذراع فيتم وضع ضمادات ضاغطة لمدة ثالثة إلى 
أربعة أسابيع وفي هذه الحالة أيضا يستحسن تجنب األعمال المجهدة للذراعين 

لستة أو ثمانية أسابيع.
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The abdominal wall can be damaged by continuous stret-
ching. After weight loss or giving birth the aspect of the 
middle body may not be satisfying any more. A lifting of the 
abdominal wall can reshape the loosened abdomen. Both 
larger fat deposits and superfluous skin are surgically 
removed.

Prior to surgery
Prior to the operation the individual expectation and the 
possibilities should be analyzed. The best cosmetic result 
can be achieved in otherwise slim and healthy people. Blood 
thinning (anticoagulant) medication must be stopped in due 
time before the operation.

During surgery
The abdominoplasty takes one and a half up to three hours. 
Usually the operation takes place in the hospital under 
general anaesthesia. Through a long transverse incision right 
above the pubic hair the abdominal skin is detached from 
the muscles. The navel is excised and then the abdominal 
muscles are remodelled, lifted and reattached. The skin is 
drawn smoothly down in place, the navel placed in its new 
position and the excessive skin removed.

Risks
Abdominoplasty generates a large wound area. Swelling, 
hematoma, secondary bleeding, seroma and infection are 
possible temporary complications leading to delayed healing 
or unsightly scars. In some cases skin numbness may persist. 
Furthermore, venous thrombosis may occur during or after 
operation. Early mobilisation and anticoagulant medicatio-
nare used to minimize this risk.

After surgery
One to two weeks after operation the mobility is impaired by 
pain. For three to six weeks a compressing bodice must be 
worn. The scar should be protected from the sun for six 
months. Easy everyday activities are possible after a few days. 
Sports should be avoided for six to eight weeks. The abdomi-
noplasty leaves a long scar in the lower abdomen that is 
usually covered by the bikini bottom. Also the replacement of 
the navel is discretely visible as a fine circular scar.

A B D O M E N

 A B D O M I N O P L A S T Y  

عملية شد البطن

قبل العملية
يستحسن قبل القيام بالعملية التحدث مع الطبيب حول التطلعات واآلمال الشخصية 

وعن اإلمكانيات المتاحة. أفضل النتائج التي يمكن الحصول عليها تكون عند 
األشخاص المرهفة وذوي لياقة بدنية جيدة. يجب إيقاف عن شرب األدوية المضادة 

للتخثر قبل العملية.

كيف تتم العملية؟
تستغرق عملية شد البطن مابين ساعة و نصف ساعة إلى ثالثة ساعات و تتم العملية 
عادة في المستشفى تحت التخدير الكلي. فعن طريق شق جراحي طويل بالعرض من 
أعلى شعر العانة يقوم الجراح بفصل جلد البطن عن عضالت البطن و يقطع السرة و 
يجمع العضالت في وسط البطن ويشدها ثم يخيطها. يقوم الجراح بعدها بتمليس الجلد 
فوق البطن المشكل حديثا. تتم بعد ذلك إزالة يزال الجلد اإلضافي و توضع السرة في 

موضع جديد.

األعراض الجانبية
يترتب عن عملية شد البطن أثر جرح كبير قد يتسبب في إنتفاخات وأورام دموية 

ونزيف ثانوي إلى تراكم اإلفرازات أو إلى التهابات. و من الممكن أيضا أن يتأخر 
التئام الجرح و أن تبقى ندوبات غير جميلة. في إطار العملية يمكن أن تتكون تخثرات 
دموية في أوردة الساقين والتي قد تعيق جريان الدم. يمكن تفادي هذا بالتدخل المبكر 

مع استعمال األدوية المضادة للتخثر.

بعد العملية
خاالاألسبوعيناألولوالثانيبعدالعمليةتحداآلالممنحركةالشخصفتوضعلهضماداتمضادةلل
ضغطلمدةثالثةإلىستةأسابيع. يجبحمايةأثرالجرحمنأشعةالشمسالمباشرةلمدةستةأشهر. 

يمكنكمممارسةاألعمااللخفيفةبعدأيامقليلة،وانتظارمرورستةإلىثمانيةأسابيعثمممارسةالر
ياضة.

تتركالعمليةأثار/ ندبتيناألولىطويلةعلىمستوىأسفاللبطنواألخرىصغيرةمنحواللسرة.

The lifelong influence of the sun and natural ageing 
processes leave their traces on the hands as well: the skin 
becomes thinner and starts showing wrinkles, the fatty 
tissue continuously decreases, the veins become more 
prominently visible and light brown age spots develop.

Prior to surgery
A dermatologist should be asked to check the age spots in 
order not to overlook eventual skin cancer. Further it is 
important to know that the interventions planned must 
generally be repeated regularly to achieve a permanent 
effect.

During surgery
The hand rejuvenation is performed on an ambulant basis. 
Age spots can be treated by bleaching cream, skin abrasion, 
peeling, liquid nitrogen, laser, pulsated light or by photody-
namic therapy. Which one is the most effective method has 
yet to be studied. When tissue volume loss is the problem, 
doctors can inject fillers into the subcutaneous tissue. The 
effect lasts from several months up to two years. Alterna-
tively own fat from belly or hip can be used. It is not clear 
which injection material, the lipid tissue or the synthetic 
filler, is the better one. Some doctors prefer the own fat 
injection because the results will last longer. The side effect 

H A N D

 HAND REJUVENATION  
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البشرة

استئصاالألورامالجلدية

الورممعناهنموحجمالنسيج،قديكونخبيثاأوحميدا. أكثراألورامالجلديةحميدةوقدتتكونمنمختلفأن
واعاألنسجة،مثالألورامالليفيةمناألنسجةالضامةواألورامالشحميةمناألنسجةالدهنيةوأورامال
أوعيةالدمويةأوالشامة/ الخانةمنالخالياالصبغية،كماأنهناكأنواعأخرىمنالتغيراتالحميدةالتيتط

رأعلىالجلدمثلتراكمطبقاتالدهونومايسمىب"الويحةالصفراء" أوالثوالل.

قبل العملية
تغيرات الجلد الحميدة تتم إزالتها عادة ألسباب تجميلية أو لكونها مزعجة لظهورها في 

أماكن غير مناسبة. في بعض األحيان يتطلب األمر أخذ خزعة للتأكد من حمادة أو خبث 
الورم بعد تشخيص العينة تحت المجهر.

كيف تتم العملية؟
تجرى العملية في أقل من نصف ساعة تحت التخدير الموضعي. في ما يسمى بالعملية 

التقليدية يقوم الطبيب بإزالة الورم بالمبضع ثم يغلق الجرح بخيط رفيع. أورام الجلد 
 ."shave-exzision" الصغيرة يزيلها الطبيب سطحيا بما يعرف باسم القطع بالحالقة أو
أما بالليزر فيمكن إزالة أورام األوعية الدموية وثألول الكبر وأنواع الشامة أو من األورام 

الليفية بصفة جيدة. عن طريق أشعة الليزر تتبخر األورام الجلدية دون تحطيم األنسجة 
التي من حولها. عند العالج بطريقة التبريد يقوم الطبيب باستهداف األنسجة بمادة 

النيتروجين السائل عبر إبرة خاصة أو بمسبار التبريد. هذه الطريقة تناسب عالج ثألول 
الكبر والثالل الناتج عن التهابات فيروسية.

األعراض الجانبية
األعراض الجانبية في هذه العملية ضئيلة جدا. نادرا ما تلتهب الجروح أو تترتب ندوب 

قبيحة.

though sometimes is a “wandering” of the fat that may start 
to form little knots. Veins are treated either by laser therapy 
or sclerotherapy where a coagulating substance is injected 
directly into the vein in order to obliterate the vessel.

Risks
After the removal of age spots lighter skin areas may remain. 
In rare cases the skin may redden or an inflammation may 
lead to scarring. After filler injection itching, redness, and 
swelling may occur. Very rarely a nerve may be damaged 
causing sensation disorders like numbness, stinging or 
tingling of the back of the hand. After sclerotherapy some 
patients develop thicker veins than before. In very rare cases 
the substance may cause a temporary headache or transitory 
vision disturbances.

After surgery
The hands should be completely protected against the sun 
because the skin become more photosensitive.

اليد

قبل العملية
من المستحسن استشارة أخصائي األمراض الجلدية قبل العملية، ألن بقع تقدم السن/ 
الشيخوخة قد تكون مؤشرات لمرض سرطان الجلد. يجب أن يعرف الشخص كذلك 

أن دوام النتيجة يتطلب إعادة التدخل التجميل بانتظام.

كيف تتم العملية؟
تتم عملية تجميل اليد في العيادة، حيث يقوم الطبيب بإزالة بقع الشيخوخة بواسطة 

كريمات التبييض أو عن طريق كشط البشرة والتقشير أو باستعمال مادة النتروجين 
السائل والليزر أو بالعالج بالنبضات الضوئية. و لم يتم بعد تحديد أي الطرق أفضل 
للعالج. من أجل جعل اليدين تظهر أكثر شبابا، يحقن الطبيب مواد اصطناعية معبئة 
في النسيج الدهني تحت الجلد. يبقى أثر هذا الحقن من عدة شهور إلى سنتين. كبديل 

لهذه الطريقة يمكن زرع الدهون الذاتية للشخص نفسه تؤخذ من البطن أو من 
الخاصرة. ال يعرف إن كانت هذه الطريقة أو الطريقة األولى هي األفضل. يفضل 

بعض األطباء العمل بالدهون الذاتية ألن تأثيرها أطول، إال أنه يمكن أن تتحرك وأن 
تكون عقدة صغيرة. أما األوردة على ظهر اليد فيتم إخفاؤها عن طريق الليزر أو 

بعملية "التصليب" بواسطة مادة تخثير يتم حقنها في الوريد فتجعله يلتصق ببعضه 
وينطمس.

األعراض الجانبية
إزالة بقع تقدم السن/ الشيخوخة يمكن أن تترك أثارا بيضاء. نادرا ما يقع احمرار أو 

التهاب للبشرة أو أن تتكون ندوب. قد يظهر بعد الحقن احمرار أو انتفاخات مصحوبة 
بالرغبة في الحك. نادرا ما يصيب الطبيب أحد األوعية العصبية بخطأ، مما يؤدي إلى 
اختالل الحس وعدم اإلحساس بالقرص أو تنمل ظهر اليد ألشهر عديدة. بعد التصليب 
تكبر األوردة عند البعض أكثر مما كانت عليه من قبل ونادرا ما تسبب مادة التصليب 

في أوجاع الرأس أو في اضطرابات الرؤية.

ةيلمعلا دعب
 ءوضلل اهتيساسح ةدايزل سمشلا ةعشأ نم اديج ةرشبلا ةيامح بجي

.ةيلمعلا دعب

S K I N

A tumour is a localized augmentation of tissue that can be 
benign or malignant. Most of the tumours on the skin are 
benignant. Tumours derive from different tissue types. 
Fibromas come from connective tissue, lipomas from fatty 
tissue, hemangiomas from blood vessels and birthmarks 
from pigment-producing cells. Other benign tumours are 
tiny fat deposits (xanthelasmas) and warts, for example.

Prior to surgery
Benign skin tumours often are removed out of cosmetic 
reasons or because they are unfavorably located. Sometimes 
the excision is done to find out if the tumour is benign or 
malignant which is a question answered by microscopic 
diagnosis.

During surgery
Generally skin excisions are quick operations lasting less 
than half an hour. In local anaesthesia the surgeon removes a 
spindle shaped piece of skin including the tumour which is 
the “classical” surgical method. The wound is closed by fine 
sutures. Smaller tumours can be taken away superficially by 
shave-excision. Laser therapy is applied for hemangiomas, 
age warts, some birthmarks and fibromas. The laserlight 
evaporates” the skin tumours without damaging the 
surrounding tissue. Kryotherapy uses liquid nitrogen 
through special cannulas or cold probes to treat age warts or 
virus-induced warts.

Risks
Complications are rare. Sometimes wound infection may 
occur or an unsightly scar remains.

After surgery
After the operation you may generally go home directly. If 
you notice pain or fever you should immediately contact 
your doctor. The sutures are removed after a few days if the 
tumour was located in the facial region or after 10-12 days if 

other body regions are concerned. Thereafter you can 
reengage in sports activities. Sauna, intensive sunbathing or 
solarium should be avoided for two to three months.

  SKIN TUMOUR E XCISION  
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عملية شفط الدهون

قبل العملية
عملية شفط الدهون ال تحل محل الرياضة أو محل نظام غذائي معين لتخفيف الوزن. 

يستحسن قبل القيام بالعملية التحدث مع الطبيب حول التطلعات واآلمال الشخصية و عن 
اإلمكانيات المتاحة.

كيف تتم العملية؟
حسب نوع العملية وبحسب الرغبات الشخصية للمريض، تتم عملية شفط الدهون في 
العيادة  مع التنويم أو بالعيادة الخارجية. إذا تطلب األمر شفط كمية كبيرة من الدهون 

فينصح بإتمام العملية تحت التخدير العام. و إذا كان التدخل الجراحي غير كبير فيمكن 
إجراء العملية تحت التخدير الموضعي.

مدة العملية  متعلقة بالعضو الذي ستجرى عليه. شفط الدهون من الخاصرة والفخذ 
يستغرق مثال ساعة إلى ساعة و نصف وهناك عدة تقنيات لشفط الدهون.

تجرى العملية مبدئيا على النحو التالي: يدخل الجراح إبرة خاصة عن طريق فتحات 
صغيرة إلى النسيج الدهني تحت الجلد. من خالل عملية الدفع والسحب لإلبرة تفصل 

الخاليا الدهنية ويتم امتصاصها تحت الضغط. تتم خياطة الجروح و تلف عليها ضمادات 
مشدودة. المادة التي تضح في النسيج تسهل االمتصاص، كما أن بعض اإلبر المصاصة 

ترسل أيضا موجات تحت الصوتية أو اهتزازات لمساندة عملية فصل الخاليا الدهنية.

األعراض الجانبية
تتكون في محيط العملية انتفاخات كبيرة وأورام دموية. نزيف ثانوي والتهابات مع بطء 

إلتئام الجروح إلى جانب تراكم السوائل، كلها مضاعفات يمكن أن تظهر. عند االمتصاص 
تجرح أعصاب الجلد الرفيعة التي تمرر اإلحساس عبر الجلد، إال أنه نادرا ما يفقد الجلد 

اإلحساس بصفة دائمة في تلك األماكن.

بعد العملية
ارتداء مالبس ضاغطة لمدة تصل إلى ستة أسابيع يساعد في عملية الشفاء، كما ينبغي 

تفادي القيام بمجهودات بدنية لمدة أربعة أسابيع. مدة عدم القدرة عن العمل تختلف حسب 
الوظيفة. النتيجة النهائية للعملية تظهر بعد ستة أسابيع إلى ثالثة أشهر من العملية.
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  LIPOSUCTION  

Persistent fat deposits can occur everywhere in the body. 
In the face, the upper arms, the abdomen, the hips, thighs 
or buttocks they are sometimes felt as being quite annoy-
ing. Liposuction can improve the body contours. It is not 
alternative to weight loss or sports. The best results are 
achieved in cases where fat deposits are localized in certain 
circumscribed areas.

Prior to surgery
Liposuction can not replace training or dieting. Please 
discuss your expectations and the realistic possibilities with 
your surgeon in detail before the intervention.

During surgery
Depending on the intervention planned and the individual 
desire liposuction can be performed on an inpatient or an 
outpatient basis. If large amounts of fat are removed general 
anaesthesia is recommended whereas smaller interventions 
can be done in local anaesthesia. The duration, of course, is 
individually different according to the extent of the opera-

ted region. Liposuction on hips and thighs takes one to one and 
a half hours. There are different methods of liposuction. The 
general principle is the following:
Through two tiny skin incisions a cannula is inserted into the 
subcutaneous tissue. By moving it for – and backwards the 
fat cells are loosened and extracted by vacuum through the 
cannula. The incisions then are closed and a firm bandage 
applied. Fluids inducted in the tissue can help the extraction. 
Some cannulas additionally work with ultrasound or vibration 
to assist the loosening of the fat cells.

Risks
Larger swelling and hematomas in the operated area can occur. 
Second bleeding, infection, delayed wound healing, as well as 
fluid accumulations are also possible. During liposuction the 
fine dermal nerves may be damaged leading to temporary or 
persistent numbness of the skin.

After surgery
For six weeks firm bodices, panty girdles, or similar com-
pressing clothing is necessary to help minimize swelling. 
Physical exertion should be avoided for four weeks. The 
incapacity for work varies depending on the profession. The 
final cosmetic result is visible after six to twelve weeks.

بعد العملية
يمكنكم العودة إلى البيت مباشرة بعد العملية وإذا أحسستم بآالم أو بحمى فيرجى 

االتصال بطبيبكم على الفور. تنزع غرز الخيوط بعد حوالي أسبوع واحد من العملية 
ويمكنكم بعدها ممارسة الرياضة واالستحمام كيفما شئتم. ينبغي تجنب الساونا و 
التعرض إلى أشعة الشمس القوية والذهاب إلى حمامات الشمس / عرض الجسم 

ألشعة الشمس لمدة شهرين أو ثالثة أشهر.
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عملية حقن الدهون الذاتية

قبل العملية
االستشارة قبل العملية ضرورية ويجب التحدث مع الطبيب حول التطلعات واآلمال 

الشخصية وعن اإلمكانيات المتاحة إلى جانب ذكر محاسن وعيوب كل طريقة وطرح 
البدائل.

كيف تتم العملية؟
حسب حجم كل عملية، يتم حقن الدهون الذاتية في العيادة الخارجية أو بالتنويم في 

األقسام الطبية. عادة ما يكون التخدير الموضعي كاف، إال أنه ينصح بالتخدير الكلي 
في العمليات الكبيرة. حسب الزراعة المقررة، يتم أخذ النسيج الدهني من البطن، 

الفخذ، الجهة الداخلية للركبة، من األرداف أو من الذقن. يمكن ربط هذه العملية بعملية 
شفط الدهون. تنظف الخاليا الدهنية وتجهز قبل أن يقوم الجراح بحقنها في المحيط 

المرجو بواسطة إبرة رفيعة خاصة .

األعراض الجانبية
من المضاعفات التي تحدث بكثرة في محيط الجرح هي االنتفاخات، فهي تأخذ مثال 

حجم كبير بعد عملية تعبئة الشفتين وقد تدوم ألسابيع. النسيج الدهني المزروع تشكيله 
محدود، كما يمكن أيضا أن تحدث تصلبات. ينتظر فقدان الحجم بنسبة 30 إلى %50 

خالل األشهر الثالثة إلى السنة األولي. من المخاطر العامة: األورام الدموية، النزيف 
الثانوي، تراكم السوائل في النسيج، االلتهابات و بطء إلتئام الجرح. 

بعد العملية
ينبغي تفادي ممارسة الرياضة وعدم الذهاب إلى الساونا وحمام الشمس لمدة أربعة 

إلى ستة أسابيع. تظهر النتيجة النهائية بعد حوالي ثالثة أشهر من العملية.

Fat grafting, a method also called lipofilling or lipostructure, 
uses own body fat that is gained from places with excess 
body fat and transplanted to areas where tissue is needed. 
Fat can be used to smooth wrinkles, reshape contours or fill 
in volume where needed, for example in the face, the breast, 
the bottom or the thighs. The fat cells as own body tissue 
does not alarm the immune system. Therefore fat grafting is 
usually tolerated very well. Furthermore, its durability is 
longer than in other biomaterials as hyaluronic acid for 
example.

Prior to surgery
Prior to the operation a comprehensive consultation is 
essential. Individual expectations as well as operative 
possibilities, advantages and disadvantages of the method 
and alternatives should be discussed.

During surgery
Depending on the extent of the operation the grafting can 
be carried out on an inpatient or an outpatient basis. In 
many cases local anaesthesia is sufficient whereas for 
extended operations general anaesthesia is needed. The 
operation starts with carefully gaining fatty tissue from the 
abdomen, the inner knee, the buttocks or the chin. This can 
be combined with liposuction. The fat cells then are cleaned 
and processed before being injected in the destined areas 
through thin cannulas.

Risks
Swelling is common in the operated region. Particularly in 
lip surgery the swelling can stay for weeks and appear quite 
prominent. Modelling of the injected tissue is limited. In 
some cases the operated region starts to harden. During the 
first three to six months a volume loss of thirty to fifty 
percent is to be expected. General operative risks are 
hematoma, secondary bleeding, seroma, infection and 
delayed wound healing.

After surgery
After fat grafting sports, sauna and solarium should be 
avoided for four to six weeks. The final result is visible after 
about three months. 

  FAT  GRAFTING  
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I N T I M AT E  C O S M E T I C  S U R G E R Y

The genital area is one of the most sensitive parts of the 
female body. Many women feel inhibited and insecure 
because they consider their genital region unattractive or 
uncertain. Some women feel restricted in working out and 
playing sports mainly due to painful sensations; others suffer 
from chronic infection or fungal disease. The psychological 
barrier of addressing these issues is high. Many of these 
issues, though, can be treated surgically. Intimate cosmetic 
surgery can improve the appearance of labia and pubic 
mound. The results can get very close to match the patient’s 
expectation. In some cases, surgery can lead to increased 
pleasure during sexual intercourse. Additional intimate 
surgery procedures are vaginoplasty (narrowing of the 
vagina), hymenoplasty (reconstruction of the hymen) or scar 
correction after Caesarean section.

Prior to surgery
Attentive and sensitive consultation is essential prior to any 
surgery. Specialist pay close attention to the patient’s needs, 
concerns, and demands, and explain all options and limita-
tions of intimate cosmetic surgery. Some medications can 
increase the risk of complications. Two weeks prior to 
surgery, taking anticoagulant agents such as aspirin, need to 
be stopped. Depending on the anesthesia used for the 
procedure, preoperative fasting may be required. Comfor-
table clothing for the time after surgery is recommended.

During surgery
Intimate surgical interventions generally require only local 
anesthesia and can be performed on an outpatient basis. 
Upon request, additional adequate sedation (twilight sleep) 
can be offered. Procedures range fin time rom 30 minutes to 
1,5 hours. Today’s most frequently requested procedure is 
labiaplasty of the labia minora. Here the surgeon removes 
excessive tissue and tightens the skin around the clitoris. 
The clitoris itself remains untouched. Sensibility remains 
unchanged by using soft surgical techniques. Some patients 
report an increase in sexual sensation due to the clitoris 
moving closer to the vaginal entrance.
To completely conceal the labia minora by the labia majora, 
filling in some of the patient’s own fat or hyaluronic acid is 

an option. Fat cell graft from another body region are 
commonly used. During the same procedure liposuction can 
be performed at the pubic mound to improve body contour 
in this region. One of the most erogenous zones of a 
woman’s body is the g-spot inside the vagina. In some cases, 
injecting one’s own fat or hyaluronic acid into this coin 
sizedarea can increase sexual pleasure during intercourse.

Risks
Typical surgical consequences like swelling and hematoma 
are usually resolved within days. Rare risks requiring additio-
nal treatment are infections, bleeding, suture dehiscence, or 
impaired wound healing.

After surgery
After the surgery the body needs to rest. Length depends on 
the extent of the surgery. After labiaplasty usually one week 
of physical rest is recommended. After g-spot injection 
patients only need about two to three days to recover. After 
surgery on the vagina or labia usually mild analgesic 
medication is prescribed for the first few postoperative days. 
Being able to sit comfortably can take three to four days, 
until the swelling recedes. The genital area should be 
protected from any friction for six weeks. Biking, jogging, 
etc, and sex are forbidden. Also the use of tampons is not 
recommended during this time.
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انطباعات حول األماكن

منطقة العانة هي واحدة من أكثر المناطق الحساسة من الجسد األنثوي. العديد من 
النساء يشعرن بأنفسهن في عورتهن وكأنهن محدودات وغير وثقات ألنهن يشعرن 
بأن عورتهن غير جذابة وبها إشكالية. تعاني البعض منهن من األلم أثناء ممارسة 

الرياضة، والبعض اآلخر منهن يشكو من االلتهابات المتكررة واألمراض الفطرية. 
من الصعب جدا على هؤالء السيدات تخطي عتبة الحديث عن مخاوفهن ورغباتهن. 
فبالنسبة للعديد من المشاكل هناك حلول جراحية: بواسطة العملية الجراحية الحميمة 

يمكن تصحيح مظهر الشفاه الصغيرة والعانة واالقتراب من الصورة الشخصية 
المرغوب الوصول إليها وأحيانا زيادة المتعة الجنسية. كل من شد المهبل، ترقيع 

غشاء البكارة أو تصحيح الندبات في أسفل البطن بعد العملية القيصرية تعد إمكانيات 
متاحة ضمن طيف الجراحة الحميمة.

