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ندوة طبية عن الجراحة التجميلية وحدودها في جامعة بيروت العربية

وطنية  -نظمت إدارة العالقات العامة في جامعة بيروت العربية ،ندوة طبية حوارية وتفاعليةة
بعنوان "الجراحة التجميلية أين حدودها؟" ،وذلك في حرم الجامعة ببيروت بمةاةار ةة طةال
الجامعة وأسرتها اإلدارية والتعليمية بحضور رئيس الجامعة األستاذ الةد ةتةور عةمةرو جةال
العدوي واألمين العام الد تور عمر حوري.
اارك في الندوة من رئيس الجمعية اللبنانية لألمراض الجلدية الد تور داني توما ورئةيةس
قسم جراحة السمنة في مستافى المقاصد الد تور هيثم الفوا واختصاصية التغذيةة الةد ةتةورة
سوسن وزان.
بعد النايد الوطني اللبناني ونايد الجامعة وعرض فيلم عن مرافق الجامعة وأقسامها ،رحبةت
مديرة العالقات العامة في الجامعة السيدة زينة العريس بالحضور مايرة الى أن المواءمةة مةا
بين الصحة والجما موضوع ياغ ال ثيرين في المجتمعات الاةرقةيةة والةغةربةيةة عةلةى حةد
سواء.
ادارة الندوة اإلعالمية روى األطرش فتطرقت مع الد تور داني توما الى سب العناية وإضفاء
اللمسة الطبيعية على اإلطاللة والجما بعيدا عن أسالي التاةويةب بةمةا يةحةافةظ عةلةى الاة ة
الصحي للمالمح ولون البارة وتحسينها بالقدر الذي تحةتةاجةب وفةقةا لةعةامة السةن مةع تةقةديةم
عروض وصور حو الموضوع.
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ولفت الد تور هيثم الفوا في مداخلتب الى ضرورة عدم اعتماد التدخة الةجةراحةي فةي حةالةة
الوزن الزائد الطبيعية التي ال تالمس السمنة المفرطة ،ماددا في الوقت ذاتب على أن السةمةنةة
ثقافة يج التخلص منها ،ومايرا الى "أن عمليات البدانة لألاخاص الذين يةحةتةاجةون الةيةهةا
تساهم في التخلص من األمراض المزمنة المرافقة لهةا .ةمةا نةبةب الةى ضةرورة مةوا ةبةة هةذ
العمليات بقدر اف من النااط البدني وتنظيم الوجبات.

وتحدثت الد تورة سوسن وزان عن سب الحفاظ على الوزن الصحي مبيةنةة الةفةرق مةا بةيةنةب
وبين الوزن المثالي ،وعرضت عدد السعرات الحرارية ال افية للجةسةم خةال الةيةوم و ةيةفةيةة
توزيعها على الوجبات موصية بعدم إهما النااط الرياضي أيضا الذي يسهم في إعطاء نتائج
ايجابية وواضحة للحمية الغذائية.

وتفاع خال الندوة الحضور مع المواضيع المطروحة عبر هااتاغ " الجما ويةنححةدود "
حيث تبوا أسئلتهم واستفساراتهم واختتمت بمنح رئيس الجامعةة دروعةا تة ةريةمةيةة لةألطةبةاء
الماار ين ولالعالمية روى األطرش.
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نظمت إدارة العالقات العامة في جامعة بيروت العربية ،ندوة طبية حوارية وتفاعلية بةعةنةوان
الجراحة التجميلية أين حدودها؟ وذلك في حرم الجامعة ببيروت بةمةاةار ةة طةال الةجةامةعةة
وأسرتها اإلدارية والتعليمية بحضور رئيس الجامعة الد تور عمرو جةال الةعةدوي واألمةيةن
العام الد تور عمر حوري.

اارك في الندوة من رئيس الجمعية اللبنانية لألمراض الجلدية الد تور داني توما ورئةيةس
قسم جراحة السمنة في مستافى المقاصد الد تور هيثم الفوّ ا واختصاصية التغذيةة الةد ةتةورة
سوسن وزان.
بعد النايد الوطني اللبناني ونايد الجامعة وعرض فيلم عن مرافق الجامعة وأقسامها ،رحبةت
مديرة العالقات العامة في الجامعة السيدة زينة العريس بالحضور مايرة الى أن المواءمةة مةا
بين الصحة والجما موضوع ياغ ال ثيرين في المجتمعات الاةرقةيةة والةغةربةيةة عةلةى حةد
سواء.
الندوة تطرقت مع الد تور داني توما الى سب العناية وإضفاء اللمسة الطبيعية على اإلطةاللةة
والجما بعيدا عن أسالي التاويب بما يحافظ على الا ة الصةحةي لةلةمةالمةح ولةون الةبةاةرة
وتحسينها بالقدر الذي تحتاجب وفقا لعام السن مع تقديم عروض وصور حو الموضوع.
بدور لفت الد تور هيثم الفوا في مداخلتب الى ضرورة عدم اعتماد الةتةدخة الةجةراحةي فةي
حالة الوزن الزائد الطبيعية التي ال تالمس السمنة المفرطة ماددا فةي الةوقةت ذاتةب عةلةى أن
السمنة ثقافة يج التخلص منها ومايرا الى أن عمليات البدانة لألاخةاص الةذيةن يةحةتةاجةون
اليها تساهم في التخلص من األمراض المزمنة المرافقة لها ومنبها الى ضرورة مةوا ةبةة هةذ
العمليات بقدر اف من النااط البدني وتنظيم الوجبات.

