خدماتنا

جراحات العني التجميلية

ويتعمقون يف فهم علم ت�رشيح العني
يتخ�ص�ص الأطباء يف جراحة العني التجميلية
طب وجراحة العيون
ّ
ّ
بعد �إمتام تدريبهم يف ّ
ووظائفها اىل جانب اجلفون .ينطبق هذا التدرج على الإ�ست�شاريني يف جراحة العني التجميلية يف م�ست�شفى مورفيلدزدبي للعيون.

طب وجراحة العيون يتعامل مع الأجزاء التالية:
�إن جراحة العني التجميلية هي فرع من فروع ّ
•اجلفون واحلواجب
•الأقنية الدمعية
•حمجر العني
جراحة اجلفون و�أعلى الوجه
وت�سمى �أي�ض ًا اجلراحة العينية-الوجهية نظراً لكون اجلفون �إمتداداً للجبهة والوجنتني.
ّ
تهدف جراحة اجلفون اىل ت�صحيح ال�شوائب اخلا�صة بو�ضع احلواجب واجلفون واملنطقة املحيطة بها .كما تتعامل مع م�شاكل
متعلّقة بالأن�سجة املحيطة مثل الأهداب (الرمو�ش) والأج�سام التحتية .مثال على ذلك ,اجلفون املتدلّية �أو غري املت�صلة باملقلة.
كما تتعامل هذه اجلراحة مع ترميم بنية اجلفون وت�صويب وظائفها على �أثر �إ�صابة �أو �إزالة �رسطان يف جلد العني.
جراحة الأقنية الدمعية
يتناول هذا النوع من اجلراحة كافة الإ�ضطرابات امل ّت�صلة باجلهاز الدمعي والقناة الدمعية وتهدف يف غالب الأحيان اىل �إعادة
اجلريان الطبيعي للدموع نزو ًال نحو الأنف يف حاالت الإن�سداد احلا�صل منذ الوالدة �أو الحق ًا م�سبب ًا “العني الدامعة”
الإ�ضطرابات احلجاجية
تلم مبحتوياته العالية التعقيد مثل الأع�صاب والع�ضالت وال�رشايني
التي
أمرا�ض
ل
ا
وكافة
العظمي
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هي التي تطال حمجر
ّ
والأوردة وال�شحوم والغدد الدمعية .على نحو منوذجي و�شائع يربز داء العني الناجم عن �إ�ضطرابات الغدة الدرقية والذي ي�سبب
جحوظ العينني بفعل تزايد ال�شحوم والع�ضالت ذات ال�صلة كما ت�شمل املر�ضى الذين فقدوا �أعينهم ويحتاجون اىل �إ�ستبدالها
جراح العني جنب ًا اىل جنب مع ف ّني العني الأ�صطناعية لإنتاج جهاز
بوا�سطة �إزدراع حجاجي و�أعني �إ�صطناعية .يعمل ّ
بديل مالئم.
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يقوم الإ�ست�شاريون يف
ّ
املحيطة بهدف حت�سني �أو تغيري مظهرها ف�ض ًال عن احل�شوات اجللدية وحقن البوتوك�س وجمموعة كاملة من عمليات تقومي
اجلفون ورفع احلواجب .
يتمتع بول جيلني بع�رشين �سنة من اخلربة يف جمال �صناعة العيون اال�صطناعية يدوي ًا وتركيبها.
وهو ع�ضو م�ؤ�س�س للجمعية اال�سرتالية لأخ�صائيي العيون ال�صناعية .ويدير الدكتور بول عيادات يف دبي.

الليزك إعتام عدسة العين التجميل طب العيون الشبكية القرنية جلوكوما َح َول األطفال