قبل العملية
تقديم استشارة تعاطفية أمر ضروري قبل القيام بالجراحة. يهب األخصائي في جراحة 

األعضاء التناسلية أذن صاغية لطموحات المريضة أوال، بعدها يقوم بشرح 
االمكانيات والحدود التي تفرضها العملية الجراحية. إن بعض األدوية تزيد من خطر 

حدوث المضاعفات. يجب ترك بعض األدوية التي تزيد من خطر حدوث المضاعفات 
أما بعض المستحضرات المضادة للتخثر، مثل األسبرين، يجب تركها بأسبوعين قبل 

تاريخ العملية. بحسب نوع البنج، يجب البقاء في حالة الصوم يوم الجراحة، إال أن 
ذلك يعتمد على نوع البنج الذي سيتم استعماله. ومن المفيد في أي حال هو إحضار 

مالبس مريحة لمرحلة ما بعد العملية عند العودة إلى البيت كالتنورة، الفستان أو 
السروال، بمعنى مالبس فضفاضة على مستوى منطقة األعضاء التناسلية، ذلك هو 

اللباس المثالي المناسب لساعات ما بعد العملية.

سير العملية
أغلب العمليات الحميمة تتم في إطار العيادات الخارجية وتحت التخدير الموضعي. 

ولمن ترغب في ذلك، يمكن أيضا وضعها في تنويم قصير. بحسب مقدار التصحيح، 
يحتاج الطبيب إلى زمن ما بين ثالثون دقيقة وساعة والنصف. العملية األساسية هي 

تصغير الشفاه الصغيرة، في هذه الحالة يزيل الطبيب األنسجة الزائدة ويشد الجلد 
حول البظر، عند اللزوم. أما البظر نفسها فال تلمس. يتم االحتفاظ باإلحساس باستعمال 

تقنية جراحية حذرة. بعض النساء يقرن حتى بأنهن يحصلن على درجة معينة من 
الزيادة في المتعة الجنسية أثناء الجماع، ألن البظر صارت أقرب بعد شد فتحة 

المهبل. 

وبالتالي، من أجل أن تغطي الشفاه الخارجية تلك الشفاه الداخلية تماما، يمكن ملء 

الشفاه الخارجية بدهون ذاتية إضافية أو بمادة حمض الهيالورونيك. يأخذ الطبيب 
الخاليا الدهنية مسبقا، تحت التخدير الموضعي، من جزء آخر من جسم المريضة 

نفسها. وفي نفس العملية، يمكن امتصاص تلك الدهون التي تحس بها صاحبتها بأنها 
زائدة بكثرة من العانة، من أجل ضبط تناسق الجسم.

"البقعة-جي" )باللغة االنجليزية جي-سبوت( تعد عند العديد من النساء كأحد المناطق 
األكثر إثارة للشهوة الجنسية. يمكن الرفع من الذروة الجنسية، بواسطة الحقن حول 

هذا المجال بحجم قطعة عملة معدنية في الجدار الداخلي للمهبل بالدهون المستخلصة 
من الجسم نفسه أو بحمض الهيالورونيك، في بعض الحاالت. 

المخاط
كما هو الحال في أي عملية جراحية يمكن ان تنفتح الخياطة الجديدة، كما يمكن أن 

ينزف الجرح أو أال يلتئم بسرعة وأن يلتهب أما التورمات والكدمات في منطقة 
العمليات الجراحية فتختفي عموما في غضون أيام قليلة. 

بعد العملية
بعد الجراحة، يحتاج الجسم للراحة من أجل الشفاء. تعتمد هذه المدة على نوع العملية. 

في حاالت التصغير من الشفاه الصغيرة للمهبل، يجب أخذ مدة أسبوع واحد في 
الحسبان. أما بعد عملية حقن "البقعة جي" فيمكن العودة إلى الحياة العادية في اليوم 

الثالث من العملية. بعد عملية جراحية في المهبل أو الشفتين قد يكون من الضروري 
أخذ مسكن آالم خفيف خالل األيام األولى.

 في البداية يكون الجلوس غير مريح، وبعد ثالثة إلى أربعة أيام من ذلك تخف حدة 
التورم. يجب أن تبقى منطقة األعضاء التناسلية محمية من االحتكاك لمدة ستة أسابيع 
وهذا يعني عدم ركوب الدراجات وال الركض وال ركوب الخيل وال ممارسة الجنس. 

خالل هذا الفترة ال يجوز استعمال الحفاظات النسائية.

G L U T E A L  A U G M E N TAT I O N  W I T H  I M P L A N T S

Since time immemorial, a pert bottom has been a symbol of 
erotic beauty. Not every woman, however, is blessed with a 
well-proportioned derrière à la Jennifer Lopez. Even the most 
stringent exercise programme is unlikely to transform the flat 
buttocks of the average Central European into a firm, round, 
apple-shaped bottom. Aesthetic, surgical procedures are 
available, however, which can offer women and men a 
natural-looking, firm behind. In South America, firming and 
enlarging the buttocks has been a widespread practice for a 
number of decades. Throughout the rest of the world, the 
concept is slowly spreading and becoming increasingly 
popular. Implants specifically developed for augmenting the 
buttocks act as fillers for a flat bottom, firming the soft tissue 
and lifting saggy buttocks. The silicone pillows are firmer and 
harder than those used as breast implants, and are available in 
a wide variety of shapes and sizes. Alternatively, the buttocks 
can be sculpted using one’s own fat, by suctioning and 
reworking superfluous fatty tissue from another part of the 
body (such as from the saddlebags of the upper thighs or 
from the flanks), and injecting it into the buttocks. Such a 
procedure is not possible in people who are very slim. Some 
surgeons believe the operation is unreliable, since it is not 
always possible to achieve a symmetrical shape in the 
buttocks. Furthermore, the bottom could change shape again 
and require the procedure to be repeated after a few months. 
Minor corrections to the shape of the bottom can also be 
made by injecting hyaluronic acid. Since it is broken down by 
the body, however, a further injection will be required after a 
few weeks.

Prior to surgery
An honest, in-depth consultation is essential prior to the 
procedure. Ask about anything you want to know, and make 
your expectations clear. A good plastic surgeon will explain all 
the possibilities, risks, and alternatives. Tell the surgeon about 
all the medications you are taking. Some medicines, such as 
blood thinners, will need to be stopped prior to surgery. You 
will not be allowed to eat on the day of surgery. Shortly before 
the procedure, the specialist will use a marker pen to indicate 
the important anatomical structures on your skin, thus 
ensuring that the implants are positioned correctly and 
symmetrically.

During surgery
Buttock augmentation with implants is performed under 
epidural anaesthesia (a local anaesthetic injected near to the 
spinal cord that numbs specific areas of the body without 
making you unconscious). You will lie on your stomach for the 
duration of the procedure. The surgeon will make an incision 
in the skin of the natural fold between the buttocks, creating 
space beneath the tissue from the side where he will insert 
the implants. Using the method developed by the Brazilian 
surgeon, Dr Raul Gonzalez,
the silicone implants are positioned in the large gluteal 
muscles so as to enlarge, lift, and firm the bottom. To sculpt 
the area covering the hips, bottom and upper thighs, the 
surgeon may also remove fat and / or increase the tissue 
volume with the patient’s own fat during the implantation 
procedure. Depending on the scale of the operation, it will 
take between one and three hours.

Risks
Every operation is associated with the risk of complications, 
especially when foreign material is placed in the body. The 
wound may bleed, prove slow to heal, or become inflamed. 
Sometimes, larger areas of bruising or wound secretion may 
accumulate in the implant cavity. Despite taking the utmost 
care, it is not impossible for the silicone implants to slip out 
of place. If the silicone implants are not positioned correctly, 
they may later become visible or cause pain. Repeat surgery 
may then be necessary. Any lost sensitivity in the buttocks 
will usually return within a few weeks after surgery.

After surgery
As a rule, the patient will remain under observation in the 
clinic for 48 hours postoperatively. The wound will be loosely 
dressed. While the implants are healing (approx. six weeks), 
exercise and physical exertion must be avoided. Normal 
everyday activities can generally be resumed after two weeks. 
After about a month, the swelling will subside and the 
buttocks will have adopted the desired shape. The only 
reminder of the operation will be a scar between the buttocks 
of a few centimetres in length.



2 0

مخاطر

 تشكل كل عملية جراحية خطرا بسبب االعراض التي يمكن ان تنتج عنها و 
خصوصا في حالة توغل جسم غريب داخل االنسجة. كما بامكان الجرح ان ينزف، 

ان يسيء شفاؤه او ان يلحق به التهاب. احيانا يتكون ورم دموي ام لمف و يتجمع 
داخل الزرع. و رغم الرعاية الكبيرة فممكن ان يحصل انزالق لوسادة السيليكون. و 

في حالة زرعها بطريقة ليست وفقا للغرض فان بامكان هذه االخيرة ان تصبح مرئية 
في ما بعد او تسبب آالما، مما يفرض الخضوع الى عملية جراحية ثانية. و تختفي 

اضطرابات االحساس في الردف غالبا اسابيع قليلة بعد العملية
بعد العملية

يبقى المريض في المشفى للمراقبة بعد العملية الجراحية عادة 48 ساعة و تحط 
ضمادة غير محكمة على الجرح. و خالل فترة انتظار شفاء الزرع )ستة اسابيع 

تقريبا( يجب تجنب ممارسة الرياضة و كل جهد بدني. يمكن استئناف الحياة اليومية 
كالمعتاد بعد اسبوعين و بعد شهر تقريبا تهدؤ الوذمة و يأخذ االست شكله النهائي. 
الشيء الوحيد الذي يذكر في العملية الجراحية هي الندبة التي ال تتعدى سنتمترات 

قليلة بين قاعدتي االنسان

تكبير اإلست بواسطة الزرع

يعتبر الناس منذ قديم الزمان دبرا هشا رمزا للجمال و لالثارة الجنسية. لكن لم تنعم 
كل امرأة بمؤخرة متناسقة الشكل على طراز المغنية دجنيفر لوبز. و حتى البرامج 

الرياضية التي تستهدف هذه االمنية ليست قادرة على تغيير إست مسطح من اوروبا 
الوسطى و جعله مستديرا في شكل تفاحة. توجد عمليات جراحية تجميلية تساعد 

النساء و الرجال في الحصول على مؤخرة ثابتة و طبيعية. ان عمليات شد اإلست و 
تكبير حجمه شائعة في امريكا الجنوبية منذ عشرات السنين و في باقي أنحاء العالم 
اصبحت معروفة و يتزايد عليها الطلب. و يعطي الزرع المطور خصيصا لتكبير 

اإلست لردف مسطح حشوة و شدا ألنسجته اللينة و ترفع االست المتدلي. ان وسادات 
السيليكون اكثر ثباتا و صالبة من زرع الثدي كما تتوفر على حجم و أشكال مختلفة. 

هناك بديل آخر و هو دعم اإلست بواسطة الدهون الخاصة و هنا تؤخذ االنسجة 
الدهنية الزائدة من  مكان آخر من الجسم )شحوم الفخذ أو الخاصرة( ثم تجدد و بعد 

ذلك تحط ثانية في المؤخرة. اال ان هذه

العملية ال يمكن إجراؤها على شخص نحيل جدا. ان بعض االطباء الجراحين 
يعتبرون هذه العملية غير مضمونة النجاح الن التصميم المتماثل لالرداف ال يحالفه 
التوفيق دائما. عالوة على هذا ممكن ان تعاد العملية بعد بضعة اشهر في حالة تغير 

شكل المؤخرة من جديد. و يمكن القيام  بتصحيح صغير لشكلها بواسطة حمض 
الهيالورونيك. اال ان الجسم يقوم باستخراجه لذلك البد من حقنه مرة اخرى بعد اسابيع 

قليلة
قبل العملية

ان استشارة الطبيب و إجراء حوار صريح معه قبل العملية الجراحية ضروري و 
مهم. فقوموا إذا بطرح اسئلتكم و عبروا عن آمالكم. و الطبيب الجراح التجميلي الجيد 
سوف يوضح لكم اإلمكانيات و المخاطر الممكنة و يعطيكم بديال آخرا. و قوموا ايضا 

باعطاء الطبيب كل اسماء االدوية التي تتناولونها الن بعض المستحضرات الدوائية 
مثل مضادات التخثر البد لكم من التخلي عنها قبل الخضوع للعملية الجراحية. كما 

يجب عليكم ان تصوموا يومها. و قبل العملية بقليل يقوم الطبيب بوضع عالمات على 
جلدكم بواسطة قلم, و هي هياكل تشريحية مهمة لكي يتواجد الزرع بعد ذلك في شكل 

متماثل و في مكانه الصحيح
كيف تمر العملية

ان تكبير حجم االست بواسطة الزرع تجرى بالتخدير فوق الجافية )تخدير موضعي 
قريب من النخاع الشوكي يستهدف جهات معينة في الجسم بدون غياب الوعي(. يرقد 

المريض على بطنه أثناء العملية و يقوم الطبيب بفصل جلد طية المؤخرة ثم بثقب 
االنسجة جانبيا و اخيرا يحط الزرع. و على نهج طريقة الطبيب الجراح البرازيلي 

الدكتور رؤول جنصالص تحط وسادات السيليكون وسط العضالت الكبرى للمؤخرة 
و تعمل هكذا على تكبيرها ، رفعها و شدها. و لكي يصمم الطبيب الممر بين 

الخاصرة و االست و الفخذ يمكنه أثناء عملية الزرع ايضا شفط الدهون و / او تنجيد 
االنسجة بواسطة الشحوم الخاصة. و تستغرق العملية الجراحية حسب مداها ما بين 

ساعة واحدة الى ثالث ساعات

P R E M I U M 
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An oasis in the bustling heart of Charlottenburg: The waiting area at 
Dr Juliane Bodo’s Plastethics practice and clinic is reminiscent of a lounge. 

Dr Juliane Bodo’s Plastethics clinic is situated between
Olivaer Square and the Kuhdamm. The elegant, modern
practice sits neatly in the neighbourhood where flagship
stores for luxury brands such as Cartier, Chanel and Prada can
also be found. The interiors alone reveal Dr Bodo’s passion
for beauty. The walls and floors of the practice blend elegantly
in shades of brown. The comfortable armchairs and club sofa
are more reminiscent of a lounge than a waiting room.
The practice has its own fully equipped surgical wing and
dedicated ward where one nurse attends to a maximum of
two patients. “The five-star service we offer complements the
high standards I expect from medical care”, the plastic
surgeon explains. Home-made jams or sushi, bathrobes and
towels, Netflix or digital TV – there are no limits during
recovery as far as the patient’s well-being is concerned.
Minor outpatient procedures such as liposuction, eyelid
surgery and intimate aesthetics are performed by Dr Bodo in
the surgical wing of her Plastethics clinic. Inpatient operations
on the abdomen, breast or face take place at the
Plastethics clinic in the same building or at the Meoclinic,
the largest private clinic in Berlin.
Dr Bodo has been in independent practice since 2005; she
continues to operate every day. Very early on during her
studies, she knew she wanted to specialise in plastic and
aesthetic surgery. Her first stop after university was Cologne-
Merheim Hospital, which in the early 1990s housed one of
the most important departments for plastic surgery in
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الجراحة التجميلية
الجمال وسط مدينة برلين العتيقة

تقع عيادة الجراحة التجميلية و التحسينية للدكتورة يليانة بودو في شارع جانبي بين 
ساحة ألفاير و ساحة أدناور “كنت دائما اتمنى ان امارس مهنتي في حي 

“شرلتنبرغ”، وسط الحياة و مع ذلك في هدوء تام” كما تحكي الطبيبة الجراحة. 
فغرف العيادة لها فتنة برجوازية رائعة: غطاء ارضي متعرج، سقف عال و زخرف 
مجصص لطيف. يتسلل النور من كل جانب عبر نير الزجاج المنحوت بطريقة فنية 

في لوحات االبواب العتيقة الى داخل غرفة االستقبال التي تذكر باالحرى في صالون 
و ليس في غرفة استقبال، بفضل اريكاتها المريحة و المتكأ بطرازه االنيق

ان عند رؤية التأثيث نعرف انها مولوعة بالجمال. فقبل اختيارها مهنة الطب كانت 
تفكر باستمرار في العمل كمهندسة ديكور. و خالل دراستها الجامعية لجراحة التجميل 
و التحسين اتضح لها منذ البداية انها تريد ان تعمل كطبيبة متخصصة في هذا الميدان. 

و هكذا كانت اول محطتها بعد الدراسة مستشفى مدينة “كولونياـميرهايم” الذي 
استوعب في بداية التسعينات واحد من بين اهم اقسام الجراحة التجميلية على الصعيد 

االلماني. و هنا تعلمت الدكتورة بودو الجراحة المجهرية المبنية على العدسة المكبرة، 
و عالجت ضحايا الحريق كما حصلت على خبرة في عمليات جراحة اليد. و بعد ذلك  

رحلت الى مدينة برلين لتشتغل بمستشفى “مرتين لوتر” و هنا تلقنت الكثير على يد 
اخير االطباء و حصلت على تكوين خاص في مجال جراحة الصدر

تعمل الدكتورة بودو بشكل مستقل منذ 2005 و في عام 2012 رحلت بعيادتها الى 
شارع جيز بريشتس في برلين. ان السيدة المنحدرة من مدينة “دورتمند” الزالت 

تجري يوميا عمليات جراحية. ان العمليات الجراحية الصغيرة و التي ال تتطلب قضاء 
الليلة في المشفى مثل شفط الدهون، جراحة الجفن او تعديل االعضاء التناسلية تقوم 
بها في غرفة العمليات بعيادتها. بينما تجري العمليات الجراحية الكبيرة كالعمليات 

على البطن، الصدر ام الوجه و التي تتطلب من المرضى قضاء بعض االيام في مكان 
العملية، بالمشفى “هيجيا” الذي ال يبعد عن العيادة اال بدقائق قليلة. لكن قبل ان يتم 

التخطيط لعملية جراحية تقوم الطبيبة اللطيفة بتنظيم لقاء  مع المريض في غرفة 
االستشارات العطاءه كل التفاصيل بشان العملية. و توجد بهذا المكتب لوحات فنية و 

صور كبيرة تزيده سمة شخصية مميزة. „انني اجمع لوحات من الفن المعاصر و 
قمت باختيار لوحات معينة حسب كل غرفة” تقول السيدة

 و يعبر هذا الفن عن الوان منسجمة، بحيث ان هذه االعمال الفنية هي عبارة عن 
طبيعة خالبة او أناس جميلة و دون مباهاة. و هي نفس المطالب التي تتوخاها السيدة 
يليانة بودو: فاهدافها هي وجه طبيعي ام صدر جميل ليس بامكاننا ادراكهما كنتيجة 

لتصحيح جراحي
    اصبحت الجراحة التجميلية في السنوات االخيرة كتومة جدا، تنوه الطبيبة بفكرتها. 

ان كل من يخضع ليديها يريد بعدها ان يظهر حيويا و ناظرا اكثر، لكن ابدا اصغر 
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اختصاصيون للحاالت المؤقدة 
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facial appearance and attractive bust.”
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Modern practice, modern methods: Dr Bodo continues to refine her skills, 
even after 20 years of surgical experience.

Germany. Dr Bodo mastered the skill of microsurgery with
the aid of a microscope, treated blaze victims, and acquired
experience in hand surgery. 

She then moved to Berlin’s Martin Luther Hospital where, 
again, she learned from the best in the business and trained 
to become a specialist in all forms of breast surgery.
Numerous clients have since entrusted her with their 
treatment.
The charming doctor initially gets to know each patient
as part of a thorough consultation. Large-scale paintings and
photographic prints give her consultation room a personal
touch. “I like to collect contemporary art. The pieces were
specially selected for each room”, Dr Bodo explains. The
picturesque landscapes and beautiful portraits are kept to

harmonious tones – understated rather than obtrusive. The
surgeon makes the same demands of her daily work: her
aim is to achieve natural facial features or an attractive bust
without any obvious signs of surgical correction.

Aesthetic surgery has become much subtler in recent years,
a development that is the by-word for Dr Bodo’s own
concept. Patients entrusting her with their looks wish to
appear invigorated and refreshed, without looking excessively
rejuvenated. To shape her patients’ faces, she first injects
hyaluronic acid, Botox or autologous blood beneath their
skin, delivering highly concentrated growth factors. “These
minimally invasive treatments usually help to delay surgery
for a while”, explains the surgeon, a Berliner by choice.
Only if excess skin necessitates a more complex approach
does she reach for her scalpel and laser.

Dr Bodo has also made a name for herself as an intimate
aesthetic surgeon: “I am one of the very few women in the
Berlin area to offer such surgery.” A lot of women consult her
because she is not only an expert, but also a woman. Another
of the surgeon’s specialties is cosmetic breast surgery:
“I offer the full range of established surgical techniques and
implants.” More extensive procedures such as tightening the
skin and abdomen or breast reduction are often performed
in collaboration with her colleague, Dr Andrea Wolff, a

سنا مما هو عليه حقيقة. لكي تقوم بتشكيل وجوه  مرضاها تحقن الطبيبة الجراحة 
تحت الجلد اوال بحمض الهيالورونيك، بوتوكس او الدم الذاتي الذي يحتوي على  

عوامل نمو مركزة جدا. „ان هذا العالج الطفيف التوغل بامكانه في كثير من االحوال 
ان يؤخر القيام بالعملية الجراحية”، كما تشرح لنا هذه السيدة التي اختارت العيش في 

مدينة برلين. و اذا كلفت كثرة الجلد جهدا كبيرا تأخذ بزمام االمور مستعينة في هذا 
بالمبضع و بجهاز الليزر. ان اسم الدكتورة بودو اصبح معروفا ايضا في ميدان تعديل 

االعضاء التناسلية “انني من النساء القليالت في برلين و ضواحيها الالتي يعرضن 
عمليات جراحية من هذا القبيل”. و لهذا فان الكثير من السيدات اللواتي يأتين للعالج 

لكونها خبيرة في هذا الميدان و في آن واحد امرأة. و من بين تخصصاتها كذلك 
جراحة الثدي. „في هذا المجال اعرض تقنيات الجراحة و الزرع التي أكدتها 

التجارب”. عمليات واسعة النطاق على جدار البطن و شد الوجه ام تصغير الثدي 
على سبيل المثال تقوم بها بمساعدة زميلتها الدكتورة أندرية فولف. هذه الطبيبة 

المتخصصة في الجراحة التجميلية تساعد الدكتورة بودو في عيادتها منذ سنة 2011 
حيث تقوم كذلك بحقن تحتي للوجه و بإجراء عمليات جراحية صغيرة. و ينتمي الى 
طاقم العيادة كذلك السيدة بيرغة المسؤولة عن العالج الطبيعي بحيث تستعمل طرقا 
تليق بتحسين بنية الجلد و تقنيات التجميل مثل بلورات التقشير الزالة خاليا البشرة، 
عالج الوجه من كل ضرر متكرر و الوجز باإلبرة و هي كلها طرق تساعد بصورة 

كثيفة على تحسين بنية الجلد. و على هذا الشكل يفتح فريق الدكتورة بودو جميع 
االبواب لمتطلبات الجمال. و بالرغم من كونها تعمل منذ ما يزيد عن 20 سنة في هذا 
المجال فان هذه الطبيبة الجراحة بتجربتها الكبيرة دائما في البحث عن المعرفة. فهي 

تشارك في المؤتمرات الدولية لكي تتعلم  كل ما جد في ميدان تقنيات الحقن و كذا 
االجهزة الحديثة. ان كل ابتكار تستعمله في عالج مرضاها تبحث و تتحقق في فعاليته 

بصرامة. “انني فعال أجول كل العالم لكن البد لكل إبداع بما فيه الزرع ام الليزر ان 
يقنعني و يعطيني الدليل على قدراته!“. ان الدكتورة بودو تثيق بكل ما هو مؤكد، و 

هي تجربتها الطويلة و مهارتها و    ليس البحث باستمرار عن أساليب و موضة 
جديدة. و هذه االستراتيجية عادت بالربح في السنوات االخيرة :   تعد عيادتها في 

مجال الجراحة التجميلية و التحسينية من العيادات االلمانية القليلة التي نجد فيها نسبة 
ضئيلة من المضاعفات بعد العمليات الجراحية

الدكتورة يليانة بودو، الجراحة التحسينية و التجميلية

شارع جيزبغشت 3
10629 برلين

هاتف: +49 )0(30 0-9114938
info@dr-bodo.de
www.dr-bodo.de

 
As much as necessary – at little as possible. From HydraFacial to Botox injections  
and surgery: patients are offered the procedure that best suits their beauty ideal.
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Dr Juliane Bodo was born in Dortmund and has been 
an expert in plastic and aesthetic surgery for 20 years – 
she opened her own practice in 2005. 
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“Minimally invasive treatments 
today delay the need for major surgery 
by a number of years.”
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specialist plastic surgeon who has been working with Dr 
Bodo at her practice since 2011. Dr Wolff also administers 
dermal fillers and performs minor surgical procedures.
Birga Hauptmann completes the group. The health practitio-
ner offers instrumental cosmetic treatments such as micro-
dermabrasion, HydraFacial and needling – methods designed 
to substantially improve the structure of the skin. Dr Bodo’s
team therefore offers a portfolio of beauty concepts to suit
every possible need.

