
د. خليل �صعب 

زميل كلية اجلراحني الفرن�سية

اأخ�سائي عمليات التجميل

جراحة الوجه والفكني

اأخ�سائي ليزر

قبل

قبل

بعد

بعد

عملية جتميل الآذان، املعروفة اأكرث با�سم جراحة الأذن 

خلف  �سق  مع  تبداأ  جتميلية  عملية  هي  اخلارجية، 

بالراأ�س،  الأذن  تلتقي  الطبيعية حيث  الطية  الأذن، يف 

الغ�سروف  من  ال�سرورية  الكمية  اإزال��ة  تتم  ثم  وم��ن 

واجللد املطلوبني لتحقيق النتيجة املرجوة.

املتعارف عليها لهذا  الأ�سئلة والأجوبة  فيما يلي بع�س 

النوع من العمليات اجلراحية.

هل هذه العملية التجميلية منا�صبة يل؟

ولكن  الأط��ف��ال،  ل��دى  �سيوعا  الأك��رث  هي  العملية  ه��ذه 

للنا�س من  اأن تكون مفيدة جدا  ميكن لهذه اجلراحة 

جميع الأعمار بعد اإكتمال حجم اآذانهم.

اإن العمر من خم�س اإىل �ست �سنوات هو الأكرث �سيوعا 

لإجراء هذه اجلراحة حيث تتم لإحدى الأ�سباب التالية:

اأو جاحظة كبرية  • اآذان 
اخلارج اأو  للداخل  للإذن  العلوي  الق�سم  • اإنحناء 

املقعرة )الأذن ال�سغرية( • الأذن 

عملية جتميل �لآذ�ن �لبارزة – نظرة عامة – �أ�سئلة و�أجوبة

اإذا كنتم اأنتم اأو اأحد اأبنائكم غري مرتاحني مع �صكل و/اأو حجم اأذنيكم، فاإنكم ل�صتم الوحيدون!

ميكن حتى لت�صويه �صغري يف اأذنيك اأن ي�صبب وعي ذاتي لوجوده وبالتايل م�صايقة دائمة لكم قد تاأتي اأي�صًا 

من الآخرين بالتعليق امل�صتمر على هذا املو�صوع.

عندما يتعلق الأمر بتجميل وت�صليح الآذان، فاإن احلكمة التقليدية هي القيام بت�صليحها يف اأقرب وقت، 

لتجنب املخاوف �صابقة الذكر لفرتات طويلة.

خارجي  منحنى  اأي  )بدون  كالقوقعة  الأذن  �سكل   •
يف الغ�سروف(

تطاولها اأو  كربها  اأو  الأذن  �سحمة  • متزق 
ما هي فوائد وخماطر هذا الإجراء التجميلي؟

نف�سية  فوائد  توفر  اأن  الآذان  جتميل  لعملية  ميكن 

م�سايقة  لكم  ي�سبب  ذلك  كانت  اإن  وخ�سو�سًا  كبرية 

تركتكم مع  اإ�سابة معينة  اإن كان هناك  اأو  م�ستمرة 

�سكل م�سوه للأذن اأو اإذا كنتم تريدون بب�ساطة حت�سني 

على  �سلبا  يوؤثر  لن  جدا  اآمن  اإجراء  اأنه  كما  مظهرهم. 

قدرة ال�سمع اأبداً.

كجزء من امل�ساورات الأولية اخلا�سة بك، يقوم الطبيب 

وتقدمي  جراحية  للعملية  توقعاتك  مبراجعة  املعالج 

�سورة واقعية ملا ميكن للعملية اجلراحية حتقيقه.

عمل  اي  مبخاطر  قائمة  الطبيب  لكم  يقدم  اأن  يجب 

يف  عليه  امل��ت��ع��ارف  ح�سب  وذل���ك  ع��م��وم��ًا  اجل��راح��ي 

اإجراءات جراحية وعلى  باأي  الطبية املرتبطة  الأدبيات 

الرغم من اأن خماطر اجلراحات التجميلية غري �سائعة، 

ينبغي لكل مري�س اأن يكون على علم تام باأي خماطر 

مرتبطة باجلراحة.

هل �صوف يكون يل اأي �صقوق اأو ندبات يف ب�صرتي؟

ومعظم  جدا  جيد  ب�سكل  تلتئم  ال�سقوق  هذه  نعم. 

اأي �سيء بعد ب�سعة  املر�سى واأفراد العائلة لن يلحظوا 

اأ�سابيع.

ماذا قد يحدث اإذا كان لدي تاريخ ندوب �صيء؟

التئامها تعطي  فاإن عملية  اأذن مثقوبة  اإذا كان لديك 

موؤ�سرا جيدا عن الكيفية التي �سوف تلتئم من اجلراحة 

تكون  ل  ع��ادة  اجل�سم  باقي  على  الندوب  التجميلية، 

يف  التجميلية  اجلراحة  بعد  ال�سفاء  لكيفية  موؤ�سرا 

الوجه.

اأن  املهم  من  بكم،  اخلا�سة  الطبية  الإ�ست�سارة  اأثناء 

اأحيانا  اأي ندوب �سابقة )التي ت�سمى  للطبيب  تظهروا 

ميكن  حتى  انتباهكم  جلبت  ق��د  اجل���درة(  ن��دب��ات 

ال�سفاء  لإمكانية  واقعي  تقييم  لكم  يوفر  اأن  للطبيب 

بعد اجلراحة التجميلية يف الوجه.

اجلراحية  للعملية  للتح�صري  املطلوبة  الأ�صياء  هي  ما 

التجميلية؟

اأدوية يومية يتم  واأي  ال�سحي  التاريخ  ا�ستعرا�س  يتم 

تداولها.

�سوف  اجل���روح،  التئام  يعوق  التبغ  تعاطي  اأن  ومب��ا 

يطلب منك اأن تتوقف عن التدخني ملدة اأ�سبوعني قبل 

اجلراحة واأ�سبوعني بعد اجلراحة.


