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فوائد

متكن عملية �سد الأجفان التجميلية من امل�ساعدة يف 

احلد من الأكيا�س واجليوب اأو الطيات غري املرغوب فيها 

ال�سباب  مظهر  ذلك  يو�سح  اأن  وميكن  عينيك،  حول 

ثقتكم  تعزيز  على  وي�ساعدكم  لعينيكم  والن�سارة 

يوؤثر  لن  اآمن  اإجراء  الأجفان هي  باأنف�سكم. عملية �سد 

�سلبا على عينيك اأو وظائف جفونك

اأثناء  دومًا  عليها  ن�ساأل  التي  الأ�سئلة  بع�س  يلي  فيما 

الإ�ست�سارة الطبية

هل عملية �صد الأجفان منا�صبة يل؟

ترهل اجلفون هو جزء من التقدم بالعمر وال�سيخوخة 

واأوائل  الثالثينات  اأواخر  يف  مالحظًا  اأمراً  وي�سبح 

�سكل  كان  واإن  بالعمر،  التقدم  مع  ويزداد  الأربعينات 

عملية �شد و جتميل الأجفان

 نظرة عامة  –  اأ�شئلة واأجوبة 

نظرة عامة

النا�س  ي��راه  �صيء  اأول  عينيك  تكون  ما  غالبا 

دورا هاما  تلعب  فالعيون  اإليك،  ينظرون  عندما 

واإي�صال  والعواطف،  الأفكار  عن  التعبري  جدا يف 

امل�صاعر.

من  الرقيقة  الطبقة  فاإن  العمر،  يف  التقدم  عند 

اجللد املحيطة بالعينني تفقد مرونتها تدريجيًا 

وميكن اأن تبداأ يف الرتهل.

 اإن فقد املرونة وكذلك ال�صد الناجت عن اجلاذبية 

اأكيا�س  اأو  جيوب  تكوين  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

باأنك  النطباع  واإعطاء  اجلفون  داخ��ل  منتفخة 

لو كنت مرتاحًا، ول�صتعادة مظهر  متعب حتى 

عملية  اإج��راء  ميكن  والن�صر،  ال�صباب  العينني 

تدعى عملية �صد الأجفان التجميلية، متكن تلك 

العملية من حمو اآثار ال�صيخوخة.

اجللد  و�صعية  وتغيري  اإزالة  على  ينطوي  الإجراء 

العلوي  اجل��ف��ن  م��ن��اط��ق  يف  وال���ده���ون  ال��زائ��د 

�صقوق  اإج��راء  يتم  حيث  كليهما،  اأو  اأوال�صفلي 

على طول طيات اجلفن الطبيعية مما يحول دون 

ترك اأي ندبات وا�صحة. 

اإجراءات  العملية  اأن جترى مع تلك  كما ميكن 

تكميلية مثل عملية �صد وجه، ورفع الرقبة، اأو 

عملية حقن الدهون يف نف�س الوقت مما يعطي 

نتائج اأكرث �صمولية ملكافحة ال�صيخوخة.

اجلفون املبطن متوارث يف عائلتكم فيمكن لكم النظر 

يف عمل تلك العملية بوقت اأبكر.

من  اجلفون  �سد  عملية  تتم  التي  الرئي�سية  الأ�سباب 

اأجلها تتلخ�س مبا يلي:

• لإزالة الروا�سب الدهنية التي ت�سبب اأكيا�س منتفخة 
حتت العينني

العينني حول  املرتهل  اجللد  • ل�سد 
• جلعل مظهر الوجه اأكرث �سبابًا ون�سارة 

الزائد والذي ميكن اأن يتداخل مع الروؤية  • لإزالة اجللد 
كم هناك من اأمل من تلك العملية؟

يف البداية، قد ت�سعر ب�سد حول العينني، مع عدم راحة 

ب�سيط والذي قد ي�ستمر ملدة يوم اأو يومني. وميكن اخذ 

م�سكن لالآلم خفيف ح�سب احلاجة، كثريا ما ينده�س 

النا�س الذين اأجروا العملية كيف اأنها غري موؤملة.

حتت  اجلفن  جراحة  اإجراء  ميكن  عديدة،  مرات 

من  قدره  ق�سري  نقاهة  وقت  مع  املو�سعي  التخدير 

7حتى 10 اأيام.

هل هناك ندوب يف اجلفن بعد اإجراء اجلراحة؟

ال�سقوق  جراحية.  عملية  اأي  نتيجة  هي  الندوب 

مرئية  تكون  بالكاد  الأجفان  جراحة  لعملية  املعمولة 

وطيات  الطبيعية  التجاعيد  داخل  و�سعها  يتم  حيث 

اجلفون العليا وال�سفلى.

اجلفن  الدهون من  اإزالة  فقط  الذين يحتاجون  املر�سى 

وبالتايل  اجلفن  داخل  �سق  لهم  اإجراء  ميكن  ال�سفلي، 

الندبة تكون غري مرئية.

اإىل متى ت�صتمر النتائج ؟

نتائج اجلراحة التجميلية طويلة الأمد، ولكن قد تتاأثر 

من قبل عوامل الوراثة ومنط احلياة اخلا�س بك.

�سبب  يكون  ما  عادة  والذي  اجلفون  من  الدهون  اإزالة 

النتفاخ حتت العني، هو دائم، وهذه العوامل ل تتكرر 

ب�سكل عام. اجللد ي�ستمر بالتقدم بالعمر، وتهدل اجللد 

مع التجاعيد الدقيقة ملنطقة اجلفن قد تعود يف وقت 

ما.

اأحيانا فقدان رونق الب�سرة يف اجلبهة ي�سبب ترهالت 

اإ�سافية من احلاجبني الذي يحاكي تكرار تدىل الأجفان 

اأو رفع  اإىل ت�سحيح  اإذا حدث هذا، قد حتتاج  العلوية. 

اجلبهة اأو لإجراء لرفع اجلفن مرة ثانية.

متى ميكنني ا�صتئناف ن�صاطي العادي؟

ينبغي جتنب الجهاد، النحناء ورفع الأثقال خالل فرتة 

ما بعد اجلراحة يف وقت مبكر. ومع ذلك، يف كثري من 

معظم  ا�ستئناف  على  قادرين  تكونوا  �سوف  احلالت، 

اأقل  اأو  اأيام  ع�سرة  يف  بكم  اخلا�سة  العادية  الأن�سطة 

من ذلك. على الرغم من اأنكم قد ت�سعرون بالرغبة يف 

الذهاب اإىل العمل فقط بعد ب�سعة اأيام بعد اجلراحة، 

لكن قد تكون روؤيتك ل تزال غري وا�سحة قليال مما قد 

عدم  عليكم  يجب  كما  �سعوبة،  اأكرث  القراءة  يجعل 

ارتداء العد�سات الال�سقة ملدة اأ�سبوع اأو اثنني على الأكرث.