Although the experienced surgeon has now been operating
for almost 20 years, her quest for knowledge never ceases: by
attending major international congresses, she can learn about
new injection techniques and materials. Before using such
innovations on her patients, however, she examines them very
carefully: “I may have the world at my fingertips, but the 
latest
implant or newest laser first has to prove its worth!” Rather
than rushing into the latest trend, Dr Bodo prefers to rely on
her longstanding expertise, her instinct, and methods that
have been tried and tested. The strategy has paid off in recent
years: her rate of postoperative complications is one of the
lowest amongst aesthetic and plastic surgeons in Germany.

The consultation is the start of 
any treatment. Dr Bodo 

accurately translates the wishes 
of her patients with finesse. 
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Pl astethics  GmbH
DR.  Med.  JULIANE BODO

Schlüterstraße 40
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See legend on page 7

Weitere  Leistungen:

Further sur gical  pr ocedures :

Coolsculpting cryolipolysis 
Radiofrequenz-Therapie radiofrequency therapy



2 92 8

    

    

الجراحة التجميلية
البروفيسور يوهانس بروك

T H I S  S U R G E O N 

I S  S E T T I N G 

S TA N D A R D S

“You must be very enthusiastic about going into medicine“, 
Prof. Johannes Bruck says, “otherwise you won’t stick with it 
very long”. Bruck has been a doctor since almost forty years. 
As he talks about it, you can feel the enthusiasm with which 
he still is devoted to his profession.

Born in Vienna, he looks back at a dynamic career in medici-
ne. In 1980 he was stationed as military surgeon with the 
United Nations in the Middle East. Four years later a 
scholarship made the freshly qualified plastic surgeon move 
to the glamour world of beauty surgery in Miami / Florida. 
His solid training, the desire to help, manual skills and 
self-confidence were the conditions that made him become a 
successful plastic surgeon. He set standards in burn surgery 
and was head physician at major hospitals. In April 1986 the 
Berlin discotheque “La Belle“ burned down after a terrorist 
attack. More than 200 injured men and women were rescued 
from the ruins.

In West-Berlin of the eighties these patients could hardly be 
treated adequately. You needed a specialist to establish a burn 
injury centre. Bruck was the ideal candidate. “At last I came 
back to a large city”, the Viennese remembers who cannot 
imagine ever leaving Berlin again. In 2012 the professor 
released the position of head physician in order to fully 
dedicate himself to his private practice for plastic and 
aesthetic surgery. He smiles: “After 25 years I wanted to do 

The vital colours of a large city: The Hohenzollern clinic  
is conveniently situated in the Berlin quarter of Wilmersdorf.

  P R O F.  D R .  D R .  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   

يقول البروفيسور يوهانس بروك "أنه من أجل الطب يجب على المرء أن يكون 
متحمسا وإال فإنه لن يصمد لفترة طويلة".

يعمل الدكتور بروك منذ ما يقرب من أربعة عقود كطبيب. عندما يحكي عن وظيفته، 
نشعر بمدى الحماس الذي ما يزال عنده.

ولد البروفيسور في فيينا وتطلع أن تكون له وظيفة مؤثرة في الطب، ففى عام 1980 
تمركز كجراح حرب تابع لألمم المتحدة في الشرق األوسط. بعد أربعة سنوات حصل 
الطبيب المختص في الجراحة التجميلية على منحة دراسية قادته إلى مدينة مايامي في 

فلوريدا. بفضل تعليمه الممتاز ورغبته في المساعدة ومهارته اليدوية وثقته بنفسه 
تمكن من أن يصبح جراحا تجميليا ناجحا. أسس معايير في عالج مصابي الحروق 
وعمل كرئيس األطباء في مستشفيات كبيرة.  في شهر ابريل عام 1986 احترق  
المرقص الليلي "البيال" في برلين بعد هجوم إرهابي. أنقذ رجال اإلغاثة أكثر من 
200 جريح من الرجال والنساء من تحت الحطام. عانت برلين خالل الثمانينيات 
تحت ضغوط سياسية كبيرة لقلة إمكانيات الرعاية الكافية لكل المصابين. احتاجت 

حينها السلطات إلى مختص إلنشاء مركز لعالج مصابي الحروق. ثبت أن الطبيب 
بروك هو المرشح األمثل. ويروى الطبيب بروك ذكرياته قائل:ا أخيرا سوف ارجع 

للمعيشة في المدينة الكبيرة. ولم يكن يتصور في أي وقت آخر أنه سيترك برلين مرة 
أخرى.

تخلى البروفيسور عن عمله ككبير األطباء في الجامعة عام 2012 وذلك لتكريس 
نفسه للعمل في عيادته الخاصة لعمليات التجميل، يبتسم الطبيب ويقول "بعد 25 عاما 

أردت أن افعل الشيء الذي يسعدني أكثر". تقع عيادة هوهنتسولرن في شارع يمتاز 
بالمواصالت الجيدة في برلين وذلك في حي فيلمرزدورف.

يبدو المبنى الزجاجي في زاوية شارع هوهنتسولرندام وكأنه سفينة راسية. تحتوي 
العيادة على مركز للعمليات مع قسم للتنويم، إلى العديد من العيادات الطبية. في عام 

2001 قام البروفيسور بروك بنقل عيادته إلى الطابق الثاني من المبنى. يتكون فريق 
الدكتور بروك من ثالثة طبيبات متخصصات. األولى مختصة في تجميل األنف 

واألخرى في الجراحة التناسلية، إلى جانب زوجته األخصائية في األمراض الجلدية و 
التي لها دراية واسعة في عمليات األورام. تقدم العيادة جميع أنواع العمليات التجميلية 
والترميمية وذلك لمرضى التامين الصحي القانوني. يتخصص الدكتور بروك بشكل 

شخصي في عمليات تجميل الوجه والثدي. يقول الدكتور بروك أنه يقوم بإجراء العديد 
من العمليات للرجال أيضا.

يرتدى البروفيسور بروك المالبس الزرقاء لغرفة العمليات تحت معطف الطبيب 
األبيض. لقد قام الطبيب منذ قليل بإجراء عملية إلزالة ورم من ساق أحد المرضى. 
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“I am convinced that you cannot achieve 
good aesthetics without a thorough experience 
in reconstructive surgery.”
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Like a ship’s bow the glazed corner building protrudes into the Hohenzollerndamm. The  
clinic hosts a surgical centre including inpatient wards as well as several medical practices.

A sculpture as aesthetic signpost: for professor Bruck  
breast surgery belongs to the favourite procedures. 

Three female specialists belong to the team: both a specialist 
for nose and intimate surgery and his wife, a dermatologist 
who provides a broad range of skin tumour operations. The 
practice offers the whole range of plastic and aesthetic 
surgery also for patients with state health insurance. Facial 
surgery and breast operations are the key areas of Prof. 
Bruck. “I also operate on many men”, the doctor explains. 
Prof. Bruck wears blue surgical clothing under the white coat. 
Until just now he has been standing at the operating table 
removing a tumour from a patient’s lower leg. Next door the 
treatment room is prepared for the next patient. The surgeon 

what I like most.” The Hohenzollern clinic is conveniently 
situated in the Berlin quarter of Wilmersdorf. Like a ship’s 
bow the glazed corner building protrudes into the Hohenzol-
lerndamm. The clinic hosts a surgical centre including 
inpatient wards as well as several medical practices. In 2001 
Prof. Bruck moved his practice into the second floor with the 
porthole windows.

After almost forty years Bruck  
is still enthusiastic about his  
profession. “It is an exceptional 
privilege to have a job that is so 
much fun.” 
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بجانب ذلك تم تجهيزغرفة العالج للمريضة التالية. حيث أنه قام منذ أسابيع بتكبير 
وشد ثديها، يجب اآلن أن يتم تصحيح إحدى الندوب. يقول البروفيسور "أنه مقتنع أن 
بدون معرفة واسعة عن الجراحة الترميمية ال يمكن أن تجرى عمليات تجميلية جيدة 
ولهذا السبب فإنه يمارس هذه العمليات كما في السابق". ال يوجد بالنسبة للطبيب أي 

فرق بين المرضى الذين يبحثون عن مساعدته بسبب تشوهات وندوب الحروق أو 
نتيجة للجفون المتدلية. 

يقول الطبيب أن كل شخص يعانى من وصمته ولكن بطريقة تختلف عن األخر. يجب 
على كل طبيب أن يأخذ معاناة الشخص على محمل الجد وأن يضع نفسه في موقف 
مرضاه. الجراحة التجميلية فرع يهتم بالصور الذاتية واحترام الذات، لذلك فإنه من 

الضروري أن يستمع الطبيب لمرضاه بعناية وبشكل كامل وذلك من أجل تقديم 
استشارة وشرح دقيق للحالة.

يقول الطبيب أيضا "أن االستشارة الجيدة يمكن أن تجنب العديد من المرضى الكثير 
من العمليات". عندما يكون المرضى بعد العمليات غير سعداء، فإن ذلك ال يرجع 

حسب وجهة نظره إلى أخطاء األطباء التي نادرا ما تقع، بل إلى التفاوت بين 
التطلعات والنتائج. هذا ما استخلصه البروفيسور بروك من خالل عمله كخبير لدى 
المحكمة. ينقل الدكتور بروك خبرته للزمالء اللذين يعملون معه بانتظام، وكمدرس 

في جامعة مازاريك في مدينة بروين التشيكية، وكذلك كرئيس للجمعية األلمانية 
للجراحة التجميلية والترميمية، إلى جانب  نشره للعديد من الكتب والمقاالت الطبية.

يقول البروفيسور بروك "أبلغ من العمر 63 عاما، وفي هذه السن ال يفوت المرء إال 
أن يسوي حساباته، و أنا أقول اليوم أنه امتياز كبير أن يعمل اإلنسان في مهنة ترضيه 

على كل المستويات".
الطبيب األب لثالثة أطفال ال يفكر في التوقف عن العمل، ألن العمل بالنسبة له هو 

مغزى حياته.

“A good consultation sometimes 
can save a patient from surgery.”

20        17
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has augmented and lifted her breasts a few weeks ago.

Now a scar will be corrected. “I am convinced that you 
cannot achieve good aesthetics without a thorough experi-
ence in reconstructive surgery”, the professor explains. 
“Therefore I am still practising both.”

Whether patients come due to disfiguring burn scars or 
drooping eyelids makes no difference to him. “Everybody 
suffers from their own personal stigma “, the doctor emphasi-
zes. A doctor must respect every complaint and empathize 
with the subjective perception of the patient. In a field that 
focuses so much on self-image and self-esteem as aesthetic 
surgery it is particularly important to listen carefully, consult 
comprehensively and without prejudging the outcome. 

“A good consultation sometimes can save a patient from 
surgery”, the doctor underlines. That some patients are not 
happy after an operation is to his opinion rarely due to a 
technical error committed by the surgeon. From his experi-
ence as expert before the court Bruck has learnt: “Mostly it is 
the disparity between expectations and result.” 

He likes passing on his know-how. To colleagues who regularly 
look over his shoulder, as a teacher at the Masaryk-University 
in the Czech city of Brno or as president of the Association 
of German Aesthetic Plastic Surgeons. He is author of 
numerous textbooks and scientific publications. “I am 63 
years old now”, Bruck says, “which is a point in life you tend 
to somewhat draw balance.” To stop though is not part of the 
concept of the father of three. The profession is his fulfilment 
in life. “It is an exceptional privilege to have a job that is 
always fun.”

  P R O F.  D R  D R  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   

  P R O F.  D R .  D R .  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   

Prof.  Dr .  Dr .  med. 
Johannes  C .  Bruck
Facharzt für Pl astische  
und Ästhetische Chirurgi e , 
Handchirurgie

Hohenzollernklinik
Fachklinik  für Pl astisch e  
und Ästhetische Chirurgi e  – 
Hautkrebszentrum

Hohenzollerndamm 28 a
10713 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2000602424
kontakt@hohenzollernklinik-berlin.de
www.hohenzollernklinik-berlin.de

Further sur gical  pr ocedures :

Lip correction

Whether in the bathrooms or the patients’ rooms: everywhere in the 
Hohenzollernklinik warm, earthy colours are present. 

See legend on page 7
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“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of every treatment in plastic 
surgery.”

As stylish as a hotel lobby: the Pallas Kliniken 
sets high standards also for interior design.

تتوقف جميع القطارات في محطة مدينة أولتن السويسرية. هذه المدينة الصغيرة التي 
تقع على بعد نصف ساعة فقط من مدينة زيورخ، وتعتبر محطة أولتن نقطة التقاطع 

المركزية للسكة الحديدية السويسرية، أي يمكنكم الوصول إليها بسهولة من أي مكان. 
وهنا توجد عيادات باالس التي تتمتع بسمعة ممتازة في جميع أنحاء سويسرا، والتي 

لها فروع أخرى في مدينتي زيورخ وفينترتور. يتميز فريق العمل في عيادتنا بالخبرة 
الكبيرة في مجال الجراحات التجميلية، وعالج األمراض الجلدية واألوعية الدموية 

وزراعة الشعر ذاتي النمو. رؤساء أقسام الجراحة التجميلية لدينا هم: الدكتور 
كريستيان ديبنر والدكتور عارف ألتناي. وقد اجتاز الطبيبان تدريبًا استمر لسنوات 
طويلة، ولديهما خبرة مؤكدة في مجال الجراحات التجميلية. ال يستفيد المرضى من 

سمعة هؤالء األطباء المتخصصون والمؤهلون فحسب، بل من األجواء العائلية 
الُمريحة في العيادة أيًضا. تأسست العيادة قبل أكثر من عشرين عاًما لتكون عيادة 

لطب العيون، فتطورت وأصبحت عيادة معروفة في مجاالت عدة، مثل: طب العيون 
والجراحات االنكسارية والجراحات التجميلية واألمراض الجلدية واألوعية الدموية. 

هناك تعاون وثيق بين جميع أقسام العيادة. وفي فروع العيادة األخرى يوفر فريقنا 
الطبي، الذي يتمتع بكفاءة عالية، خدمة مميزة للمرضى في مجاالت أخرى، وهي: 

الدكتور كريستيان ديبنر والدكتور عارف ألتيناي
االستشارة عبر نظام محاكاة ثالثي األبعاد

Olten is a major junction of the Swiss Railways, a small
town only half an hour ride from Zurich and easily accessible
from everywhere. Olten is also home to the Pallas Kliniken,
a clinic with an excellent reputation in Switzerland. The
team is highly competent and experienced in plastic surgery
and dermatology, phlebology and autologous hair transplantati-
on.
The senior specialists for plastic surgery are Dr Christian
Depner and Dr Arif Altinay, both of whom have many years
of training and proven experience in their field. plastic
surgery. They have gained an excellent reputation not only for
providing specialised services and expertise, but also for the
pleasant and relaxed surroundings that clients never fail to
appreciate. The practice was founded more than 20 years
ago as an eye clinic, and has since established itself as a
centre for outstanding services in ophthalmology, refractive
surgery, plastic surgery, dermatology and phlebology.
All these specialist disciplines are closely coordinated.

A team of highly qualified professionals is available to
patients at several locations, offering treatments for the skin,
veins and aesthetics. Senior consultant in dermatology,
Dr Christoph Schänzle and senior consultant in aesthetic
dermatology, Dr Michael Gütling, developed the DermaCare
concept, which is used by the Pallas Kliniken to combine
healthcare with aesthetics. “Clinical and aesthetic dermatology,
cosmetics, plastic surgery and phlebology go hand in hand
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“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of 
every treatment in plastic surgery.”

 
3D simulation means the 
prospective outcome of the 
procedure can be visualised 
prior to surgery.

here: our team of distinguished specialists bears joint
responsibility for your skin – your whole life long.”, has been
part of the team from the outset: “We developed an integrated
concept focused on facial and body contouring, hair, veins
and graceful ageing, which is still proving successful today.”

When asked about the procedures they perform most
frequently, Dr Depner and Dr Arif Altinay do not hesitate
to answer that they are very clearly breast and eyelid surgery.
Not only aesthetic interventions but also tumour excisions and
the correction of false lid positions are on his surgical range.
Here the synergy between the Pallas Kliniken (beauty unit) and
the Eye Centre Pallas becomes apparent. One special area is
autologous hair transplantation, which the two plastic surgeons
perform in collaboration with Alberto Sandon, an expert in the
field. That the private clinic and the surgical practice reside in

the same house is of great advantage. Patients thus can expect
the best postoperative treatment and monitoring, even
overnight, after general anaesthesia.

The “chemistry” between patient and doctor is also important.
“The chemistry must simply be right. We want to fully 
understand our counterpart. That has to do with empathy,” the
surgeons explain, since the plan is to follow a path together
that leads to a content patient.
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Beauty specialists: Head of 
plastic surgery in Zürich is 
Dr Christian Depner (left), 
and in Olten Dr Arif Altinay.

أمراض الجلد واألوعية الدموية والتجميل. وضع كبير األطباء في قسم األمراض 
الجلدية، الدكتور كريستوف شانزله بالتعاون مع كبير األطباء في قسم األمراض 

الجلدية التجميلي، الدكتور ميشايل غوتلينغ، استراتيجية "العناية بالجلد" 
)DermaCare( والتي تُعنى بالجمال والصحة مًعا. "يعمل أطباء أقسام التجميل 

والجراحة التجميلية وأمراض األوعية الدموية في عيادتنا يًدا بيد، لذا يشعر أطباء 
فريقنا ذائعي الصيت أنهم مسؤولون مًعا عن العناية بجلدكم مدى الحياة."

"تهدف جميع عالجات قسم الجراحة التجميلية إلى وصولكم إلى مظهر طبيعي، 
وجعل شعوركم تجاه اجسادكم إيجابيًا."

"نحن هنا من أجل مرضانا - قبل العملية وخاللها وبعدها."

حين تسأل الدكتور ديبنر والدكتور ألتناي عن أكثر العمليات الجراحية التي يجرياها، 
فيجيبان بال تردد: عمليات تجميل الثدي وعمليات الجفون. لكن األمر ال يقتصر على 

عمليات التجميل فقط، بل يشمل أيًضا عمليات إزالة األورام السرطانية وعمليات 
تصحيحية للجفون. ويُجَرى النوع األخير من العمليات من خالل التعاون بين قسم 

التجميل بعيادات باالس ومركز باالس للعيون. كما يوجد لدينا تخصص مميز، وهو 
زراعة الشعر ذاتي النمو، ويقوم به جراحان ُمتخصصان في الجراحات التجميلية 

بالتعاون مع أخصائي زراعة الشعر ألبيرتو زاندون. ولدينا ميزة كبيرة: تقع العيادة 
الخاصة للطبيب المعالج وعيادات باالس في نفس البناية، مما يضمن رعاية مثالية 

للمرضى بعد إجراء العملية الجراحية حتى أثناء الليل، وبعد العمليات الجراحية 
الكبيرة التي تتطلب تخدير المريض. الخطوة األولى لكل من يهتم بالعالج في عيادات 

باالس هي بطبيعة الحال التحدُّث مع الطبيب المعالج في جميع التفاصيل. وخالل 
جلسة االستشارة األولى المجانية يشرح الطبيب وسائل العالج المختلفة وتكلفة كل 
منها. وفي الخطوة الثانية يتم تقديم مشورة متخصصة تفصيلية للمريض، يُستخدم 
خاللها في كثير من الحاالت نظام محاكاة ثالثي األبعاد، "وهو وسيلة تقنية تُسهِّل 

عملية التواصل بين الطبيب والمريض". حيث يستطيع األطباء بواسطة هذا النظام 
تحويل رغبات المرضى إلى صور واقعية. يحتوي هذا النظام على ستة كاميرات، 
يمكن من خاللها تصوير الوجه والرقبة والجسم بتقنية صوًرا عالية الجودة ثالثية 
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األبعاد. يُمكن تدوير هذه الكاميرات في جميع االتجاهات رأسيًا أو أفقيًا، كما يُمكن 
إمالتها وتكبير الصورة. هكذا يمكن تصّور نتيجة العملية الجراحية قبل إجرائها. 

ويشرح الدكتور ديبنر ذلك: "من الضروري أن أتمكن من تنفيذ كل ما أقوم بمحاكاته 
على الشاشة. واجبي تقديم صورة واقعية للمريض."  ال يقتصر دور جلسة االستشارة 
المتخصصة على تحقيق رغبة المريض فقط، لكنها تهدف أيًضا إلى بناء عالقة وثيقة 

معه. يقول الجراحون: "من الضروري أن تكون تلك العالقة جيدة. نريد أن نتعرف 
على شعور المريض، وهذا يرتبط بالتعاطف معه". وذلك ألن العالج طريقًا يجب أن 
نسيره مًعا، ويجب أن يشعر المريض في نهايته بالرضا. يولي أطباء عيادات باالس 

اهتماماً كبيراً لهذا الطريق المشترك. ولذلك يكون الطبيب في لقاء االستشارة هو نفس 
الطبيب الذي يُجري العملية. ويؤكد الطبيبان ديبنر وألتناي: "تقديم المشورة الشاملة 

للمريض، إضافة إلى معرفة الطبيب وخبرته يُعدان جزًء مهًما للغاية في عملية العالج 
م لمرضانا تصوًرا واضًحا وواقعيًا عن نتيجة العملية  برمتها. من الضروري أن نُقدِّ

ل الجراحي. يكمن الهدف من أي عملية جراحة تجميلية في وصول الجسم  ومدى التدخُّ
إلى شكله الطبيعي، وتمكين المريض من الشعور باالرتياح تجاه جسده. ويُعد الحديث 

بين الطبيب والمريض عامالً ُمهًما لتحقيق هذا الهدف. "نحن هنا من أجل مرضانا 
- قبل العملية وخاللها وبعدها."

الدكتور كريستيان ديبنر
الدكتور عارف ألتناي

عيادات باالس للجراحات التجميلية و عالج األمراض الجلدية

The specialists at Pallas Kliniken place particular importance
on this combined strategy. The doctor who holds the
consultation is also the one who performs surgery. Dr Depner
and Dr Arif Altinay: “In addition to an exhaustive consultation,
expert knowledge and experience are an integral part of the
entire treatment concept. It is crucial that we provide our
clients with a clear and realistic idea of the scope and outcome
of treatment. A natural appearance, satisfaction and a
positive body image are the goal of every treatment in plastic
surgery. Hence, the dialogue between doctor and patient is
critical. We are here to serve our patients – before, during,
and after surgery.”

The first step when deciding on treatment at the clinic is a
detailed consultation with the doctor, of course. In a free
initial consultation patients are informed about the treatment
possibilities, costs and expenses. The second step is the
detailed specialist counselling in many cases including three
dimensional (3D) simulation. “It is a technical tool that helps
optimise the communication between patient and doctor.”
With the simulation device, the doctors can make the desires
of the patient visible. Six cameras supply high resolution
3D pictures of face, neck and body that can be turned, tilted
and zoomed vertically and horizontally in every direction.
So the possible operative result becomes apparent before the
intervention.

“I must be sure that what I simulate on the screen can actually
be performed” Dr Depner explains. “It is my responsibility to
show a realistic picture.” Even minor changes as created by
injections are represented in this technique. But it is not only
the patient’s wishes and expectations that must be discussed.

