כירורגיה פלסטית

ד"ר אורי שבשין
מומחה לכירורגיה פלסטית

מומחיות :כירורגיה פלסטית ,מנתח בשיטת MOHS
תחומי טיפול :כירורגיה פלסטית ואסתטית; ניתוחי חזה;
מתיחות בטן; הצרת היקפים ושאיבות שומן; מתיחות פנים
וצוואר; הרמת עפעפיים ,מצח וגבות; הצערת עור הפנים
והידיים; הזרקות וחומרי מילוי; גינקומסטיה.
אודות :ד"ר שבשין מומחה לכירורגיה פלסטית .מנתח
בשיטת  MOHSהייחודית ,ממובילי התחום בארץ ובעולם
כבר למעלה מ 20-שנה.
בוגר בית הספר לרפואה הטכניון ,התמחה בכירורגיה
פלסטית ומשחזרת במוסדות המובילים בארה"ב .מנתח
פלסטי בכיר בבית חולים תל-השומר .חבר פעיל באיגוד
הישראלי לכירורגיה פלסטית ,מרצה ומנחה מתמחים
וסטודנטים לרפואה ,וחבר בועדת הבחינות של האיגוד
לכירורגיה פלסטית.
בעל ניסיון עשיר בתחומי הכירורגיה האסתטית המשחזרת
כולל כוויות ,מומים מולדים ,גידולי עור ,ניתוחי ושחזורי שד,
שחזורי פנים ועוד .מנתח בהצלחה את המקרים הקשים
והמסובכים ביותר בארץ.
כמומחה בעל שם עולמי ,כשבאמתחתו אלפי ניתוחים
פלסטיים וטיפולים אסתטיים ,צבר ד"ר שבשין ידע וניסיון
עשיר ,ממנו נהנים מטופליו לאורך השנים .מיישם ומפתח
שיטות טיפול חדשניות ומובילות בעולם ,המעניקות
למטופליו תוצאות טבעיות מרביות במינימום פולשנות.

כתובת המרפאה :ברודצקי  ,43רמת אביב
טלפון052-6323636 ,03-7362360 :
דוא"ל:drshabshin@gmail.com

 > 22המומחים הנצפים ביותר

הכל מתחיל בבטן
מוטרדים מריכוז שומן בבטן? מרגישים
שהבטן שלכם בולטת ,רופסת ,נפולה?
לכירורגיה הפלסטית מגוון פתרונות
להידוק ,הצרה ושיפור מראה הבטן >
ד"ר אורי שבשין
בין אם ירדתם זה עתה במשקל ,ילדתן לא מזמן ,או שאתן מתוסכלות
מכך שהבטן פשוט לא יורדת באמצעות דיאטה ,חשוב שתדעו שכיום
ניתן להסיר עודפי שומן ועור ,להדק את הבטן ולהצר היקפים .להלן
מגוון התהליכים וסוגי הטיפולים המובילים בתחום:
מתיחת בטן מלאה  -הסרת עודפי שומן ועור מאזור הבטן .במהלך
הניתוח מחזקים את שרירי הבטן ,כורתים את עודפי השומן ומסירים
עור עודף .התוצאה  -בטן הדוקה ומתוחה ,הנשמרת לאורך זמן.
ליפואבדומינופלסטיה ( - )LIPOABDOMINOPLASTYהיא טכניקה
ברזילאית חדשנית למתיחת בטן ,הכוללת שאיבת שומן היקפית של
הבטן והמותניים ,תוך יצירת תעלה צרה לביצוע הידוק השרירים
ושמירה על כלי הדם והלימפה בצידי הבטן .שיטה זו מקטינה את
הסיבוכים לאחר הניתוח .
מיני מתיחת בטן  -מיועדת לבעלי עור עודף בחלק התחתון של הבטן
(מתחת לטבור) .התהליך וזמן ההחלמה קצרים יותר מאשר במתיחת
בטן מלאה.
שאיבת שומן  -ההליך מאפשר שאיבת השומנים העודפים והצרת
ההיקפים .השיטה מתאימה למטופלים עם עור שנראה עדיין אלסטי
וגמיש ,אבל לא מצליחים להיפטר בשיטות ההרזיה הרגילות ממצבורי
שומן עיקשים.
בודי טייט  -חיטוב והצרת היקפים במינימום פולשנות .המסת השומן
ושאיבתו בעזרת גלי רדיו ,במינימום סימנים למראה מהודק וצר.
בתהליך המסת השומן ,גלי הרדיו גורמים לחימום הרקמה וכווץ
הרקמות התומכות התורמות למיצוק העור .היתרון בשיטה הוא
היותה לא פולשנית כמו השיטות האחרות ,מה שמאפשר חזרה מהירה
לשגרה .לשיטה זו תוצאות נראות לעין לטווח ארוך.
פגישת ייעוץ מאפשרת למנתח להתאים את הפרוצדורות לפי הצרכים,
הנתונים הגופניים ,וההיסטוריה הרפואית של המטופל/ת .מומלץ
להגיע למרפאה לפגישת ייעוץ ובחינת ההליך המתאים ביותר להידוק,
הצרה ולשיפור מראה הבטן.