Dr.  Med.  Christian Depner
Dr.  Med.  Arif  Altinay
Pall as  Kliniken 
Klinik  für Pl astische  
Chirurgie  und Derm atologi e

Standort Olten
Louis-Giroud-Straße 26
CH-4600 Olten
www.pallas-kliniken.ch

Standort Zürich
Limmatstraße 252
CH-8005 Zürich
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Further surgical procedures:

Scar correction
Mesotherapy
Microneedling
Sweat gland deactivation
Deep peel
Holistic anti-ageing
Autologous hair transplantation

Standort Winterthur
Gertrudstraße 1
CH-8400 Winterthur

Beauty for all: The Pallas Klinik in Zürich is only a few minutes from 
the main station, and the tram stops directly in front of the main entrance.

See legend on page 7
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الدكتور كنوتي ـ مدينة بيل / سويسرا
احسن الطرق الجراحية في أمن و أمان

الدكتور كنوتي ـ مدينة بيل / سويسرا
احسن الطرق الجراحية في أمن و أمان

ان بامكان تغييرات صغيرة ان تعطي للحياة جودة عالية. فبعض الناس يرغبون جبينا 
امتنا و البعض اآلخر صدرا مآلنا لكي يصارعوا الحياة من جديد بأكثر ثقة بالنفس. 

ان الدكتور كنوتي يجري عمليات جراحية تجميلية على مستوى عال مبنية على االمن 
و االمان. و يعرف ان مرضاه يضعون حقا حياتهم بين يديه “ان هذه الثقة التامة 

لبالنسبة لي شيئا مقدسا”، يؤكد السيد كنوتي “لذلك اقوم بالعملية الجراحية فقط حينما 
اعرف تمام المعرفة انها ستحقق الهدف الطلوب”. ان “بيل” تقع بين المدينتين زوريخ 

و جنيف، وسط طبيعة فريدة من نوعها. في الشمال تعلوا جبال “الجورا” التي تعد 
جنة عشاق الرحالت و الفروسية و الرياضات الشتوية. و في الجنوب الغربي تمتد 

بحيرة بيل و على جزيرتها “جزيرة بيل” قضى الفيلسوف جان جاك غوسو في القرن 
الثامن عشر عدة اشهر سعيدة. و تعد بيل الى جانب كونها اكبر مدينة في سويسرا من 

حيث ثنائية اللغة من بين اهم المراكز لصناعة الساعات في العالم. و بها نجد عدة 
اسماء مشهورة لمصانع سويسرية تنتج ساعات فاخرة. ان السكان يزاولون اللغتين 

الفرنسية و االلمانية بكامل السهولة و من بينهم طبعا الدكتور كنوتي و موظفيه الذين 
يتكلمون اللغتين بطالقة. و في هذه العيادة االنيقة يخاطب كل ضيف و يعتنى به بشكل 

فردي، شخصيا و في لغته
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In his clinic Dr Daniel Knutti offers a wide range of modern aesthetic surgery at 
an excellent international standard. His favourite specialty is facial surgery. 

Small changes can greatly improve a person’s quality of life.
Some patients would like a smoother forehead, others to wear
a fuller décolleté with new or regained confidence. Dr Daniel
Knutti performs aesthetic surgery of the highest level, to
meet the most uncompromising expectations. For this
reason, patient safety is his top priority. As a specialist, he
knows that patients are placing their lives in his care. “Trust
is fundamentally important,” says Dr Knutti, “and I only
operate if the patient will unquestionably and safely benefit
from the procedure.”

Biel lies halfway between Zurich and Geneva in a unique
setting. To the north, the Jura alpine region draws hikers,
riders and winter sports enthusiasts. South of the city, Biel
Lake and Peter Island extend out toward the capital, and once
provided inspiration to the famous philosopher Jean-Jacques
Rousseau, in the 18th century. Biel is one of the most 
important centres of watchmaking in the world. A number of 
the bestknown Swiss luxury brands have their manufacturing 
sites in the region. Biel is also the second-largest bilingual city 
in Switzerland, where people comfortably shift from French 
to German inside one same friendly conversation. Dr Knutti
and his team are fluent in both languages of course, and every
patient receives personalised care in either language, for best
understanding and comfort.

S A F E T Y  G UA R A N T E E D 

T H R O U G H  OP T I M A L 

OP E R AT I N G  T E C H N IQ U E
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“I only operate if the patient will surely and safely 
benefit from the intervention”. 
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At his elegant private clinic, Dr Knutti and his team offer a
wide range of modern aesthetic surgical procedures, as well as
liposuction and anti-ageing treatments. Many men also visit
the clinic to receive own-hair transplants, to correct a
receding hairline, bald patch or thinning hair. Dr Knutti’s
own best-loved creative speciality is facial surgery. “The face
tells all,” says the doctor, “it is the most visible part of a
person. The eyes, nose, cheeks and chin – bring together so
many subtle demands, so many possibilities and options.
The human face is a never-ending fascination.”

Patients who desire a perfectly shaped bottom are in the
best of hands with Dr Knutti. Whilst buttock augmentation
with the aid of implants is a routine practice in Brazil, only

ان الدكتور كنوتي و طاقمه الطبي يعرضون قائمة طويلة من العمليات الجراحية 
التجميلية بدأ بشفط الدهون الى عالج التجاعيد. و هناك كذلك عدد كبير من الرجال 

الذين يأتون للعيادة من أجل تكثيف شعر الرأس بشعرهم الشخصي. ان مجال 
تخصص الدكتور كنوتي هو جراحة الوجه “الوجه هو الحقيقة التامة. فهو أكثر ما 

يظهر لدى االنسان” يقول الطبيب. سواء تعلق االمر بالعين، باالنف، بالخدين ام 
بالذقن، فهناك رغبات و اشكال و امكانيات كثيرة، و هذا االمر يفتنني كل يوم من 
جديد”. و المرضى الذين يرغبون مؤخرة في شكل جميل، يلبي لهم الدكتور هذه 

االمنية على احسن وجه. يعد تكبير االرداف في البرازيل من بين العمليات الجراحية 
االكثر روتينية بينما في اوروبا هناك حتى اآلن فقط فئة قليلة من االطباء الجراحين 

البارعين في هذه التقنية الصعبة للغاية

few plastic surgeons in Europe perform such a technically
demanding procedure. Daniel Knutti has worked with some
of the most experienced surgeons in Brazil, and has transpor-
ted his knowledge of their implantation techniques and
postoperative care to Biel.
The state-of-the-art clinic meets the highest Swiss and
international standards. Its technical equipment, staff and
training are world-class, with rigorous continuing-education
requirements to ensure the latest professional techniques
and skills. Dr Knutti’s own research into optimal operating

“Eyes, nose, cheeks, chin – there are 
so many wishes and demands, 
so many variations and options.”

20        17

Knuttis elegant private clinic sets standards  
in technical equipment and competence. 

Safety is of top priority for  
Dr Knutti. “My patients 
literally place their lives in my 
hands”, the specialist says, “and 
I exactly know how important 
trust is in my work”.
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procedures takes him around the world each year, to major
congresses where he meets with fellow experts of his field,
often as a lecturer. To travel, he uses his own aircraft, his
second passion in life. After being selected for a state
education as a military pilot at the age of 17 – as one of just a
few from nearly a thousand, he finally opted for a career in
medicine instead of aviation. Airplanes remained an impor-
tant part of his life, however. “Flying is one of the most 
efficient and elegant ways to visit professional colleagues 
throughout Europe,” says Dr Knutti, who also holds a 
commercial pilot’ licence. As a pilot, he knows the impor-
tance of being wellprepared, to act with foresight and skill in 
a limited space. The same is true of a good surgeon. “Both 
activities are potentially
dangerous if not performed with the greatestcare and 
attention. I rather enjoy keeping that in mind at alltimes,” he 
says with a smile. In 2003, Dr Knutti fulfilled one of his 
greatest dreams ever, that of buying a historic biplane.
On a beautiful summer evening, you might spot doing his
rounds over Biel Lake in his yellow Bücker (1936) to unwind
after a day at the clinic. After state exams in 1977, it was clear 
to him already that he would be building a career as a 
surgeon. The possibility of performing the most intricate 
procedures with one’s own hands, to achieve a specific and 
exacting result, was a challenge which provided great 
motivation. He received excellent training in reconstructive 
and aesthetic plastic surgery and became Senior Consultant 
at the University of Bern in 1984.
“I had to shoulder a lot of responsibilities at a relatively young
age,” remembers Knutti. “That was a major challenge but
also wonderful preparation for my current practice.” In the
1980s, aesthetic surgery was still a controversial topic in both
Switzerland and Germany. The pioneers in the field were all
based in the USA. So in 1987, Dr Knutti moved to North
America to go learn from them. Now, after more than three
decades in the operating theatre, Daniel Knutti is recognised
as one of the best surgeons in Europe. His fundamental
guiding principle is a simple one: “Always use the technique
best suited to the individual case.”

ان السيد دانييل كنوتي قام في البرازيل بعمليات جراحية مع زمالءه االكبر خبرة في 
العالم و عاد بهذه المعرفة بتقنية الزرع و العناية الطبية بعد العالج الى مدينة بيل. و 

عيادته ترضي اعلى المعايير السويسرية و العالمية بما فيه على مستوى المعدات 
التقنية و كذا كفاءة الطاقم الطبي. لقد كان كطالب بعد حصوله على دبلوم الدولة سنة 
1977 متأكدا انه سيختار مهنة الجراحة. ان هذا الرهان، انجاز عمل يدوي و التأكد 

من نتيجته مباشرة، فرض عليه جادبية كبيرة. هكذا تابع تكوينا على أعلى مستوى في 
ميدان الجراحة التجميلية، التحسينية و الترميمية و صار بعدها في عام 1984 كطبيب 

متخصص متخرج طبيبا أوال بقسم الجراحة التجميلية بجامعة برن السويسرية. 
“بالرغم من صغر سني نسبيا كان لدي مسؤولية كبيرة”، يتذكر الدكتور كنوتي. „لقد 

كانت بالنسبة لي تحديا كبيرا و لكن في آن واحد كذلك استعدادا افضل للتجربة 
العملية”. و خالل فترة الثمانينات كان ينظر بشك في سويسرا و المانيا الى الجراحة 

التجميلية. و معروف ان الرائدين في هذا الميدان آنذاك كانوا يعملون في امريكا. فقرر 
الدكتور كنوتي ان يرحل الى هناك عام 1987 ليتعلم على يد البارعين في هذا 

المجال. و بعد مرور ما يزيد على ثالثة عقود في قاعات العمليات يعتبر الدكتور 
كنوتي بنفسه من احسن الجراحين في اوروبا. فهو يجري عمليات تبعا لمبدإ أساسي و 

هو “ال استعمل تقنيتي بل اخيرها”. فالبحث عن التقنية االفضل الزال يدفع هذا 
الخبير الى خوض رحالت عبر العالم، الى مؤتمرات و تظاهرات تدريبية على متن 
طائرته الخاصة التي يقودها بنفسه. و يشكل الطيران في حياته هوايته الكبرى الثانية 

الى جانب الطب طبعا. ففي 17 من عمره طمح الى تكوين الدولة ليصبح طيارا 
عسكريا و ساعده الحظ ليكون من القلة القالئل من بين ألف مرشحين الذين حلقوا في 

السماء. و بعد حصوله على شهادة التعليم التانوي قرر ان يتخلى عن احتراف 
الطيران ليتخصص في ميدان الطب، اال ان الطائرات لم تفقد مكانتها في حياته. „ان 

الطيران ليس بالنسبة لي بدخا تافها فقط” يؤكد الدكتور كنوتي. „انه يمكنني من السفر 
بسرعة و بسهولة للقاء احسن الزمالء في اوروبا”. و بكونه يملك رخصة طيار 
محترف بامكانه مبدئيا قيادة كل انواع الطائرات. لقد تعلم في هذه المهنة كطيار 

ضرورية االستعداد التام و التصرف على نحو بعيد النظر و العمل ببنية منظمة في 

With his experience of more than three decades in the operation room Daniel Knutti  
belongs to the best surgeons in Europe. His principle is: “I do not necessarily use my own 
technique, I use the technique fitting best in the individual case. 

Dr.  med.  Daniel  A .  Knutti 
Klinik  für Ästhetische 
Chirurgie  Biel / Schweiz

Bahnhofstraße 39
CH-2502 Biel (Schweiz)
Telefon: +41 (32) 3227783
E-Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

الظروف الصعبة. و على كل طبيب جراح جيد ان يكون بارعا في هذه االشياء. „ان 
كالهما، الطيران و الجراحة، يشكالن خطرا محتمال اذا لم نقم بهما بشكل منظم و 
برعاية فائقة. ربما احب تلك االثارة المؤكدة” يقول مبتسما. في عام 2003 حقق 

السيد دانييل كنوتي حلمه بشرائه طائرة تاريخية ذات السطحين و حين يكون المساء 
الصيفي جميال يقوم بعد عملياته الجراحية بجوالت فوق بحيرة بيل على متن طائرته 

من نوع “بيكر” المصنوعة عام 1936
 

See legend on page 7
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Dr. Yoram Levy and Dr. Christian Schrank work - as you 
expect it from team players – on eye level as an experienced 
duo. Since 2011 they jointly practise at the private clinic Dr. 
Schindlbeck in Herrsching am Ammersee which is equipped 
according to the most modern criteria and reached within 90 
minutes from the Munich airport via public transport. The 
beautiful building is situated in a picturesque lake ambience 
creating a warm welcoming atmosphere that may sometimes 
make patients forget they are staying in a hospital.

Both Dr. Levy, specialised in surgery and plastic surgery and 
Dr. Schrank, specialised in plastic and aesthetic surgery, look 
back on many years of professional experience. Dr. Levy to 
date is the only “master member” of the Society of Aesthetic 
Surgery. For 24 years he directed the renowned Partnach 
– Clinic for Plastic – Aesthetic Surgery in Garmisch-Parten-
kirchen. There he came to know and appreciate his younger 
colleague Dr. Schrank who specialised in 2003 in plastic and 
aesthetic surgery with special interest in face-, breast-, and 
body forming surgical techniques. Dr. Schrank leads the 
section facelift and face surgery within the Society of 
Aesthetic Surgery.

Both doctors have participated actively in a large number of 
national and international congresses and seminars as well as 
performed live operations with video transmission. Further-
more, visiting doctors are trained practically and theoretically 
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الجراحة التجميلية
الحماس الذي يلزم

الدكتور يورام ليفي والدكتور كريستيان شرنك فريق متكامل / منسجم يعمل بنفس 
المستوى من االحتراف، مثلما يتمناه كل العب فريق.

يعمل الفريق منذ 2011 مع بعض في العيادة الخاصة للدكتور شيندلباك، المجهزة 
وفق أحدث المواصفات الطبية في مدينة هيرشينغ على ضفاف بحيرة آمر، وعلى بعد 

90 دقيقة بخط مباشر بالقطار من مطار ميونخ. تبعث اإلقامة، الواقعة في محيط 
خالب للبحيرة نوعا من الدفء، وتخلق جوا ينسي الزائر أنه موجود في عيادة.

الدكتور ليفي المختص في الجراحة العامة والجراحة الترميمية والدكتور شرنك 
المختص في الجراحة الترميمية والتجميلية، يتمتعان بخبرة طويلة في هذا المجال. يعد 

الدكتور ليفي إلى اليوم هو العضو الوحيد  بدرجة "عضو سامي" في مؤسسة 
الجراحة التجميلية. كان رئيسا لعيادة غارميشار بارتنخ العريقة للجراحة التجميلية 

والترميمية لمدة 24 سنة. تعرف هناك على زميله األصغر منه الدكتور شرنك 
وعرف منزلته، الذي يعمل منذ 2003 كطبيب مختص في الجراحة التجميلية 

والترميمية، اختصاصه جراحة شد الوجه و تشكيل الثدي  والجسم.

الدكتور شرنك يرئس قسم جراحة وشد الوجه في مؤسسة الجراحة التجميلية.

نظم وشارك كل منهما في ندوات ومؤتمرات محلية ودولية على مدى مسارهما 
المهني، كما ينظمان البث الحي عبر الفيديو للعمليات الجراحية.

إلى جانب هذا، هما يقومان بتكوين أطباء ضيوف نظريا وتطبيقيا في هذا المجال في 

4 74 6
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Fantastic ambience in Herrsching at the Ammersee: The private clinic Dr Schindlbeck 
is located, directly at the seashore, surrounded by wonderful nature, a 90minutes drive 
from the Munich airport “A face lift is perfect only when it leads 

to complete aesthetic harmony and looks absolutely natural and non-
operated.”
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in the field of plastic surgery. The doctors also share their 
experiences, results, problems and innovations in aesthetic 
surgery in medical journals on a regular basis. The book “To 
Become, Be, and Stay Beautiful – The Art and Philosophy of 
Aesthetic Surgery” („Schön werden, sein, bleiben – Kunst und 
Philosophie der Ästhetischen Chirurgie“) by Dr. Yoram Levy 
(Edition Edis) offers detailed insights for the interested 
medical layperson.

The surgeons by now look back on a whole decade of team 
work. Besides their high level of professional qualification 
they share the passion for aesthetic surgery and the desire to 
perform in an artistic and creative way.

“The most important conditions in our profession are solid 
surgical training, distinct aesthetic sense of the surgeon and 
long years of professional experience“, explains Dr. Levy, who 
by now has performed more than 4000 face lifts. Face lifts, as 
his colleague adds, are the supreme discipline in the field of 
creative surgery: “We work at realising refined beauty 
concepts. A face lift is perfect only when it leads to complete 
aesthetic harmony and looks absolutely natural and non-
operated “, as Dr. Levy and Dr. Schrank declare. In order to 
reach this goal, not only the skin, but also “the muscles must 

عيادتهما الخاصة، وينشران بانتظام خبراتهم، ونتائج أعمالهم، وأرائهم حول مشاكل 
معينة وكذا التطورات في مجال الجراحة التجميلية. يمكن للقارئ غير المطلع أن 
يوسع معرفته في كتاب الدكتور ليفي "كيف تصبح، وتعيش، وتبقى جميال - فن 

وفلسفة الجراحة التجميلية" )منشورات إديس(.

للفريق الجراح عشر سنوات من العمل المشترك. ما يربطهما هو الحماس للجراحة 
التجميلية ورغبة  التفنن في اإلبداع، إلى جانب مؤهالتهم العالية في هذا المجال. "من 
أهم شروط هذه المهنة هي المعرفة الطبية المتخصصة العميقة، الحس الثاقب للجمال 

لدى الجراح والخبرة الطويلة" يقول الدكتور ليفي، الذي حصل رصيد أكثر من 
4000 عملية تجميل قام بها: "هذه الشروط هي أمهات القواعد في الجراحة 

اإلبداعية" يضيف زميله، "هدفنا األساسي هو تطبيق مفاهيم الجمال. ال تكون عملية 
شد الوجه جيدة إال إذا أدت إلى انسجام جمالي كامل وتعطي في ذات الوقت منظرا 

طبيعيا ال يوحي إليها" هكذا يقول كل من الدكتور ليفي والدكتور شرنك.

يضيف الطبيبان أنه للوصول إلى هذه النتيجة يجب "إعطاء العضالت ديناميكية 
جديدة" وهذا ما تسمح به الطريقة المسماة بــــ"SMAS-Lift" أي "نظام شد 

العضالت السطحية" وهي تقنية تستعمل منذ 30 عاما وقد تم تطويرها وإتقانها، 
ويستخدمها أيضا الدكتور ليفي والدكتور شرنك، وهي "قاعدة هذا العلم" إلى يومنا 

هذا بتأكيدهم.

be provided with a new dynamic“, as the two surgeons further 
explain, “a claim that is fulfilled by the SMAS-lift.“ SMAS 
means Superficial Muscular Aponeurotic System, a technique 
that has been used since 30 years and was developed – also by 
Levy and Schrank – to a high level of perfection. The 
technique to date is considered state of the art.

The clinic offers a wide range of treatments. The face forming 
techniques include several types of facelifts, eyelid-, nose-, 
and ear corrections as well as injections with botulinum toxin 
A, own fat and fillers. Body forming techniques comprise 
belly, thigh, upper arm- and buttock lifts, liposuction, and 
superficial skin corrections. The breast forming techniques 
available are breast augmentation, reduction and firming. 
Reconstructive operations are performed for patients with 
stigmata. Furthermore, the team is well known for having a 
lot of experience in corrective surgery for patients who are 
unhappy with the results of previous operations. The 

“We always aim at treating 
our patients as if they were the 
own mother, sister or wife“. 
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Warm and welcoming 
atmosphere: an example of 
the patients’ rooms in the 
practice clinic.

تقدم العيادة خدمات عدة، منها عملية شد الوجه، وتصحيح الجفون، واألنف، واألذنين، 
إلى جانب الحقن بالبوتوكس، وحقن الدهون الذاتية ومواد تعبئة أخرى.

أما عمليات تشكيل الجسم فتضم عملية شد البطن، والفخذ، والذراع أو األرداف، إلى 
جانب شفط الدهون وتصحيح التشوهات الجلدية. كما نجد على مستوى الصدر عملية 

تجميل الثدي، إما بتكبيره، أو تصغيره أو عملية شد الثدي.

في مجال الجراحة الترميمية يقوم الدكاترة بتصحيح الوصمات عند المرضى 
المعالجين من قبل، والغير راضين بالنتيجة وبالعملية التي أجريت لهم في أماكن 

أخرى.

للجراحين فريق يساعدهم في غرفة العمليات يتكون من أربعة أطباء تخدير وثالثة 
ممرضات. يمكن للعيادة أن تستوعب 20 مريضا و تمريضهم بعد العملية أيضا، في 

آن واحد.

يالحظ من يأتي إلى العيادة أن الجراحين بخبرتهم يعامالن المرضى عند االستشارة، 
أو الفحص وخالل العملية الجراحية و كأن األمر يتعلق بأحد أقربائهم. "نريد أن نقدم 

االستشارة ونقوم بالعملية، كأن األمر يتعلق بأمنا، بأختنا أو بزوجتنا".
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surgeons work together with four anaesthesiologists and three 
nurses in the operating room. Up to twenty patients may be 
admitted to the clinic and also cared for and monitored 
overnight. It becomes evident for every patient presenting in 
the clinic that the surgeons treat every person – be it during 
the medical counselling meeting, during preliminary examina-
tions or later at the surgical intervention – as a close friend or 
relative. “We always aim at treating our patients as if they 
were the own mother, sister or wife“. Therefore it is impor-
tant for both surgeons that from the first meeting until the 
operation an open, sympathetic relation is established. “The 
quest for perfection for the realisation of a natural, non-ope-
rated look as well as the search for maximum result durability, 
painlessness while complications are minimized – these are 
the goals“ state Dr. Levy and Dr. Schrank, “and the most 
important of all is to always act in consensus with the 
patient.“ 

Here rapid recovery is guaranteed: 
the noble Schindlbeck-clinic at the Ammersee.

Dr.  Le v y  /  Dr .  Schrank
Schindlbeck-Klinik 
Herrsching

Seestraße 43
82211 Herrsching
Telefon: +49 (0) 8152 29150 Frau Levy
www.levy-schrank.com
www.dr-schrank.de 
info@levy-schrank.com 
info@dr-schrank.deals

– Face-/necklift with SMAS
– Upper- and lower eye lift

– Forehead lift

– Wrinkle therapy in limited indications
– Rhinoplasty, chin and profile design
– Ear correction

– Breast augmentation

– Breast reduction

Buttocks lift

30 years of experience in Plastic and 
Aesthetic Surgery combined in one book.

لذلك من المهم بالنسبة للجراحين أن تكون العالقة بين الطبيب والمريض من أول لقاء 
إلى غاية موعد العملية مفتوحة ومليئة بالشعور الطيب. "البحث عن الكمال للوصول 

إلى مظهر طبعي ال يوحي بالعملية، والبحث عن أقصى مدة دوام للنتيجة، وتفادي 
اآلالم وتقليل التعقيدات هي كلها غاياتنا" يقول الدكتور ليفي ويضيف الدكتور شرنك 

"واألهم على اإلطالق هو التوافق مع المرضى".

See legend on page 7



The atmosphere in Dr. Nathrath’s practice clinic is warm and 
pleasant, the team open and friendly and the interior is 
modern and welcoming. Works of various artists vitalize the 
reception area, expressive portraits that show what the focus 
is on here: the personality of the individual human being.

The specialist in plastic and aesthetic surgery managed the 
Section for Plastic Surgery of the Arabella Clinic in Munich 
from 2000-2010. During the previous years he was affiliated 
to the plastic – reconstructive sections of the Klinikum 
Bogenhausen and the University Hospital Rechts der Isar in 
Munich, where he also treated patients with severe burns. His 
experience in aesthetic – plastic surgery goes back to the early 
nineties. 1994 he founded – while working at the Arabella 
Clinic – his own private practice in the Arabella – Haus and 
moved to larger, brighter rooms as a private practice clinic in 
2010. The new private practice clinic is situated on the 
second floor of a modern health centre in the quarter of 
Bogenhausen in Munich, about 30 minutes from the airport. 
A three-person service team organises the consultation 
appointments as well as the operation plan and takes care for 
the round the clock smooth functioning of all that is needed. 
Experienced medical personnel guarantees optimal post- ope-
rative care after both inpatient and outpatient treatment. 
Patients requiring postoperative care may stay overnight in 
the practice clinic. A team of two assistant surgeons, up to 
four anaesthesiologists, together with specially trained 
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الجراحة التجميلية
الدكتور هانس ليو ناترات . ميونخ

المحيط في عيادة الدكتور ناترات دافئ ومريح، وفريق عمله منفتح وظريف. القاعات 
مجهزة بأثاث حديث لكنها غير عقيمة. أعمال لمختلف الرسامين والفنانين تزين 

الجدران وتدخل الحيوية على االستقبال وقاعة االنتظار. لوحات شخصية معبرة تظهر 
نقطة اهتمام العيادة: شخصية اإلنسان.

ترأس الطبيب المتخصص في الجراحة التجميلية والترميمية قسم الجراحة التجميلية 
في عيادة أرابال بميونخ من 2000 إلى 2010. مارس مهنته قبل هذه الفترة في 

مستشفى "بوغنهاوزن" ومستشفى "رختس دار إيزار" في مدينة ميونخ في مجال 
الجراحة التجميلية والترميمية، حيث عالج هناك مرضى الحروق الخطيرة. قام 

الدكتور ناترات بأول عملية تجميل في بداية التسعينات من القرن الماضي. فتح في 
عام 1994 عيادته الخاصة داخل "إقامة أرابل "، ثم نقلها عام 2010 إلى مكان أكبر 

وأوسع في منطقة "بوغنهاوزن" في ميونخ، ثم وسعها لتصبح عيادة جراحية، في 
الطابق الثاني من مركز طبي حديث، الذي يبعد بحوالي نصف ساعة عن مطار 

ميونخ.

يضم فريق االستقبال ثالثة أشخاص ينظمون مواعيد االستشارة والعمليات، ويسهرون 
على مدار الساعة على سيران العمل دون أي إعاقة، كما يقدم الفريق الطبي المؤهل 

أحسن عناية للمرضى في العيادة الخارجية و التنويمية.

طبيبين مساعدين وأربعة أطباء تخدير، إلى جانب فريق طبي مؤهل، كلهم يساندون 
الدكتور ناترات في عمله.

تقدم العيادة التجميلية الئحة عريضة من العالج التجميلي من بينها عملية شد الجفن، 
عملية شد الوجه والرقبة، تكبير و تصغير الثدي، عملية شد البطن وشفط الدهون، إلى 
جانب عمليات العالج الصغيرة مثل التعبئة بالمواد المختلفة مثال بحمض الهيالورونيك 

في حالة فقدان الحجم في الوجه، أو حقن الدهون الذاتية. إضافة إلى التصحيحات 
الوظيفية والتجميلية لألنف واألذن، ومعالجة الترهالت بالبوتوكس و الليزر.

يتمركز عمل الدكتور ناترات حول عمليات شد الوجه، تكبير وتصغير الثدي، 
والعالج بالدهون الذاتية. برأي الطبيب، فإن هدف الجراح التجميلي و الترميمي الجاد 
هو تقديم مجموعة عريضة من الخدمات وإنما هو التخصص. التجميل الطبيعي يجب 
أن يكون هنا في المقدمة. العمليات التي تغير الشخص بصورة كبيرة يرفضها الخبير، 
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“My aim is to emphasize the personality 
of my clients thus increasing their level of self –
confidence. As soon as this aim is reached, 
I have done my work well.”
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Greatest concentration in the OR: Dr Hans-Leo Nathrath is a specialist in face lift, 
breast augmentation and reduction as well as in own fat treatments. 
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medical personnel supports Dr. Nathrath in his work.

Dr. Nathrath offers a wide range of aesthetic surgical 
interventions and treatments including eyelid surgery, facelift, 
neck lift, breast augmentation and reduction, abdominoplasty 
(tummy tuck), liposuction as well as microinvasive procedures 
such as the repair of volume losses in the face by the use of 
various fillers (i.e. hyaluronic acid) or own fat injection. 
Furthermore, functional and aesthetic corrections of nose 
and ears are available. Anti-wrinkle treatment by botulinum 
toxine and laser complements the therapeutic range.

In his work Dr. Nathrath focuses on facelifts, breast augmen-
tations and reductions as well as own fat treatments. Dr. 
Nathrath explains that the serious plastic – aesthetic surgeon 

كثير من األحيان بالتنسيق مع طبيبة نسائية. يقول الطبيب "أن االستطباب في 
الجراحة التناسلية يرجع عادة لألعباء النفسية عند المريضات، في حالة كبر الشفرين 

مثال التي تتسبب أيضا في مشاكل جسدية - عند ممارسة الرياضة مثال".

ما يؤكد أن من يعمل في هذه العيادة الجراحية جراح بروح مسؤولية عالية, بمعنى 
"أنه ال يشرح كل ما يمكن تشريحه"، تعرضه لوحتان عند االستقبال تظهر امرأتان 

مختلفتان تماما، إحداهما صغيرة واألخرى كبيرة في السن، شخصيتان قويتان بأخطاء 
جمالية صغيرة، والالتي لم يذهبن أبدا إلى جراح تجميلي. "هذا شيء جيد" يقول 

الدكتور ناترات " إذا غيرنا مالمح هذه النسوة، فإن جزءا من جاذبيتهما سيضيع". 
هذا بالضبط ما يريد الجراح تفاديه " هدفه هو إبراز شخصية اإلنسان بما يقوي ثقته 

بنفسه. إذا توصلت إلى ذلك، فهذا يعني  أنني قمت بعمل جيد".

 don't do what you don't" ألنها ال تتماشى و أخالقيات مهنته، تبعا للمقولة
like" أي "ال تفعل ما ال يعجبك". ألنه ال يتم الحصول على نتيجة جيدة إال إذا التقى 

تصور المريض والطبيب في نقطة جامعة، يضيف الجراح، وال تتضح هذه النقطة إال 
في لقاء استشاري معمق قبل العملية، وأمام المرآة. عند معرفة ما يزعج المريض 

بدقة، وأن رغباته تتماشى واإلمكانيات الطبية، والتجميلية، والخلقية أيضا، حينا يمكن 
ضبط موعد للعملية.

يقول الجراح أن االستشارات قبل العملية مهمة بقدر أهمية العملية نفسها. هنا يجب أن 
يلتقي رأي الطبيب برأي المريض حول كل التفاصيل التي تخص التغييرات التي 

ستجرى، ألن العمليات التجميلية والترميمية  يمكن أن تغير مجرى حياة اإلنسان كليا، 
يقول الدكتور ناترات. "هذا ينطبق خصوصا على عملية تكبير الثدي، حيث الحظت 
أن النساء ،الشابات منهن خاصة، ال يدركن األهمية". حوالي 140 تكبير ثدي يقوم 
بها د. ناترات سنويا، ويقوم بفحصها مرة واحدة في السنة مجانا، فهو يرى في هذه 
الخدمة الطبية أمرا طبيعيا. كما أن للجراحة بالنسيج الدهني الذاتي مكانة عالية في 

العيادة الجراحية بحي بوغنهاوزن. الدكتور ناترات يعمل منذ 1999 بهذه الطريقة، 
وهو يعطي أهمية كبيرة لزرع النسيج الدهني نظرا الستعماالته العديدة، في تعبئة 

الوجه في حالة فقدان الحجم، أو لخلق التكافؤ بين الثديين، أو في تعبئة اليدين 
واألرداف. يقول الجراح "أن معالجة اليدين بالدهون الذاتية تعطي نتائج جد طبيعية"، 

و الميزة الكبيرة للحقن بمواد التعبئة مثل حمض الهيالورونيك هي مدة فعاليتها 
الطويلة. يضيف أيضا "إلعادة التكافؤ عند فقدان الحجم أستعمل النسيج الدهني الذاتي 

من البطن قدر المستطاع ، ألنه يحتوي على الخاليا الجذعية التي تساعد في النمو 
السريع و المستدام. إذا تم حقنها بالطريقة الصحيحة سواء في اليدين أو الوجه - 

فسيدوم مفعولها مدى الحياة".

من المجاالت التي يعمل بها الطبيب الجراح ذو الخبرة، نجد مجال حديث النشأة لكنه 
مطلوب بكثرة وهو الجراحة التناسلية، حيث يقدم استشارة مفصلة وبكل كتمان، وفي 

will not try to offer a maximum number of interventions but 
will strive for excellence in key operations he is specialised in 
and renowned for. The aim herein lies in achieving natural 
aesthetics. Drastic measures resulting in severe type changes 
are refused by the expert since his professional ethics ground 
on the credo “don’t do what you don’t like“. That is based on 
the experience that surgeon and patient should share a joint 
aesthetic vision in order to achieve a satisfying result. To find 
out the conception the patient has he talks about all details 
before any intervention, in front of the mirror. Only when it 

“After a professional injection – either in the face or 
the hands – the intervention lasts the whole life long.”
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The practice clinic of Dr 
Nathrath in Munich-Bogen-
hausen: “The preliminary  
talks are as important as the  
operation itself” the renowned 
surgeon says. 
 

Clear lines, warm materials: the chilly hospital atmosphere is not present in the 
practice clinic of Dr Nathrath. 

The OR is bright, the equipment the latest state-of-the-art technology.
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becomes clear what exactly is disturbing the patient and 
whether their vision may be realised with respect to medical, 
aesthetic and ethical conditions, the operation is scheduled. 
These talks, as the surgeon explains, are as important as the 
intervention itself. Surgeon and patient must agree upon a 
detailed plan of all the changes projected. This is important 
since under certain circumstances the plastic – aesthetic 
operation may result in a life – changing measure as Dr. 
Nathrath points out: “This is particularly true in breast 
augmentations. I have often made the experience that 
especially the young women are not conscious about the 
implications.” Dr. Nathrath implants about 140 breast 
implants per year – to control them without further cost on a 
yearly basis is a medical service he offers as a matter of 
course.

Another important focus of the practice clinic lies in the 
surgery of adipose tissue. Since 1999 Dr. Nathrath has been 
using the method of fatty tissue transfer. He especially 
appreciates the attractive possibilities of harmonizing volume 
losses in the regions of face, breast, buttocks and hands: “To 
treat aged hands with own fat leads to very natural results.”

The great advantage compared to injections with fillers like 
hyaluronic acid for example is the long durability: “In order to 
smooth out volume losses I prefer using abdominal fat. That 
contains a particularly high amount of stem cells thus leading 
to faster healing and more durable results. After a professio-
nal injection - either in the face or the hands – the interventi-
on lasts the whole life long” the surgeon knows. A younger 
but by now often requested field of plastic – aesthetic surgery 
is the correction of aesthetic problems in the genital region. 
This modern field also is a part of the treatment range offered 
by the experienced surgeon. He consults the patients 
discretely and comprehensively often in cooperation with a 
gynaecologist. “The indication for intimate surgery often is 
psychological stress in the patients for example by extremely 
big labia (inner and outer lips), but also physical problems 
during sports activities, for instance. That the practice clinic 
is lead by a responsible surgeon who “does not operate all that 
can be operated” is underlined by two portrait photographs 
hanging in the reception area. They show two very different 
women. One is young, the other old, strong personalities with 

Flowers and expressive portraits on the walls: a competent service team organises  
the reception (above left). The patient rooms captivate by maximum cosiness.

Dr.  Hans-Leo Nathrath

Richard-Strauss-Straße 69
81679 München / Bogenhausen
Telefon: +49 (0)89 919110
info@plast-arabella.com
www.plastische-chirurgie-muenchen.de

little beauty flaws who have never had plastic aesthetic 
surgery. “This is good as it is”, Dr. Nathrath comments, 
„because changing the aspect of these women would mean 
erasing part of their interesting charisma.” That is exactly 
what the surgeon tends to avoid. His aim is to emphasize the 
personality of his clients thus increasing the level of self – 
confidence. “As soon as this aim is reached, I have done my 
work well.”

– Breast augmentation

– Breast reduction

See legend on page 7
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Harmony and structure - the interior design of 
the practice also follows the principles of aesthetics.

الجراحة التجميلية
كفاءة تامة
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“Safety and quality, and use of the best possible 
materials, are our utmost priority.”

E X P E RT I S E  AT  

E V E R Y  T U R N

Dr Gabriele Pohl has now had her own practice for plastic  
and aesthetic surgery in Hanover for more than 16 years.  At 
the time of establishing the practice, she was the first 
specialist in the German state of Lower Saxony to start 
operat- ing independently in this field. Today, the innovative 
doctor  is known throughout Germany as an expert in 
aesthetics, running Germany’s largest CoolSculpting centre at 
her private practice on the edge of Hanover’s city forest. 
CoolSculpting  is an innovative body contouring technique – 
one in which Gabriele Pohl is a pioneer. Dr Andreas Heck-
mann, also a specialist in plastic and aesthetic surgery and a 
renowned hand surgeon, joined Dr Pohl’s practice in October 
2015. Together they make a highly skilled team. Both doctors 
not only specialise in the same discipline, but also work to the 
same high standards. They place great importance on good 
quality, aesthetics, and natural beauty. Experience, expertise 
and safety are especially relevant when it comes to achieving 
these goals. Pohl has gathered such expertise from the many 
years she spent offering the full gamut of surgical treatments 
such as face lifts, breast alterations and liposuction, along 
with a variety of procedures for treating wrinkles, and 
anti-ageing medicine. She also views continuing professional 
development, both at home and abroad, as a matter of course. 
“I have always remained true to myself, placing utmost impor-
tance on safety and quality, and using only the best possible 
materials”, Gabriele Pohl stresses. The addition of colleague 
Dr Andreas Heckmann to the team in October 2015 has 

تعمل الدكتورة جبريلة بول منذ ما يزيد عن 16 سنة في مجال الجراحة التجميلية و 
التحسينية بعيادتها الخاصة بمدينة هنوفغ. و كانت عندما أسست عيادتها هي الطبيبة 
األولى بمنطقة ساكسونيا السفلى التي تعمل لحسابها في ميدان الجراحة التجميلية و 

التحسينية. في وقتنا الحاضر تعتبر الطبيبة المبدعة خبيرة في علم الجماليات و معترف 
بها في جميع أنحاء ألمانيا و تدير في عيادتها الواقعة مباشرة بالقرب من الغابة التابعة 
لمدينة هنوفغ أكبر مركز بألمانيا للتقليل من كمية الدهون بواسطة طريقة خفض درجة 

حرارة الجسم “كول سكلتنج”. و تعد هذه األخيرة وسيلة مبدعة لتشكيل الجسم. ان 
السيدة جبريلة بول رائدة في هذه التقنية الجديدة لجمال الجسد. مع الدكتور أندرياس 

هكمن، أيضا طبيب متخصص في طب الجراحة التجميلية و التحسينية و طبيب 
مشهور في جراحة اليد، تحظى الطبيبة األخصائية منذ أكتوبر 2015 بوجود زميل 

كفء الى جانبها يساعدها بدرايته العملية. و يجمع كال الطبيبين ليس فقط ميدان 
تخصصهما بل كذلك متطلباتهما المهنية. فهما يعطيان قيمة كبيرة للجودة العالية، 

للجماليات و للجمال الطبيعي. ان الخبرة و الكفاءة و السالمة البد منها للوصول الى 
هذه األهداف. تتوفر السيدة بول على هذه الخبرة بما أنها و منذ سنوات كثيرة تقدم 

مجموعة واسعة من العمليات الجراحية، كشد الوجه، جراة الثدي و شفط الدهون، على 
سبيل المثال، الى جانب امكانيات متنوعة لعالج التجاعيد و في اطار الطب ضد 

الشيخوخة. تعتبر الطبيبة الرشيقة متابعتها بشكل منتظم للدورات التدريبية المهنية 
المستمرة في ألمانيا و في الخارج شيئا بديهيا “اني بقيت دائما صادقة مع نفسي، أعطى 

قيمة للسالمة و الجودة و أستعمل فقط المواد الراقية”، تؤكد السيدة جبريلة بول. لقد 
عملت على الرفع من كفاءة عيادتها الخاصة بفضل انضمام الدكتور أندرياس هكمن 
منذ أكتوبر 2015. فالدكتور هكمن كان طبيبا متخصصا مديرا بمستوصف أيلنغيدة 
بمدينة هنوفغ الذي تتواجد به أسرة في متناول مرضى السيدة جبريلة بول. كما كان 

يشغل منصب رئيس األطباء في ميدان الجراحة التجميلية و التحسينية بالمدرسة العليا 
للطب بمدينة هنوفغ و يدير حاليا قسما في نفس المجال بالمستشفى العام بمدينة سل و 
يقوم الى جانب هذا بمساعدة السيدة بول في عيادتها يومان اثنان في األسبوع. “لدينا 

نفس التصورات لمفهومي الجودة و الجماليات و كذلك احساس عميق يتجاوب مع 
احتياجات و متطلبات المرضى. كل شيء على ما يرام”، يوضح السيد هكمن. لقد 
تخصص الطبيب بالدرجة األولى في تصحيح منطقة الوجه و الصدر و يعتبر شد 

الوجه، شد الجسد، معالجة التجاعيد و جراحة الثدي الميادين التي تخصص فيها. لذلك 
تمثل نسبة النساء العدد األكبر بين مرضاه. اال أن الرجال أصبحوا يتوافدون عليه أكثر 

فأكثر ألنه يعرف عنه أنه قادر على ادراك تام لرغبات مرضاه و كذا العمل على 
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Dr Gabriele Pohl: Expertise and experience combined. 
The specialist has been in private practice for 16 years.

Dr Andreas Heckmann: A highly skilled specialist 
who joined the practice in 2015

Dr Gabriele Pohl is the most versed expert in CoolSculpting ® in Germany –
an innovative method for freezing and removing excess fat.

Calm and empathy. The specialists are known for their talent 
in tailoring treatments to fit their patients’ wishes.
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تحقيقها. “ان هدفي في الجراحة التجميلية ليس القيام بتغيير عميق للشخص بل 
باألحرى التأكيد على جاذبية هذا االنسان”، يوضح السيد أندغياس هكمن. فأهم شيء 
بالنسبة له هو أن تكون كل مريضة و كل مريض بعد العالج راض و سعيد بصورته 

كما أنهما يعتبرانها متماسكة و ناجحة تماما. لذا فان الجمال بمفهوم اعتيادي بمعنى 
تشكيل واحد تام ليس أسلوبه و ال يهمه، في المقابل يعتمد على التعديالت المبنية على 
االنسجام. فكل وجه على أي حال له تناسق منفرد يمتاز به. “مما يجب التأكيد عليه”، 
يقول الطبيب المتخصص في الجراحة التجميلية و التحسينية. نفس الشيء يمكن قوله 
عن الثدي “كل امرأة عندها فكرة شخصية معينة عن المظهر المثالي للثدي، فقط بعد 

فهمي لدوافع و تصورات مريضاتي أعرف بالضبط ماذا ينبغي أن أقوم به لكي تتحقق 
هذه الرغبات”، يوضح السيد هكمن. “ان االستشارة الطبية الشخصية المكثفة تمثل 
الشرط األساسي لبناء عالقة ثقة ناجحة بين الطبيب و المريض”، تتابع السيد ة بول 
في حديثها. فهي تعرف بفضل تجربتها الطويلة مدى أهمية االستعداد الجيد بل حتى 
تأثيره االيجابي على النتيجية. ألن هكذا فقط يمكن تحويل تصورات المرضى التي 

غالبا ما تكتسي طابعا غامضا الى العملية الجراحية الصحيحة و التي تستجيب 
للرغبات الحقيقية. “حينما ينظر مرضاي بعد العملية في المرآة عليهم أن يبتسموا 
فقط، ألنهم يجدون أنفسهم في منتهى الجمال و الجاذبية كما كانوا يتصورون”. ان 

األولويات التي تعالج غالبا في العيادة الخاصة للسيدة بول هي تصحيح الجفن العلوي 
و الجفن السفلي، تكبير الصدر و عمليات تحسين البشرة. كما أن عالج حاالت الوجه 
الزال مطلوبا بكثرة. هناك عدد كبير من الرجال و النساء الذين يتمنون مجرد التمتع 

بجاذبية لطيفة أو باألحرى عالج لحاالت تدلي الخدين، تجاعيد العينين و الشفتين، 
تراخ بشرة الرقبة و الصدر. ان أعلى مبدا بالنسبة للطبيبة األخصائية الخبيرة هي 

ضرورة الحفاظ في كل هذه العمليات الجراحية و أشكال العالج على الفتنة الطبيعية. 
تجرى العمليات الجراحية بالمستوصف القريب “أيلنغيدة” في مدينة هنوفغ. “ان 

ظروف المرضى هناك ممتازة، فالمستوصف ال يذكر بمستشفى بل بفندق يقدم 
خدمات طبية”، يوضح السيد أندغياس هكمن. قامت السيدة جبريلة بول في عام 

2014 في عيادتها الخاصة بفتح أول مركز “كول سكلتنج” بألمانيا. يختفي وراء هذه 
العالمة التجارية “كول سكلتنج” طريقة تستهدف القضاء على الدهون و التي من 

الممكن أن تحدث ثورة في طب التجميل : يتم تجميد الخاليا الدهنية العنيدة بواسطة 
تاثير البرودة ثم اجالؤها من الجسد. لقد أنجزت السيدة بول بمساندة طاقمها الطبي 

المتخصص حتى اآلن عدة آالف من العالجات حسب هذه الطريقة. “ان النتائج 
ممتازة جدا”، و هو رأي مشترك للسيدة بول و السيد هكمن. “من المهم بالنسبة لي أن 

أحقق أنا شخصيا و كذلك عيادتي الخاصة تقدما في العطاء و تطورا بشكل متزايد. 
فاالستمرار في الحركة يحافظ على الشباب و يعطي دفعة جديدة في جميع 

االتجاهات”، تلخص الطبيبة االخصائية متحدثة عن العمل معا مع زميلها السيد 
هكمن. ان هدفهما المشترك هو التعامل مع مرضى سعداء يتمتعون اآلن بفضل 

جمالهم الطبيعي بأسلوب حياة

“It is not about fundamentally changing a person. The aim is to 
accentuate an individual's attractiveness.”

broadened the expertise offered at her private practice. Dr 
Heckmann was head specialist at Eilenriede Clinic, where 
dedicated beds are available for Dr Pohl’s patients. He was 
also a senior physician in the department of plastic and 
aesthetic surgery at Hanover Medical School. He currently 
heads the plastic and aesthetic surgery unit at Celle’s General 
Hospital, while supporting Pohl at her practice two days a 
week. “We take the same approach to quality and aesthetics, 
and are equally sensitive to patients’ needs. That makes for a 
perfect combination”, explains Heckmann. The expert 
specialises in particular on making corrections to the face and 
breasts. Face lifts, body toning, wrinkle treatments and breast 
surgery are his main specialties. Hence, most of his patients 
are women. With his reputation for listening closely to what 
his patients would like and turning their wishes into reality, 
more and more men are also turning to the specialist. “For 
me, aesthetic surgery is not about fundamentally changing 
the way people look, but accentuating their attractiveness”, 
Heckmann explains. It is important to him that every patient, 

whether male or female, can happily look in the mirror 
follow- ing treatment and find a perfectly balanced reflection. 
He thus has no interest in beauty off the peg, concentrating 
instead on harmonious changes. After all, every face has its 
own very unique symmetry. “It is important to emphasise  this 
point”, says the specialist in plastic and aesthetic surgery. The 
same applies to the breasts: “Every woman has her own idea of 
what constitutes an ideal bosom. Only once my patient’s 
motives and ideas are clear to me do I know exactly what I 
need to do to transform these expectations into reality”, 
Heckmann explains. “A thorough, individual consultation is 
essential for building trust between doctor and patient”, Pohl 
adds. From her many years of experience she recognises the 
importance of good preparation and how it can positively 
influence the outcome. Only in such a way can the patient’s 
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Reception lounge

often rather vague ideas be translated into precisely the 
procedure that will deliver the desired solution. “When my 
patients look in the mirror after their treatment, their immedia-
te response should simply be to smile. Since they find themsel-
ves to be just as attractive as they had envisaged.” The procedu-
res performed most regularly at Pohl’s practice are upper and 
lower eyelid correction, breast augmentation, and face lifts. 
Facial treatments are just as popular as ever.  A lot of women, 
and men, are basically looking for a fresher appearance, or a 
solution for sagging cheeks, wrinkles around the eyes and lips, 
and loose skin on the neck and décolleté. Of paramount 
importance to the experienced specialist in all such procedures 
and treatments is the preservation of a patient’s natural charm. 
Operations take place in the neigh- bouring Eilenriede Clinic in 
Hanover. “The clinic offers an ideal setting for our patients, 
boasting an atmosphere more reminiscent of a hotel with 
medical care rather than a hospital”, Andreas Heckmann 
explains. In May 2014, Gabriele Pohl opened the first German 
CoolSculpting centre at her private practice. The CoolSculpting 
brand entails a targeted technique for breaking down fat that 
could revolutionise aesthetic medicine: stubborn fat cells are 
basically frozen and removed from the body. Pohl and her 
qualified medical team have performed several thousand such 
procedures to date. “The results are stunning”, Pohl and 
Heckmann both agree. “Keeping ahead of developments is 
important not only to me, but also to my practice. Constant 
motion keeps us young, driving us on in every direction”, says 
Pohl, summarising her work with colleague Heckmann. Happy 
patients who gain a new lease on life from their natural beauty 
– that is their  common goal.

Dr.  med.  Gabriele  Pohl Gmb H

Hohenzollernstraße 4
30161 Hannover

Informationen zum Angebot der Privatpraxis  
sowie zu CoolSculpting®
Telefon: +49 (0)511 8976760
E-Mail: info@dr-med-gabriele-pohl.de
www.dr-med-gabriele-pohl.de

 D R  G A B R I E L E  P O H L  /  D R  A N D R E A S  H E C K M A N N  ·  H A N N O V E R   

 D R .  G A B R I E L E  P O H L  /  D R .  A N D R E A S  H E C K M A N N  ·  H A N N O V E R   

–  Face- and necklift

–  Upper- and lower eye lift

–  Forehead lift

–  Injections

– Ear correction

 Midface lift and thread lift, 
 Own fat grafting, Lip shaping, Rejuvenation

Sleek elegance is also a feature of Dr Andreas Heckmann’s workspace. The address for expert aesthetics for more than
16 years – Dr Gabriele Pohl's practice in Hanover Breast lift 

 Correction of congenital malformations,  
    Own fat remodelling

Medical needling / percutaneous collagen induction,
Scar correction, Skin rejuvenation

See legend on page 7
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The consultation room of Dr Schmid from St. Gallen: 
“We emphasize on detailed individual consulting, 
whether the intervention planned is minor or major”.“Anyone wanting to look 20 years younger is in the wrong place 

here. Plastic surgery can certainly work wonders, but it is not the 
fountain of youth.”

الدكتور دمنك شمت، سانت جالن، سويسرا
طبيب جراح بمبادئ

Dr Dominik Schmid took over the distinguished practice in
the heart of St Gallen from his mentor and partner of many
years, Dr Jan G. Poëll.
Dr Poëll made a success of the practice following its opening
in 1986, offering the highest standards of quality and abiding
by clear principles. Most recently, he was President of the
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS):
the highest office in aesthetic plastic surgery worldwide.
Dr Poëll now dedicates more of his time to humanitarian
projects, and so passed the baton to his younger colleague.

“Ours is not a quick-fix botox clinic”, stresses Dr Schmid:
“A comprehensive personal consultation is very important,
whatever the scale of the proposed procedure.”
Dr Dominik Schmid studied medicine in Bern, attaining the
Swiss title of doctor as well as the European title of specialist
in plastic, reconstructive and aesthetic surgery. He has held
various positions, including that of senior physician at the
University Hospital of Basel and consultant at the Swiss
Paraplegic Centre in Nottwil, in addition to perfecting his
surgical skills both at home and abroad. Dr Schmid is still
consulted today in the event of complex cases at the Swiss
Paraplegic Centre.
Here in St Gallen, about an hour’s drive from Zurich, Dr
Dominik Schmid offers a wide range of services which focus
primarily on breast surgery, body lifting, face lifting, eyelid

A  S U R G E O N 

W I T H  P R I N C I P L E S

ان الدكتور دمنك شمت اخذ زمام امور العيادة المشهورة في قلب مدينة سانت جالن 
بعد شريكه في العيادة منذ زمن طويل و في نفس الوقت استاذه الدكتور يان ج. بويل 
الذي سيرها بنجاح،بجودة عالية و بمبادئ واضحة و ذلك منذ 1986. و شغل خالل 

السنوات االخيرة منصب رئيس الجامعة المهنية إ.س.أب.س )الجامعة الدولية لجراحة 
التجميل( التي تعتبر اعلى هيأة في العالم في ميدان الجراحة التجميلية. و اآلن حول 

الدكتور اهتماماته بشكل متزايد الى المشاريع االنسانية و اعطى المجداف الى زمالءه 
الشباب

ان هذه العيادة ليست “عيادة بوطوكس” يقول الدكتور شمت “اننا نعطي اهمية كبيرة 
لالرشادات الشخصية الشاملة بغض النظر عما اذا تعلق االمر بعملية جراحية صغيرة 

ام كبيرة”. لقد درس الدكتور دمنك شمت الطب بمدينة برن و حصل على دبلومين 
كطبيب متخصص في الجراحة التجميلية و الترميمية بكل من سويسرا و كذا على 

الصعيد االوروبي. ثم اشتغل الى جانب مناصب اخرى كطبيب اول بالمستشفى 
الجامعي في مدينة بازل و بمركز الشلل في” نتفل” كما اتقن حرفته داخل الوطن و 

خارجه. وال يزال الدكتور شمت مطلوبا في هذا المركز السويسري عند الحاالت 
المعقدة

يقدم الدكتور دمنك شمت هنا بمدينة سان تجالن، البعيدة عن زوريخ بساعة واحدة 
تقريبا، مجاال واسعا من تخصصاته و من اهمها جراحة الثدي، شد الجسم، شد الوجه، 

جراحة الجفن و جراحة الورم الخبيث. ان العمليات الجراحية التي تتطلب تخديرا 
موضعيا تجرى في العيادة في حين ان العمليات الكبيرة التي تحتاج الى تخدير عام 

فتجرى في العيادة هرسلندن شتفانسهرن

و يجري الطبيب سنويا ما يناهز 100 عملية جراحية في سبيل تصغير حجم الثدي. و 
هنا يتعلق االمر في الكثير من االحوال بسيدات شابات يعانين نفسيا و جسديا. و كلها 

حاالت تدفع الطبيب الجراح الى اتخاذ موقف مساند كي تعطى لهؤالء المرضى 
حقوقهم و تدفع لهن مكاتب التامين الصحي تكاليف العالج. ان عمليات التجميل و 

التحسين مثل تكبير الثدي، شد الوجه او تحسين الجفن يتطلبن ارشادات شاملة و ربط 
عالقة ثقة وطيدة بين المريض و الطبيب الجراح و لهذه الغاية يمنح الدكتور شمت 

لبعض مرضاه الوقت للتفكير بكل راحة قبل اتخاذ القرار. كما انه يرفض في حاالت 
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A talented team: Dr Schmid and 
his colleagues.

20        17
“Our main concern is that you feel 
you are receiving good advice and care, 
and have made the right choice by 
coming to us.” 

surgery and tumour surgery. Procedures performed under
local anaesthetic take place in the practice, whereas more
intricate operations requiring a general anaesthetic are
performed at the Hirslanden Klinik in Stephanshorn. He
performs roughly one hundred breast reductions per year.

Many involve young women who are troubled psychologically

and physically: women who the surgeon insists should receive
the treatment to which they are entitled – at the expense of
their health insurer. Plastic and aesthetic procedures such as
breast augmentation, face lifts or eyelid alterations necessita-
te
comprehensive consultation, and the establishment of a
bond of trust between patient and surgeon. For this reason,
Dr Schmid will often send patients home to consider their
decision carefully. He may refuse others if he believes surgery
is not appropriate. “As a surgeon, I need to be selective. That
may seem brazen, but the chemistry between doctor and
patient has to be right: in fact, it is essential if treatment is to

“An essential ingredient for successful treatment is surgical perfection, along with a 
professional team”, Dr Schmid stresses.

Breast surgery is one of Dr Schmid's specialisations.
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معينة القيام بالعملية الجراحية حينما تبدو له غير الئقة. „ان الوقوع  في اختيارات، 

حتى و لو كان فيه شيء من التغطرس، امر البد منه. فكسب الثقة بين الطبيب و 
المريض حاجة ضرورية النها تشكل اساس كل عالج ناجح”. انه يتيح الفرصة 

لالشخاص الغير الوثاق باعطاءهم قاءمة اطباء اخصائيين آخرين حتى يتمكنوا من 
االطالع على آراء اخرى

ان بامكان جراحة التجميل ان تلعب دورا كبيرا. و مما يلفت النظر هي المالحظة 
كيف لعملية جراحية من هذا القبيل ان تساعد على تقوية االحساس باحترام الذات لدى 
المرضى. ان العمل وسط طاقم طبي محترف و منسجم الى جانب اعطاء االرشادات 
الالزمة و كذا دقة العمليات الجراحية لتعتبر امرا ضروريا لضمان نجاح العالج. و 

كشخص مولع بالزوارق الشراعية يعرف الدكتور شمت تمام المعرفة ان مشاركة 
الكل و الطاقة الجماعية و توفير انتباه كبير تعتبر كلها مميزات عمل مشترك البد منها 

كمبدا للنجاح

 و اذا سالنا الدكتور دمنك شمت عن مستقبل الجراحة التجميلية فانه يعبر عن امنية 
واحدة و هي : ان تعمل اللجنة االوروبية للمعايير اخيرا على تشريع مقاييس موحدة و 

معترف بها تاخذ بعين االعتبار مثال عند معرفة من لديه الكفاءة الجراء العملية 
الجراحية و ما هي الحاالت التي تبرر القيام بها. و هذا كله من اجل حماية المريض

الدكتور دمنك شمت، طبيب متخصص في الجراحة التحسينية و الترميمية و 
التجميلية. عضو في

جمعية اطباء سويسرا و في المكتب االوروبي للجراحة التحسينية، الترميمية و 
التجميلية

طبيب متخصص في الجراحة، جمعية اطباء سويسرا



6 96 8

Colourful, bright, and with subtle background music: 
Dr Schmid’s waiting room.

شارع زنن 6  ـ 9000 سانت جالن
سويسرا

succeed.” He will also gladly refer patients to other specialists
for a second opinion if they are undecided.
At lot can be achieved with plastic surgery. It is impressive to
see how such a procedure can boost the self-esteem of both
men and women.
The essential ingredients for successful treatment are sound
advice and surgical perfection, as well as a smoothly operating
team of professionals. As a keen sailor, Dr Schmid knows that
the strategy for success depends very much on the combined
effort, collective energy and utter attentiveness that are
characteristic of teamwork.

If Dr Dominik Schmidt is asked about the future of aesthetic
surgery, his main hope is that standards are finally laid down
by the Comité Européen de Normalisation (CEN) which will
regulate, for example, who may perform operations and the
criteria for justifying surgery. In the interests of protecting
patients.

Dr.  Med.  Dominik Schmid 
Spezial arzt für Pl astische , 
Rek onstruktive  und  
Ästhetische Chirurgie 
FMH,  EBOPRAS 
Spezial arzt für Chirurgi e 
FMH

Sonnenstraße 6
CH-9000 St. Gallen / Schweiz
Telefon:  +41 (0)71 2435959
Telefax:  +41 (0)71 2435950
schmid@swissplasticsurgery.com
www.swissplasticsurgery.com
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Christine Poëll, wife of the clinic’s founder, manages the affiliated 
physiotherapy practice and specialises in lymph drainage.

See legend on page 7
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Professor Sinis’ elegant private clinic in Berlin-Dahlem 
is a place of peace and beauty. 

“Aesthetics for me is the result 
of a harmonious balance between 
appearance and attitude”. 

من يبحث عن جراح واع بالمسؤولية، متمرن وذو خبرة، فقد وقع اآلن على العنوان 
الصحيح عند البروفيسور الدكتور نكتاريوس سينيس. تتولى سالمة المرضى أعلى 

المراتب عند جراح العمل التجميلي والترميمي والذي يحمل كذلك اسم الطبيب 
المختص في جراحة اليد. "ال يوجد عندي شيء اسمه عمليات ذات المصاريف 

المنخفضة"، ذلك ما يؤكده سينيس.

عادة ما يبحث عن مساعدته أناس مروا على زمالء جراحين آخرين ال يملكون الخبرة 
الكافية ومن ذوي األسعار الباهظة، لكنهم يعملون وفق نظام محدود. عادة ما يضطر 

البروفيسور إلجراء عملية ثانية قصد تصحيح توابع العمليات التجميلية من طراز 
"سريع ورخيص" لتقويم شد الوجه أو تعديل تناسق الثديين، من أجل إرجاع التوازن 

والتناسق لذلك المريض. إن البروفيسور سينيس جراح ماهر في الجراحة الدقيقة. 
مجهر العمليات أو النظارات المكبرة هي أدوات أساسية تجدها في قاعة عملياته، 

مثلها مثل مشرط الجراحين والقطن الطبي.

تسمى الجراحة الدقيقة في اللغة التخصصية بعمل الجراحة باستعمال النظارة المكبرة. 
"وبخاصة في الوجه يمكننا أن نحظر التركيبات النسيجية الصغيرة جدا بدقة وأن 
نخفض من إمكانية جرح األعصاب بنسبة كبيرة جدا"، هكذا يشرح ذلك الدكتور 

البروفيسور الدكتور سينيس . برلين
الجراحة التجميلية

مسألة ثقة

  P R O F.  N E K TA R I O S  S I N I S  ·  B E R L I N   

If you are looking for an experienced and responsible plastic
surgeon, you need look no further. Than Prof. Nektarios Sinis
in Berlin. His patient’s safety is top priority. Professor Sinis
specialises in plastic and aesthetic surgery, as well as hand
surgery. “I do not perform low-budget surgery,” professor
Sinis relates. He has too often had to help patients whose
initial surgery has gone wrong due to lack of competence or
inadequate planning. Many times, after low-budget beauty
procedures, he has had to alter and amend failed or drooping
facelifts, or asymmetric breasts.
Professor Sinis is masterful in performing refined surgery.
Surgical microscope and magnifying glasses are the standard
equipment in his operating room, as are scalpel and swab. The
technical term for surgery assisted by magnifying glasses is
microsurgery. “When it comes to the face in particular, the
finest tissue structures can be dissected precisely in order to
minimise the risk of damage lesions,” the specialist says.

Adorning the wall behind Professor Nektarios Sinis’ desk is
the small reproduction of an icon – a hint of his Greek roots.
Listening to the surgeon talking about the power of facial
surgery you can feel the passion he has for his work. “Aesthe-
tics for me is the result of a harmonious balance between
appearance and attitude,” he explains. Sometimes a facelift
can make a 70-year-old feel like the 50 she actually feels.
Equally interesting are faces which are only beginning to 
show

P L A S T I C  S U R G E R Y  I S  A 

M AT T E R  O F  T R U S T
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the signs of age, “but with potential for improvement. Very
discrete, nuanced interventions are needed in such cases to
stop the first signs of ageing without friends noticing.” The
method referred to as “soft lift” is a very unobtrusive version
of a facelift.

Professor Sinis offers a wide range of plastic and aesthetic
surgery – from abdominoplasty (after extreme weight loss) to
the treatment of complicated wounds and scars. He mainly
focuses on breast reconstruction after cancer and treatment
for nerve damage. His extensive training in reconstructive
surgery particularly in aesthetics.
After his studies in Gießen and positions in the USA, 
Australia and Oldenburg, Germany, he completed his 
specialty training

at the Hospital for Hand, Plastic, Reconstructive, and Burn
Surgery at the BG Unfallklinik Tübingen. For eight years, the
young surgeon treated severe burns, operated on severe
injuries, and helped patients reclaim a harmonious appea-
rance
after surgery. The talented surgeon has had an impressive
career, becoming a senior surgeon at the age of 31 and 
professor

Professor Sinis’ extensive training in 
reconstructive surgery is of direct benefit 
for his high-class aesthetic operations. 
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المختص. على الحائط، خلف مكتب نكتاريوس سينيس علقت نسخة من أيقونة 
إغريقية صغيرة – تلك إشارة على أصوله اليونانية. عندما يتكلم الدكتور حول 

إمكانيات جراحة الوجه، نرى في وجهه شغفه لعمله. "معنى التجميلي عندي هو 
التوازن بين المظهر الخارجي والنظرة النابعة من الباطن"، هكذا يشرح ذلك.

يمكن لشد الوجه أن يمنح لذات السبعين سنة وجها مشرقا يساوي صاحبة الخمسين، 
تماما كما تحس هي بنفسها. ما يجلب االنتباه كذلك هي تلك الوجوه، التي ال يظهر 

عليها الكبر بصفة متقدمة "حيث يمكننا أن نعمل شيئا ما". هنا تصبح التغييرات 
الدقيقة مطلوبة من أجل الحفاظ على الظواهر األصلية وأال يالحظ محيط األصدقاء 

أي شيء من التغيير.  

البروفيسور سينيس متمكن من مجال الجراحة التجميلية والترميمية بأكمله – من شد 
تجاعيد البطن بعد إنزال حاد للوزن إلى معالجة الجروح المعقدة-. من بين نقاط تركيز 

عمله، نجد إعادة تشكيل الصدر بعد مرض السرطان والعناية بالجروح التي تصيب 
األعصاب. 

تكوينه المتشعب والصحيح في جراحة إعادة التكوين هو الشيء الذي منحه باألخص 
أهلية إجراء عمليات ذات المستوى العالي. بعد دراسة الطب في جامعة غيسن 

بألمانيا، حط بكل من الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا و أولدنبورغ، بعدها تابع 
تكوين طبيب مختص في جراحة اليد والجراحة التجميلية والترميمية وجراحة 

الحروق بالمستشفى الجامعي وبالعيادة التخصصية للحوادث بمدينة توبنغن.

خالل ثمانية أعوام كان الدكتور الشاب يعالج الحروق في توبنغن ويجري عمليات 
ألشخاص أصيبوا بجروح بليغة أو يقوم بمساعدة أشخاص على وجود تناسق 

لمظهرهم الخارجي بعد إصابتهم بمرض السرطان. عمل هذا الجراح الموهوب على 
الوصول إلى خبرة مثيرة لإلعجاب. لم يكد يبلغ سن 31 سنة إال وحصل على مرتبة 

طبيب استشاري، ثم درجة بروفيسور في الجراحة التجميلية وعمره 34 سنة فقط. قام 
بنشر أكثر من 50 مقالة علمية في مجالت مختلفة وألقى محاضرات في عدة 

مؤتمرات على الصعيد الوطني والدولي وتلقى العديد من الجوائز اعترافا بإنجازاته 
وأعماله العلمية.  سنة 2009 غادر البروفيسور الشاب الجامعة وانتقل مع عائلته من 

His private clinic offers the whole range of plastic and aesthetic surgery – 
from abdominoplasty after extreme weight loss to the treatment of complicated 
wounds and scars. 

20        17
“We try to anticipate every 
wish of our patients”.
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Prof.  Dr .  S Inis 
S INIS  KLINIK  BERLIN GmbH

Rheinbabenallee 18
14199 Berlin
Tel.: +49 (0)30 20989-348
E-Mail: n.sinis@sinis-plastische-chirurgie.de
www.sinis-plastische-chirurgie.de
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for plastic surgery at the age of 34. He has published over
50 papers in scientific journals, lectured at national and
international conferences and won several awards for his
scientific work.

In 2009, the young professor left the university and moved 
with his family from southern Germany to Berlin. For two 
years he was senior physician at the department of hand and 
microsurgery at Martin Luther Hospital in Wilmersdorf. 
From 2012 to 2015 he was chief physician of the Clinic for 
Plastic, Hand, and Reconstructive Microsurgery at St. Marien 
Krankenhaus Berlin. At the same time he founded a private 
clinic for premium aesthetic surgery in Berlin-Dahlem.

Dahlem is one of the most exclusive areas in the west of 
Berlin. The small private clinic is a place of peace and beauty 
among elegant villas and embassy buildings. The Professor 
and his team take plenty of time to respond to individual 
needs and wishes. “We try to anticipate our patients’ every 
wish,” professor Sinis affirms. If a guest has a preference for a 
particular tea, for instance, we will search the city until the 
wish is fulfilled.

جنوب ألمانيا إلى برلين. هناك قاد الطبيب االستشاري خالل سنتين أقسام جراحة اليد 
والجراحة المجهرية الدقيقة في مستشفى مارتن لوثر في فيلمرسدورف. سنة 2012 
أصبح رئيس األطباء في عيادة الجراحة التجميلية وجراحة اليد والجراحة الترميمية 
المجهرية بمستشفى سانت مارتن في برلين. أسس نفس الوقت وبالتوازي مع ذلك، 

عيادة خاصة فريدة من نوعها مختصة في الجراحة التجميلية في برلين-داهلم. تعتبر 
داهلم من األحياء األكثر تميزا في غرب برلين. إن تلك العيادة الصغيرة الخاصة هي 

مكان للهدوء والجمال، في محيط به فيالت أنيقة ومباني دبلوماسية.
يمنح البروفيسور وفريقه الطبي الكثير من الوقت لألسئلة الشخصية للمرضى من أجل 
التعرف على طلباتهم واحتياجاتهم. الراحة والخدمة الشخصية هما عنصرين أساسيين 

يكتبان عنده بالخط العريض. "رغبات المريض نقرأها من عينيه"، ذلك ما يؤكده 
سينيس.

إذا كان أحد الضيوف يرغب في شرب نوع من الشاي لم يعد سهل المنال، فسوف 
يجول موظفونا بمدينة برلين بكاملها من أجل تلبية تلك الرغبة. 

Quiet, green, prestigious: Dahlem belongs to 
the most exclusive quarters of Berlin. 
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A friendly shade of yellow on the walls, a sofa and warm wood: the plastic aesthetic 
surgeon Savas Uckunkaya consults his patients in a pleasant and stylish atmosphere. 
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الجراحة التجميلية
الدكتور سافاس أوجكونكايا . كولونيا

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N   

“To make our patients feel secure is enormously 
important to our team. Combining our experience 
and empathy we try to reduce this stress for the patients.”

Entering the practice clinic on the fourth floor of the Josef 
Haubrich Forum in Cologne an ambience welcomes the 
visitor that is not of the cool and neutral atmosphere 
generally expected in medical institutions. The rooms – held 
in warm colours – make an elegant and homelike impression. 
The pleasant surroundings together with the particularly 
sensitive practice team create a personal, trustful climate. 
Adjoining the reception area including waiting room, 
treatment rooms and office, is a highly modern operation 
tract of 250 square meters that can hardly be expected when 
entering the practice clinic. There the operation rooms, the 
recovery room and the rooms designed for the post- operative 
stay are located.

Dr. Savas Uckunkaya has been practising from 1984 as plastic 
surgeon and hand surgeon. Since 1989 he is head of Plastic 
Aesthetic Surgery in the Josef Haubrich Forum. The range of 
interventions offered is very broad including breast augmen-
tation, facial surgery, nose correction, liposuction, abdominal 
wall lift, as well as wrinkle treatment. Yearlong experience in 
a large range of plastic aesthetic and reconstructive opera-
tions combined with continuous advanced training guarantee 
Dr. Uckunkaya’s patients a treatment on the highest interna-
tional level.

The beginning of a treatment is a detailed consultation in 

E M PAT H Y  M E E T S 

C O M P E T E N C E

إن كل من يلج إلى المصحة المتواجدة في الطابق الرابع من مبنى منتدى يوزيف 
هاوبريِش في وسط مدينة كولونيا يجد نفسه في أجواء بعيدة كل البعد عن تلك األجواء 

الباردة والمتجردة التي اعتاد المرء على وجودها في المصحات والعيادات الطبية. 
فالقاعات ـ بألوانها الحارة ـ تمنح انطباعاً بالراحة واألناقة، زد على ذلك المعاملة 

الحسنة لفريق عمل المصحة وجو التعاون السائد، واللذان يخلقان مناخاً مليئاً بالثقة 
والخصوصية. قد ال يتبادر إلى ذهن الزائر عند دخوله إلى المصحة أن المدخل إلى 
جانب غرفة االنتظار وغرف الفحص والمكتب يخفون وراءهم قسم عمليات كبير 

بمساحة 250 متر مربًع. يضم ذلك القسم، إلى جانب غرف العمليات، غرفة اإلفاقة 
من التخدير وغرفة لإلقامة في الفترة التي تلي إجراء العملية.

يعمل الدكتور سافاس أوجكونكايا كجراح تجميل وأخصائي في جراحة اليد منذ عام 
1984، ويشغل منصب الطبيب المشرف على الجراحة التجميلية في منتدى يوزيف 

هاوبِريش منذ العام 1989. كما يتميز نطاق االختصاصات في المنتدى باتساعه، 
حيث يشمل عمليات تكبير الثدي وجراحة الوجه وتقويم األنف وشفط الدهون 

وعمليات رأب البطن، إلى جانب عالجات التجاعيد. إن الخبرة الطويلة التي يتوفر 
عليها الدكتور أوجكونكايا والتكوين الطبي الذي يخضع له باستمرار والعدد الكبير من 

العمليات التجميلية والترميمية التي أجراها، كلها عوامل من شأنها أن تضمن 
للمرضى الحصول على عالج وفقاً ألعلى المعايير المعتمدة دولياً.

يبدأ العالج بجلسة استشارة مفّصلة يخصص لها الدكتور أوجكونكايا الكثير من 
الوقت، حيث يُجيب بأسلوبه المريح واللطيف على كل أسئلة المرضى ويشرح بمنتهى 

التفصيل كل إمكانيات العالج المتاحة بطريقة سهلة الفهم حتى على من ليست لديهم 
خبرة. حسب رأي الجراح فإنه "فقط من خالل محادثة توضيحية بين المريض 

والطبيب حول التاريخ الَمَرضي يمكن الوصول إلى نتائج عالجية ُمرضية". وهاهنا ـ
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In the practice clinic in the Cologne Haubrich Forum reconstructive surgery  
belongs to the operative range.

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

“To restore body form and function after injury or disease is an 
important part of our work.”

Dr Uckunkaya and his  
experienced, empathic team: 
“To reassure the patients is 
extremely important to us”.

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N   

which Dr. Uckunkaya invests a lot of time. In his calm and 
pleasant manner he answers all questions posed by his 
patients and explains the various treatment strategies in an 
easily understandable way.

“Only a clarifying surgeon-patient consultation considering 
the comprehensive medical history leads to a satisfactory 
treatment” the surgeon emphasises. Further it is important 
that besides the complete medical information surgeon and 
patient agree upon a joint vision of the treatment goals.

Plastic surgery should not try to stop time or imitate a 
foreign beauty ideal, the surgeon thinks, but open space for 
individuality and personal aesthetic harmony. “We wish to 
give our patients a naturally fresh, non-operated look”, Dr. 

Uckunkaya explains the philosophy of the practice clinic. At 
the same time it is necessary that patients are very well aware 
of the consequences that will follow the intervention 
planned. “In any case it is surgery and a durable change. 
Decisions therefore should not be taken spontaneously 
during a consultation but later after the resolution had time 
to mature.”

The practice clinic offers both interventions on an inpatient 
and outpatient basis. An experienced team consisting of 

وفي سياق شرحه للفلسفة التي تتبناها المصحة يقول الدكتور أوجكونكايا "نود أن 
نمنح مرضانا مظهراً طبيعياً يتدفق نضارة وال يبدو عليه أثر الخضوع للجراحة". 

وهو يعتقد بأنه من المهم كذلك أن يكون المريض واعياً بجسامة أي عملية جراحية. 
"فاألمر يتعلق في كل األحوال بعملية جراحية وتغير دائم، ولذلك فإنه ال ينبغي اتخاذ 
مثل هذا القرار بفعل االندفاع والتحمس خالل جلسة تقديم االستشارة الطبية، بل بعد 

مرور بعض الوقت ونضج الرغبة في اتخاذه". 

إلى جانب كل المعلومات الطبية ـ فإنه أيضاً من األهمية بمكان أن يكون كل من 
الطبيب والمريض متفقين حول األهداف المنشودة من العمل الجراحي.

ويرى الجراح بأنه ال ينبغي أن يكون الهدف من الجراحة التجميلية هو إيقاف الزمن 
أو تقليد مثل أعلى غريب للجمال، بل توفير نوع من االنسجام بين الشخصية والجمال 

الالئق بها.

يتم داخل المصحة إجراء عمليات سائرة وأخرى ثابتة. ويسهر طاقم طبي عالي 
الخبرة من أخصائيي التخدير وممرضات العمليات تحت إشراف الدكتور أوجكونكايا 
على تقديم الرعاية الطبية الشاملة بمنتهى الكفاءة. يقول الجراح الخبير موضحاً ذلك 

"إنه من األهمية بمكان بالنسبة لفريقنا الطبي منح المرضى الشعور باألمان، ألن كل 
عملية جراحية، وإن كانت اختيارية تسبب بعض القلق ـ ونحن يمكننا بفضل خبرتنا 

وقدرتنا على تفهم مشاعر اآلخرين أن نقلل من التوتر الذي قد ينتاب مرضانا".

 وال تقتصر العالجية في المصحة الكائنة في مبنى منتدى يوزيف هاوبِرش على 
إجراء العمليات التجميلية، بل تشمل كذلك العمليات الترميمية. ويقول الجراح "تمثل 

إعادة الشكل األصلي للجسد وإعادة وظائفه بعد التعرض للجروح أو لمرض ما جزءاً 
هاماً من عملنا".
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The patients’ rooms in the practice clinic of Dr Uckunkaya appear 
cosy and elegant: “Thus a warm and trustful climate arises.”

“Surgery means  a durable change. Decisions therefore should 
not be taken spontaneously“, Dr Uckunkaya states.

 D R  S AVA S  U C K U N K AYA  · C O L O G N E   

Dr.  Savas  Uckunkaya

Josef-Haubrich-Hof 5
50676 Köln
Telefon: +49(0)221 2407495
www.dr-uckunkaya-haubrichforum.com
www.plastischenet.com

 D R .  S AVA S  U C K U N K AYA  · K Ö L N   

anaesthesiologists and surgical nurses headed by Dr. 
Uckunkaya cares for a comprehensive, competent treatment. 
“To make our patients feel secure is enormously important to 
our team,” the experienced surgeon explains “because every 
operation – also the voluntary kind – correlates with a certain 
level of excitement. Combining our experience and empathy 
we try to reduce this stress for the patients.”

Not only aesthetic but also reconstructive operations are 
offered by the practice clinic in the Josef Haubrich Forum. 
“To restore body form and function after injury or disease is 
an important part of our work” the surgeon explains. This 
engages him far beyond the confines of the practice clinic in 
Cologne. Since 1990 Dr. Uckunkaya is a member of Interplast 
Germany e.V., a charitable association of surgeons who offers 
its service free–of–charge where persons are in need of the 
aid of plastic reconstructive surgery to return to normal lives. 
The organisation is financed by donations and works worldwi-
de. Interplast sends surgical teams in developing countries to 
treat children as well as adults when local medical means are 
not sufficient. The Cologne plastic surgeon has already joined 
several assignments in Indonesia, India and Guatemala. In 
2013 he will work in Northern India on a mission of two 
weeks.

focuses:

Breast augmentation 
Abdominoplasty

See legend on page 7
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الجراحة التجميلية                                 
لقاء بين الفن و الدراية

تدخل الدكتورة بربرة فلدونج في صلب الموضوع مباشرة . “كل ما هو فيه هو أنني 
أحب اجراء العمليات الجراحية”. ففي 13 من عمرها عرفت أنها في يوم من األيام 
ستصبح طبيبة في الجراحة التجميلية. حينما شاهدت في تلك األحيان تقريرا صحفيا 
عن “ميكيالنجيلو بالمبضع”، الطبيب الجراح البرازيلي ايفو بتنجي. ابتداء من ذلك 

الوقت بدأت تتبع أباها الطبيب في التوليد و طب النساء في كل خطوة. حتى أنها 
اشتغلت معه و مع أطباء آخرين كمساعدة. ابتداء من هذه الفترة أصبحت الطبيبة 

الجراحة المنتظرة تقضى اجازاتها و أواخر أسبوع كثيرة في مستوصفات مختلفة بكل 
من فرنسا و ألمانيا و تتابع من قريب أعمال األطباء الجراحين

درست السيدة فلدونج الطب بكل من جامعة لكسمبورج، في مدينة لوزان السويسرية 
و بجامعة زارالند بألمانيا. لقد كانت باستمرار تركز أفكارها في هدفها و مستقبلها 

المهني : كان مطالبا القيام بأربعة تداريب عملية تدريبية أثناء العطلة الجامعية اال أن 
الطالبة فلدونج قامت بضعف هذا الرقم المطلوب. ثم تابعت تداريبا عملية لدى اطباء 

في الجراحة التجميلية لديهم سمعة عالية في هذا الميدان في المكسيك، البرازيل، 
فرنسا و سويسرا. أدرك أساتذتها بسرعة قدراتها مما ادى الى منحها الفرصة للقيام 
بمهمة الخياطة أثناء العمليات الجراحية. ثم اختارت طوعا ضمن تدريبها الدراسي 

الميداني لمدة اربعة شهور العمل في قسم الحاالت الطارئة الذي يتوافد عليه مرضى 
العالج الجراحي و مرضى من داخل المستشفى و هو اختيار مستحيل لدى غالبية 

الطالب. حصلت السيدة فلدونج بسرعة على سمعة جيدة، فهي ماهرة، يدها هادءة و 
تتحلى بالصبر. “سيسمح لي قريبا بخياطة كل الحاالت القادمة”، تتذكر الطبيبة 

ضاحكة. ثم قضت السيدة فلدونغ موسمها التدريبي الدراسي في كل من البرازيل و 
مدينة باريس الفرنسية التي أرادت أن تبدأ بها تخصصها الطبي. و ساعدها الحظ أن 

يصبح السيد أالن بلفواغ األستاذ بمستشفى باريس سان جوزيف أول مدير للشابة 
القادمة من والية زاغالند األلمانية ألنه عمل باستمرار على تعزيزها و تشجيعها. 

أعطى الطبيب الذي يتمتع بسلطة و خبرة عالية في ميدان اعادة الشباب للوجه للسيدة 
فلدونج تكوينا معمقا و شامال في مجال جراحة الوجه. “كان في وسعي حتى خالل 

السنة التكوينية األولى اجراء الكثير من العمليات الجراحية”، تتذكر شاكرة على هذه 
الحالة. و لهذا تسكن السيدة فلدونج بكل سرور بالمستوصف : “كنت دائما حاضرة 

فقط لكي ال يفوتني أي شيء”. ثم ذهبت السيدة فلدونج أثناء مرحلة التكوين 
التخصصي الى مستشفى الصليب األحمر بمدينة كاصل األلمانية عند األستاذ إغنست 

مجنس نوى  لمدة سنة واحدة و من بين أهم مواضيع اهتماماته في الطب الجراحي 
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A splendid setting: the practice rooms, in radiant white, are on the second floor 
of a medical centre. The practice logo in the light box on the left was designed 
by Dr Veldung herself. 

Dr Veldung is quick to come to the point: “I simply love 
operating.” At the age of just 13, she already knew that one 
day she would be an aesthetic surgeon. She had just seen a 
report on Brazilian surgeon Ivo Pitanguy, the “Michelangelo 
of the scalpel”. From that moment on, she followed her 
father, a gynaecologist, at every turn. And it was not only him 
she began to assist. The future surgeon spent her school 
holidays and many weekends looking over the shoulders of 
various surgeons at hospitals in France and Germany.

Veldung studied medicine in Luxembourg, Lausanne in 
Switzerland, and at Saarland University in Germany, with her 
sights always firmly fixed on her goal. Four practical place-
ments were required during the study breaks – Veldung 
completed twice as many. She spent time with renowned 
aesthetic surgeons in Mexico, Brazil, France and Switzerland. 
Her talent was quickly recognised by her teachers, and before 
long she was sewing her first stitches in the operating room. 
For her four-month placement, she voluntarily chose to work 
in the emergency department, managing cases of internal 
medicine and surgery – inconceivable to most students. 
Veldung was always readily accepted: promising skill, a steady 
hand, and plenty of patience. “I was soon sewing anything 
placed in front of me”, the doctor laughs.

Veldung spent her practical study year in Brazil and in Paris. 
It was in the French capital where she completed her 

W H E R E  A RT I S T R Y 

M E E T S  S K I L L

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   
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“I knew very early on that I would be an aesthetic surgeon. 
I worked determinedly towards this goal.”

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   
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“The aim of all aesthetic procedures  
is to achieve a vibrant, natural result.”

هي الجراحة التجميلية. بعد ذلك رجعت الطبيبة الى مستشفى التكوين العسكري 
“بغسي” بمدينة باريس الفرنسية الذى يحتوي على واحدة من أكبر وحدات العناية 

المركزة لضحايا الحروق و الذي يأتي اليه أيضا الكثير من المصابين من الجنود و 
من أعضاء الفيلق األجنبي في كل أنحاء العالم. و تتطلب هذه العمليات من السيدة 

فلدونج كل مهارتها الجراحية. لقد أنهت تكوينها التخصصي بمستشفى سان جوزيف 
بباريس الذي الزالت و الى يومنا هذا تعمل فيه كطبيبة مداومة. “هكذا يمكنني متابعة 

كلما يحدث و أحافظ على عالقتي مع الكثير من الزمالء“. في نفس الوقت تشعر 
السيدة فلدونج برغبة شديدة في “سلك طريق خاص” و بهذا قررت فتح عيادتها 

بمركز مدينة زاغبغكن األلمانية و ذلك في عام 2012. و كانت هبة من السماء ألن 
دفتر مواعيدها أصبح بعد فترة قصيرة مملوء. و تقوم باجراء العمليات الجراحية على 
مرضاها الذين يتوافدون عليها بالخصوص من المنطقة في السريرين الذين تحجزهما 

بالمستوصف لهذا الغرض

ان السيدة فلدونج لديها خبرة و المام في مجاالت جراحية تجميلية مختلفة. فمن بين 
العمليات التي تجريها الطبيبة الجراحة شد الوجه دي الطبقتين و بطريقة محافظة 

تماما. و هنا ال تكتفي فقط بجر الجلد الزائد الى الخلف بل تعمل أكثر من هذا على مد 
طبقة الدعم العميقة و المعروفة تحت الكلمة القصيرة “س.م.أ.س” - مكان عضالت 

Dr Veldung performs minor procedures and injections of fillers at her own practice, 
and other surgical procedures at two local, specialist clinics.

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   

Dr Barbara Veldung works as a 
plastic surgeon at the Hôpital Paris 
Saint-Joseph, and runs her own  
private practice in Saarbrücken. 

specialist training. Her first boss was Prof. Alain Bellavoir at 
Hôpital Paris Saint-Joseph. A stroke of luck for Veldung, for 
Bellavoir gave the young woman from Saarland motivation 
and inspiration. Highly regarded as a leader in facial rejuvena-
tion, he provided Veldung with a thorough grounding in 
facelift surgery. “I was allowed to perform a lot of surgery 
myself as of the first year of training”, she recalls with 
appreciation. Veldung was also happy to live at the hospital: “I 
was always there, making sure I didn’t miss anything.”

During her specialist medical training, Veldung spent a year at 
the Red Cross Hospital in Kassel with Prof. Ernst-Magnus 
Noah, a specialist, among others, in aesthetic surgery. Veldung 
then returned to Paris, to the Hôpital d’instruction des 
Armées Percy, a hospital with one of the largest intensive care 
units for burns victims. Also treating a number of severely 
wounded soldiers and foreign legionnaires from around the 

world, the hospital required all of Veldung’s surgical skills.
She completed her medical training at Hôpital Paris Saint-
Joseph, where she still consults today: “I’m still close to the 
action and in contact with many colleagues.” At the same time, 
Veldung felt the ‘need to do her own thing’, and so set up her 
own clinic in Saarbrücken city centre in 2012. A wise move: 
Veldung’s diary was filled with appointments in no time at all. 
Her patients mainly come from the surrounding area, and she 
operates at two specially dedicated clinics.

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   
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الوجه. “أحصل بفضل هذه الطريقة على نتيجة طبيعية تماما”، تؤكد الطبيبة. 
فمرضاها يستفيدون أيضا بكونها تنتمي الى “المدرسة الفرنسية”. عند تجميل القوام 

تمد السيدة فلدونج األنسجة الحيوية للبطن و الورك و الفخذ خالل موعد جراحي 
واحد. “انني أقدم للمرضى رعاية شاملة و اذا الحظت وجود أنسجة حيوية زائدة 

أزيلها” تقول السيدة فلدونج. و عند عمليات شد الفخذ و الذراع تسلك الطبيبة الجراحة 
طريقة محافظة جدا متفادية األعصاب، األوعية اللمفاوية و الدموية. “هكذا يشعر 

المرضى بعد ذلك بألم قليل و المضاعفات تحصل نادرا و التعافي يمر بشكل أسرع

ان الطبيبة الجراحة األصيلة متحمسة و معجبة بشغف بانجازاتها و ليس فقط بتشكيل 
الثدي و شد الجسم و الوجه. فالكثير من المرضى يتمنون اليوم الخضوع الى عمليات 
جراحية طفيفة التوغل، كما تؤكد السيدة فلدونج التي تعرف تمام المعرفة كيف تتعامل 

مع السلسلة الكاملة للمواد المستعملة – البوتوكس، حمض الهيالورونيك و “الفيلر” 
)مادة للمأل تخدم لعالج التجاعيد(. “انني مفتونة بتغيرات األشكال التي أصبحت 

ممكنة بفضل هذه المواد”. فهذه المواد العصرية المستعملة للحشو بامكنانها أن تسمح 
بالقيام باصالحات مدهشة. هناك بعض المريضات اللواتي ال يثقن أن تحقيق تلك 

النتيجة حصل دون الخضوع نهائيا الى عملية جراحية

لقد عملت السيدة فلدونج منذ وقت مبكر على تربية مشاعرها اتجاه علم الجماليات و 
لديها حس بها. ففي سن المراهقة بدأت باالهتمام برسم جسم االنسان العاري و بتشكيل 

المنحوتات. فطبيبة المنتظرة موهوبة لدرجة أنها كانت تفكر في دراسة الفنون و 

مازالت الى يومنا هذا تأخذ من حين الى آخر فترة استراحة تخصصها البداعها الفني. 
و اللوحات الفنية الكبيرة الحجم التي تبتكرها معلقة على جدران العيادة األنيقة. تقوم 

السيدة فلدونج برسم أشكال منبعها جسد االنسان، أجسام متحركة في األلوان الرمادي، 
األسود و صباغة بيضاء بنبرات ملونة. “ان الجسد يهمني ككائن متحرك و ليس 

كشيء جامد”، تقول السيدة فلدونج. لذاك تبدو الوجوه التي شكلتها بأيديها من جديد 
طبيعية و حيوية

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   

Veldung offers a wide range of treatments in aesthetic surgery. 
Among others, the surgeon performs particularly gentle, 
two-layer facelifts, not by simply pulling back the excess skin, 
but rather by tightening the deeper supportive layer, called 
SMAS. “This means I can achieve a completely natural 
result”, the doctor explains. Patients also benefit from the 
“French schooling” in other areas. With body contouring and 
sculpting techniques, Veldung tightens the tissue around the 
tummy, hips and upper thighs in one single surgical procedu-
re. “I provide patients with all-round care. I remove excess 
tissue wherever it is found”, she explains. The surgeon takes 
particular care when lifting the upper thighs and arms, 
avoiding nerves, lymphatic and blood vessels. “The patients 
have less pain and fewer complications after the procedure, 
and healing is also quicker.”

The first-rate surgeon not only has an enthusiasm for breast 
augmentation, body lifts or facelifts. A lot of patients are now 
looking for less invasive procedures, according to Veldung. 
Botulinum toxin, fillers, hyaluronic acid – she is familiar with 
the full repertoire of gentle aesthetic medicine: “I am 
fascinated by how a shape can be transformed.” Stunning 
changes can be made with the modern fillers available today. 
Many a patient simply cannot believe the results achieved 
without the aid of surgery.

Veldung’s sense of aesthetics was tuned from an early age, 
beginning to paint nudes and create sculptures when she was 
a teenager. The budding doctor was highly talented and at 
times even considered studying art. Veldung still takes the 
occasional creative break from her work today. The walls of 
her elegant practice are adorned with the large-scale pictures 
that result. Veldung paints shapes inspired by the body, 
flowing figures in white, black and grey tones with accents of 
colour. “I am intrigued by the body as a moving form rather 
than rigid object”, says Veldung – an explanation perhaps for 
why the faces she reshapes with her hands appear so natural 
and vivacious.

 D R .  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   

Dr.  med.  B arb ara Veldung
Fachärztin für Pl astisch e  & 
Ästhetische Chirurgie

Bahnhofstraße 76–78
66111 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681 94589231
E-Mail: info@aesthetik-veldung.de
www. aesthetik-veldung.de

The artistically talented doctor painted the large-scale pictures that hang on the walls of the elegant practice herself.

See legend on page 7
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S U R G I C A L  S K I L L S 

AT  T H E I R  F I N E S T

Dr Dominik von Lukowicz describes how, when he was
very young, becoming a surgeon was his dream. “I always
wanted to do something with my hands.” The passionate
sailor smiles: “The only alternative would have been, at
most, to build boats.”
But in a way, the young man had medicine in his blood –
his great grandfather was a doctor, just like his grandfather
and mother. And so he decided against the skilled practice
of ship building, opting for another elite discipline: surgery.
His medical studies at the universities of Munich, Freiburg
and Bern were followed by six years of specialist training
at leading hospitals. Dr von Lukowicz completed his specialist
qualification in hand and microsurgery, as well as reconstructi-
ve and aesthetic surgery, under the tutelage of eminent plastic
surgeons. “I wanted to learn from the best”, he explains,
“since only specialists can teach you the most refined skills.”

Today, the doctor is a master of his craft, regularly appearing
at national and international congresses as a speaker and 
teacher. Having qualified as a specialist in plastic and aesthetic 
surgery with the Bavarian Medical Association, Dr von 
Lukowicz became a senior physician in Kassel in 2006. Three 
years later, he returned to Munich as head physician at a clinic 
for intimate surgery.

“I do everything I can to ensure that my patients 
feel comfortable with themselves after surgery.” 

الدكتور دمنك فون لوكوفكس، ميونيخ
عمل يدوي فني جراحي مثقن

His practice, ”Ästhetik in München“, can be found in the heart of the historic city centre. 
Herringbone parquetry, stuccoed ceilings and designer furniture create an exclusive ambiance. 

 D R  D O M I N I K  V O N  L U K O W I C Z  ·  M U N I C H   
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يقول الدكتور دمنك فون لوكوفكس ان العمل كطبيب جراح كان منذ زمن طويل حلمه 
االكبر. “كنت دائما اريد ان أشكل أشياء بيدي”، يقول عاشق الزوارق الشراعية 

مبتسما. “ربما كان البديل الوحيد هو صانع المراكب”. لكن الطب كان يجري الى حد 
ما في دم هذا الرجل الشاب: فوالد الجدة كان يعمل كطبيب و كذا الجد و االم كذلك. 
هكذا اتخذ قرار التخلي عن الفن الراقي لصناعة المراكب و اختار نشاطا فنيا ملكيا 

آخرا، الجراحة. و بعد دراسته الطب بكل من جامعة ميونيخ و فرايبورغ و برن 
بسويسرا تابع تكوينا تخصصيا في مستوصفات مشهورة لمدة ست سنوات. هكذا تلقى 

السيد فون لوكوفكس تكوينا تخصصيا في الجراحة الميكروسكوبية لليد و أيضا في 
الجراحات التكميلية، الترميمية و التجميلية تحت توجيهات االطباء المشهورين و 

الرائدين في ميدان الجراحة التجميلية. “أردت ان أتعلم على يد أحسن االطباء”، يقول 
السيد فون لوكوفكس. „ان الحركة الحاسمة يتعلمها المرء من المتخصصين فقط”. لقد 

أصبح الطبيب اليوم بنفسه فنانا ماهرا و محاضرا و مدربا في ميدانه على الصعيد 
الوطني و في المؤتمرات الدولية. و بعد نجاحه في امتحان مجلس االطباء لوالية 
بافاريا كطبيب متخصص في الجراحة التجميلية و التحسينية صار الدكتور فون 

لوكوفكس طبيبا أوال في مستشفى مدينة كاسل. ثم رجع بعد ثالث سنوات الى ميونيخ 
ليحتل بها منصب طبيب مدير بمستوصف لجراحة تعديل االعضاء التناسلية
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“Intimate surgery unfortunately is still burdened 
with taboos and prejudices.”

In autumn 2012, Dr von Lukowicz and his team moved into
a listed historical building not far from Munich’s prestigious
boulevard, Maximilianstrasse. His practice, Ästhetik in 
München, can be found in the heart of the historic city centre. 
Absolute discretion is nevertheless guaranteed, with a 
concealed entrance at the rear of the building.
The practice is a stylish symbiosis of white stuccoed ceilings,
antique chandeliers, authentic parquet flooring and modern
furnishings – with no trace of the soulless atmosphere of a 
hospital.
There is no doubt that an aesthete is at work here. “A beautiful
place to work”, the amiable doctor enthuses. “It’s not only
my team and I who feel at ease here, but also our patients.
And that is what is most important.”

In a light-flooded treatment room, wrinkles disappear and
faces are rejuvenated. Outpatient procedures are performed
in a small operating room at the practice, whilst larger
procedures take place at a surgical centre nearby.
Ästhetik in München offers a wide range of services in plastic
surgery and aesthetic medicine: from hyaluronic acid fillers,
botulinum toxin and native plasma treatments, through
needling and face lifts, to eyelid lifting, liposuction, toning
the abdomen, thighs and arms, and breast surgery.
In addition to treating lipoedema, however, Dr von Lukowicz
specialises in intimate surgery.

Dr. Dominik von Lukowicz
Dr. Katrin Lossagk
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و في خريف 2012 رحل الدكتور فون لوكوفكس مع فريقه الى مبنى عتيق مصنف 

كثرات معماري قريب من شارع ميونيخ الباهي “شارع مكسمليان”. فعيادته تقع وسط 
المدينة التاريخية القديمة لكن و رغم ذلك فهي تضمن التكتم التام. فالبيت له بوابة من 

الخلف مخفية. و تشكل الحجرات تناسقا من طراز فني رفيع بسقوفها الجصية 
المزخرفة، و نجفاتها العتيقة، و أرضيتها الخشبية القديمة، و أثاثها العصري. فال مكان 

هنا للجو البارد المعروف عن المستوصفات. أكيد أنه يتعلق االمر هنا بفنان في علم 
الجمال. “انه مكان جميل للعمل” يقول الطبيب المفتون بهذا الموقع. “لكن لسنا أنا و 

فريقي الوحيدين فقط اللذين يشعران برضاء، فمرضانا أيضا عندهم نفس االحساس و 
هذا مهم جدا”. الغياب عن االنظار في غرفة كثيرة االضواء

تجاعيد، تجدد شباب الوجه. ان العمليات الجراحية التي تتطلب قضاء الليلة في 
المستوصف يجريها الدكتور فون لوكوفكس في قاعة العمليات الصغيرة بعيادته بينما 

العمليات الكبيرة يقوم بها في مركز العمليات الجراحية القريب “الجماليات في ميونيخ”. 
تعرض مجموعة واسعة من العمليات الجراحية التجميلية و التحسينية بدء بحمض 

الهيالورينيك، العالج بالدم الذاتي, ذيفان الوشيقية )البتونيولينيوم توكسين(، شفط الدهون، 
إبعاد التجاعيد و الندب، و حتى شد الجفن و جدار البطن و الفخذ و الدراع و كذلك 

Both specialists in plastic and aesthetic surgery offer a wide range of treatments. 
“Surgery is not always needed to make a face look younger and fresher”, 
Dr Lossagk notes.
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الدكتوراه من الجامعة التقنية لميونيخ. لقد قامت الدكتورة لوساك بتكوينها بكل من 
المدن االلمانية آخن و مرناو. ان الطبيبة المتخصصة في مجال الجراحة التجميلية و 

التحسينية مسؤولة في العيادة “الجماليات في ميونيخ”، باالضافة الى عالح تراكم 
النسيج الدهني، أيضا و بشكل كبير عن العالج الالجراحي و الخفيف التوغل لتجدد 
شباب الوجه, و شد الوجه بدون اللجوء الى عملية جراحية. “ليس من الالزم القيام 

بعملية جراحية لكي نظهر المالمح الثابتة و الناضرة” تقول الطبيبة مبتسمة. ان ينبوع 
شبابها هو العالج بالتقنية لتجديد و بناء جلد جديد “أول تربي”، الدم الذاتي، إبعاد 

التجاعيد و الندب بواسطة إبرة دقيقة جدا )ميكرونيدلىغ(، البونيولينيوم توكسين، الفيلر 
و طب التجميل

جراحة الصدر. ان الدكتور فون لوكوفكس يسلط الضوء في أعماله على عالج تراكم 
النسيج الدهني و كذلك على جراحة االعضاء التناسلية. “إن جراحة االعضاء 

التناسلية الزالت تعاني من االحكام المسبقة و المحرمات و الخجل”، يقول السيد فون 
لوكوفكس متأسفا. “أحيانا يكون البحث عن الجمال السبب المحض للرغبة في العملية 

الجراحية لكن كثيرا من النساء يعانين من آالم حقيقية و من مشاكل عند الجلوس و 
عند مزاولة الرياضة او ممارسة الجنس”. و تعد  العدوى الفطرية العائدة او التهاب 

المتانة ايضا من بين االسباب

ان هذا الطبيب المتحمس يرغب في مساعدة هؤالء النساء. “انني اعمل كل ما في 
مقدرتي كي يشعر المرضى بعد العملية الجراحية براحة جسدية و هذا يجعل من 

مهنتي تلبية حقيقية و وفاء”. هناك قطاع هام ضمن العالجات التي تقدمها العيادة و 
هو عالج تراكم النسيج الدهني )ليبوديما(. “ان النساء النحيلة الجسم و الشابات يعانين 

أيضا من الحالة المرضية المتغيرة لالنسجة الدهنية و من اآلالم الناتجة عنها” كما 
يقول الطبيب المتخصص. „فالعالج المالئم يساعد على تحسين جودة الحياة لهؤالء 

النساء بشكل ملحوظ”. و يولي الدكتور
فون لوكوفكس اهتماما بالغا لعالج شامل كما هو الشأن عند كل عملية جراحية. “بعد 

شد للوجه او عملية لتشكيل عضو في الجسم يمكن لطرق غير جراحية مثل ابعاد 
التجاعيد و الندب او عالج بواسطة الدم الذاتي ان تؤدي الى تحسن ملموس آخر 

لالنسجة و لبنية الجلد”. لقد نجحت العيادة السنة الماضية في انضمام زميلة لها خبرة 
كبيرة و هي الدكتورة كاترين لوساك التي تابعت تكوينا عمليا في الجراحة العامة لمدة 

خمس سنوات في مستوصفات مشهورة و ذلك بعد دراستها و حصولها على شهادة 

“Intimate surgery is still a taboo subject fraught with 
prejudice and embarrassment”, Dr von Lukowicz is sad to say. 
“Sometimes, there are purely aesthetic reasons for wanting an
operation, but many women have genuine issues – difficulties
sitting or exercising, or even discomfort during sexual 
intercourse.” Recurrent fungal infections and cystitis are also
common. The dedicated specialist wishes to help these
women: “I do everything I can to ensure that my patients
feel comfortable with themselves after surgery. This is what
makes my profession truly rewarding.”
Another specialty at the practice is the treatment of lipoede-
ma. “Even slim, young women can experience pathological
changes in their fatty tissue that cause them discomfort”, the
specialist explains. “Appropriate treatment will enhance their
quality of life considerably.” As with all procedures, Dr von 
Lukowicz attaches great importance to holistic therapeutic 
concepts. “After a face lift or body sculpting procedure, 
non-surgical methods such as needling or native plasma 
treatments can additionally improve the tissue and texture of 
the skin.”
Last year, Dr von Lukowicz’ team was expanded to include
another experienced colleague by the name of Dr Katrin
Lossagk. After graduating and gaining a doctoral degree from 
the Technical University of Munich, she spent five years 
training in general surgery at distinguished hospitals. Dr 
Lossagk completed her specialist training in plastic surgery in 
Aachen and Murnau.
At Ästhetik in München, the specialist for plastic and 
aesthetic surgery manages the treatment of lipoedema, in 
addition to being responsible mainly for non-surgical and 
minimally invasive facial rejuvenation and non-surgical face 
lifts. “Surgery is not always needed to make a face look 
younger and fresher”, the doctor notes with a winning smile. 
Her fountain of youth comprises Ultherapy®, native plasma, 
microneedling, botulinum toxin, fillers and medicinal 
cosmetics.
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 D R .  D O M I N I K  V O N  L U K O W I C Z  ·  M Ü N C H E N    Dr von Lukowicz and Dr Lossagk perform outpatient procedures at the practice, with more 
complex procedures taking place at a surgical centre nearby.
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Dr.  Dominik von Luk owic z
Ästhetik  in München

Pfisterstraße 9
80331 München
Telefon: +49 (0)89 96291921
info@aesthetik-in-muenchen.de
www.aesthetik-in-muenchen.de
www.sensible-intimchirurgie.de

– Upper- and lower eye lift 

– Injections

– Ear correction

– Breast augmentation

– Breast reduction

See legend on page 7
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surgery is the ideal combination.” 
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الدكتور فيليب هـ. تسيبلين الحاصل على شهادة التأهل لألستاذية
أبحاث علمية من أجل الجمال

بالتأكيد ما من شخص إال وقد تعجب في يوٍم ما من شبكة العنكبوت والتي تتجمع فيها 
قطرات الندى في فترة الصباح. لقد استطاعت تلك المادة التي يبني منها العنكبوت 

شبكته أن تجذب أنظار دكتور فيليب تسيبلين من مدينة لودفيغسبورغ على وجه 
الخصوص. ويرى أخصائي الجراحات التجميلية أن غمس غرسات الثدي في حرير 

العنكبوت السائل قبل زرعها يخفض احتمال مضاعفة التقلص الكبسولي. وهذا التليف 
الكبسولي عبارة عن رد فعل مناعي للجسم ضد مادة الغرسة الغريبة عن الجسم وهو 

أحد األسباب األكثر شيوًعا التي تؤدي إلى ضرورة تغيير غرسة ما. ولكن الغالف 
الحريري المحيط بالغرسة يمكن أن يحول دون حدوث ذلك. ويوضح تسيبلين خلفيات 

ذلك األمر قائاًل: "حرير العنكبوت متوافق حيويًا وقابل لالنحالل بيولوجيًا." وفي 
العام القادم عندما يتم االنتهاء من دراسات السالمة قد يتم السماح بطرح الغالف 

الحريري في األسواق. ويصرح الجراح قائاًل: "إن أكبر نجاح بالنسبة لي هو عندما 
تصبح النساء أكثر تحماًل للتدخالت الجراحية بفضل تطبيق فكرتي."

"وتتحقق المعادلة المثالية في هذا الشأن من خالل الجمع بين البحث وإجراء 
الجراحة."

    

Aesthetic surgery in traditional surroundings: the Schlosspark Klinik 
Ludwigsburg is housed in the listed former military bakery. 
The Residential Palace of Ludwigsburg is just a few minutes’ walk away. 

Everyone at some point must have admired how a spider’s 
web glistens in the morning dew. The material with which the 
arthropod weaves its web has always appeared particularly 
intriguing to Dr Philip Zeplin from Ludwigsburg. By dipping 
a breast implant in spider silk before it is implanted, capsular 
fibrosis will develop less often, according to the specialist in 
plastic and aesthetic surgery. Capsular fibrosis is the body’s 
immune response to foreign implant material, and is also the 
most common reason for having to repeat the procedure. 
This could be prevented by sheathing the implant in silk. 
“Spider silk is biocompatible and biodegradable”, as Zeplin 
explains. Once safety studies have been completed the silk 
sheathing could be authorised for the market as early as next 
year. “If my idea leads to improved tolerance of the procedure 
in women, it would be my greatest achievement”, according 
to the surgeon.
Zeplin’s scientific work has already been acknowledged with 
a number of awards, such as the von-Langenbeck Prize – 
the most prestigious of the research prizes awarded by the 
German Society of Surgery. It was during his specialist 
medical training at Würzburg University, over ten years 
ago, when he began to take an interest in the properties of 
spider silk. Zeplin later continued his research at Leipzig 
University. The industrious specialist not only spends a lot 
of his time on research into more tolerable breast implants, 
but is also a highly experienced breast surgeon. He has 
already implanted several hundred implants, and offers his 

R E S E A R C H  I N  T H E 

N A M E  O F  B E A U T Y
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“Aesthetic surgery is being 
increasingly accepted by society.”
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لقد حصل تسيبلين نظير عمله العلمي هذا على أكبر جائزتين في مجال الجراحة 
األلمانية؛ أال وهما جائزة فون النغنبيك من الجمعية األلمانية للجراحة وجائزة فرديناند 
زاوربروخ من الجمعية الشهيرة للجراحة ببرلين. ومنذ أكثر من عشرة أعوام، وأثناء 

فترة تدريبه كطبيب أخصائي بجامعة فورتسبورغ، بدأ باالنشغال بخصائص حرير 
العنكبوت. ثم واصل تسيبلين أبحاثه فيما بعد في جامعة اليبتسيج. إن هذا الطبيب 

الدؤوب ال يبحث بشكل مكثف عن غرسات ثدي تتحملها أجسام النساء بشكل أكبر 
فحسب، ولكنه أيًضا جراح ثدي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، حيث إنه زرع 

عدة مئات من الغرسات للعديد من النساء. ويقدم تسيبلين لمريضاته رعاية الحقة 
مجانية مدى الحياة. ويتمثل التخصص الثاني لتسيبلين في جراحة األعضاء التناسلية، 
حيث يحظى هذا الطبيب بخبرة خاصة في هذا المجال أيًضا: أثناء عمله ككبير أطباء 

في مستشفى اليبتسيج الجامعي أُجريَت العديد من الجراحات الترميمية في منطقة 
األعضاء التناسلية تحت مسؤوليته، على سبيل المثال بعد اإلصابة باألمراض 

السرطانية. وفي هذا الصدد يصرح الطبيب الجراح قائاًل: "لقد ساهمت هذه العمليات 
الجراحية المعقدة في إعدادي إلجراء الجراحات التجميلية لألعضاء التناسلية على 

الوجه األمثل." كما أن دائرة الخبراء المتخصصين تقدر خبرته أفضل تقدير. وهكذا 
يعد تسيبلين عضو مجلس إدارة بجمعية الجراحات التجميلية والترميمية لألعضاء 

التناسلية بألمانيا )GAERID( وناشًرا ألول كتاب متخصص صادر باللغة األلمانية 
عن الجراحة الترميمية والتجميلية لألعضاء التناسلية. وثمة تخصص ثالث في 

مستشفى شلوسبارك في لودفيغسبورغ؛ أال وهو جراحات نحت الجسم. فعالوة على 
جراحات شد الجسم يتولى د/ فيليب تسيبلين أيًضا إجراء عمليات شفط الدهون 

باستخدام تقنية تعتمد على شعاع الماء. ويوضح الطبيب ذلك قائالً: "يعمل شعاع الماء 

الذي يأخذ شكل مروحة على إذابة الخاليا الدهنية من داخل النسيج." "تعد هذه التقنية 
أكثر رفقًا باألنسجة بالمقارنة بالطرق التقليدية التي يبذل فيها الجراح فيها المزيد من 

الجهد لشفط الخاليا الدهنية." وتتم عملية شفاء الجروح بشكل أفضل، ويقل ظهور 
التجمعات الدموية إلى حٍد كبير. وبعد الجراحة تقل شكوى المرضى من الشعور 

باأللم. وباإلضافة إلى هذه الجراحات المكلفة يقدم هذا الجراح المولود في آخن أيًضا 
بعض اإلجراءات الطبية األصغر مثل شد الجفون والمعالجة بالدهون الذاتية وعمليات 

شد الوجه بالخيوط وعالج التجاعيد بالحقن. أما بالنسبة لعمليات ما بعد عمليات 
السمنة، مثل شد جدار البطن أو الذراعين أو الفخذين بعد االنخفاض الشديد في 

الوزن، وكذلك جراحات اليد والوجه، فإن تسيبلين يتعاون أيًضا مع عيادة الجراحات 
التجميلية والترقيعية في مدينة شتوتغارت. ويضيف هذا الطبيب العطوف قائاًل: "في 

مستشفى شلوسبارك تعد عمليات تغيير شكل الثدي أو األعضاء التناسلية من العمليات 
المطلوبة على وجه الخصوص." ويتعاون تسيبلين أيًضا مع العيادات األخرى 

المتوفرة في هذا النطاق تعاونًا وثيقًا، ومن بينهم العيادة المشتركة لطب النساء، 
وطبيب أخصائي متخصص في أمراض األوردة والمستقيم، وزميل متخصص في 

The waiting and consultation rooms, along with two rooms for minor  
procedures, can be found on the ground floor of the historic red-brick building.
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contouring. In addition to lifts and tucks, Dr Zeplin performs 
using water-jet assisted liposuction. “The fan-shaped water 
jet loosens the fat cells from the tissue”, the specialist 
explains. “This method is much gentler on the tissue than 
conventional methods, where the surgeon removes the fat 
cells with much greater force.” The wounds heal better, 
bruising occurs less frequently, and patients report less 
discomfort after the procedure. 
Aside from these more elaborate interventions, the Aachen-
born surgeon also performs minor procedures such as eyelid 

patients complimentary, lifelong follow-up care. 

The second of Dr Zeplin's specialisations is intimate surgery, 
another field in which the surgeon possesses particular 
expertise: During his time as senior physician at Leipzig 
University Hospital, he was already performing genital 
reconstructive procedures, such as after cancer treatment, 
also came under his remit. “These complex procedures were 
the ideal preparation for my career in intimate aesthetic 
surgery”, the surgeon explains. His expertise is also valued 
in professional circles. Zeplin is on the scientific advisory 
board of the German Society for Aesthetic and Reconstructive 
Intimate Surgery (GAERID) and editor of the first German-
language textbook on aesthetic and reconstructive genital 
surgery. 
A third specialty at Schlosspark Klinik Ludwigsburg is body 

In his previous post, Dr Philip 
H. Zeplin was senior physician  
at Leipzig University Hospital, 
where he oversaw the entire 
portfolio of aesthetic and 
reconstructive surgery. 
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الطب العام وصالون متخصص في التجميل وعيادة طبيب أسنان توفر أيًضا خدمة 
طب األسنان التجميلي. ويقع بجواره مباشرةً: فندق نستور األربع نجوم، والذي يوفر 

لذوي المرضى فرًصا رائعة للمبيت. 

وتتولى خدمة حافلة االنتقاالت الخاصة بالفندق إحضار الضيوف من مطار 
شتوتغارت الذي يبعد عن الفندق بحوالي 30 دقيقة، بناًء على تقديم طلب منهم. كما 

يقوم فندق نستور أيًضا بخدمة الضيوف من خالل تقديم وجبات لذيذة بنظام االختيار 
من قائمة الطعام في الغرف الفردية الستة بالمستشفى. ويقع الجناح مع غرف العمليات 

في الطابق الثاني، ودائًما ما يكون مشغواًل على مدار الساعة. يأتي زبائن تسيبلين 
على وجه الخصوص من شتوتغارت والمناطق المحيطة بها، وكذلك أيًضا من مدينة 

هايلبرون ومدينة هايدلبرغ ومدينةتوبنغن. وتعد استشارة يوم السبت هي المفضلة 
بالنسبة للزبائن القادمين من أماكن أبعد، مثاًل الزبائن القادمين من سويسرا. فجميعهم 

متفقون على مطلب واحد: أن يظهر كل منهم بمظهر جميل بشكل طبيعي بقدر 
اإلمكان. فيقول تسيبلين في هذا الصدد: "ال ينبغي ألحد من المحيطين أن يالحظ على 

الفور أن الشخص قد أجرى تغييًرا في شكله." وهناك طلب كبير على طريقته في 
التعامل المتحفظ مع المرضى. وبمرور الوقت تزايدت أعداد زبائن عيادته من فئة 

الشباب بشكل ملحوظ منذ بدء عمله في فصل الربيع من عام 2015. فهؤالء المرضى 
األكثر شبابًا ال يطمعوا في طلبات إضافية خاصة، ولكن يأملون في عمل احترافي 

موثوق فيه. وبالتالي فإنه ليس من قبيل المصادفة أن يأتوا إلى مستشفى شلوسبارك: 
هنا في مبنى مخبز الجيش القديم المبني بالطوب األحمر والخاضع لحماية اآلثار 

والمعالم األثرية والذي يحتوي على نوافذ مقنطرة كبيرة كان الخبز يُخبَز للجنود قبل 
70 عاًما.

"إن قبول جراحة التجميل اليوم المزيد يزيد في أوساط المجتمع يوماُ بعد يوم."

الدكتور فيليب هـ. تسيبلين الحاصل على ماجستير إدارة األعمال في الرعاية الصحية
ودرجة التأهل لألستاذية 

أخصائي الجراحة الترقيعية
والتجميلية

وجراحة اليد
رئيس األطباء

بمستشفى الجراحات التجميلية الخاص
مستشفى شلوسبارك

لودفيغسبورغ

lifts, autologous fat transfer, thread lifts and underfilling. 
When performing postbariatric operations, namely to tighten 
the skin around the tummy, arms or thighs after losing a lot 
of weight, as well as surgery to the hands and face, Dr Zeplin 
works with the Practice for Plastic and Aesthetic Surgery in 
Stuttgart. 
As the charming specialist puts it, “At Schlosspark Klinik, the 
procedures which are most popular mainly involve reshaping 
the breasts, body or the genitalia”, the friendly specialist 
explains. He also collaborates with other clinics in the same 
building, including a joint gynaecological practice, a specialist 
for venous and rectal conditions, a colleague who specialises 
in holistic medicine, a beauty salon, and a dental practice that 
also offers aesthetic dental care. 

The beautiful four-star Nestor Hotel, also right next door, 
offers the perfect stay for accompanying relatives. Arrange-
ments can be made for the hotel shuttle service to collect 
guests from Stuttgart Airport, just a 30-minute drive away. 
The Nestor Hotel also delivers the delicious à la carte meals 
that are served to the six single rooms at the clinic. The 
ward is situated alongside the clinic’s operating rooms on 
the second floor and is supervised around the clock.

Dr Zeplin’s clients mainly come from Stuttgart and the 
surrounding areas, but also from Heilbronn, Heidelberg and 
Tübingen. The Saturday consultations are popular with guests 
from further afield, such as Switzerland. They all have one 
common desire: to look as naturally beautiful as possible. 
“It should not be immediately apparent that any work has 
been done”, according to Zeplin. A discreet approach is the 
answer. The clinic’s clientele has become noticeably younger 
since Zeplin started out in the spring of 2015. These younger 
patients are not looking for special extras, but simply reliable 
handiwork. It is no coincidence, therefore, that Schlosspark 
Klinik can be found where it is: in the protected red-brick 
building with large arched windows that was once a military 
bakery, where up to 70 years ago the bread rolls for feeding 
soldiers were produced.
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The clinic, with operating rooms and ward, is on the second floor. 
The six single rooms offer every imaginable comfort, including à la carte 
dining served by the neighbouring Nestor Hotel.  

– eye lift 

– Injections

– Breast augmentation

– IMPLANT EXCHANGE

– Breast reduction

– Breast lift

+ Lipofilling
+ Medical needling 
+ Scar correction
+ Liposuction
+ Thread lifts
+ Cryolipolysis

See legend on page 7




