عمليات تجميل األذن
( تقىيم األذن الخازجية )
رؼزجش عشاؽخ رمٕٚى األرٌ انخبسعٛخ يٍ انؼًهٛبد انشبئؼخ َظشا إلطبثخ انؼذٚذ يٍ األشخبص ثئشكبل غٛش ؿجٛؼٛخ
ثبألرٌ يضم انؼٛت انخهم ٙانًؼشٔف ثبعى األرٌ انخفبشٛخ ) (Bat earsانزٚ ٙجشص فٓٛب طٕاٌ األرٌ نهخبسط يًب
ٚغجت ؽشعب شذٚذا نهـفم ٔخظٕطب ػُذ دخٕنّ انًذسعخ ؽٛش ٚزؼشع نهًؼبٚمبد يٍ لجم صيالئّ.
س :ما هى الحل لعالج مثل هره العيىب تاألذن الخازجية؟
جٚ .غت ػهٗ انشخض انًظبة ثٓزا انؼٛت أٔ أعشح انـفم انز٘ ثّ

ْزا انؼٛت أٌ ٚؼشع انًشكهخ ػهٗ عشاػ

انزغًٛم انز٘ ٚمٕو ثذٔسِ ثبنكشف ػهٔ ّٛرؾذٚذ يذٖ اعزغبثزّ إلعشاء عشاؽخ رمٕٚى األرٌ ٔيذٖ انزؾغٍ انًزٕلغ
يُٓب.
س :ما هى السه المناسة إلجساء جساحة تقىيم األذن؟
ج .األؿفبل انًظبث ٍٛثؼٕٛة خهمٛخ ف ٙاألرٌ انخبسعٛخ ٔأكضشْب شٕٛػب ِ ٔ األرٌ انخفبشٛخ ٚ ،غت ػهٗ ْؤالء
انًشػٗ إعشاء انؼًهٛخ ثؼذ عٍ انغبدعخ ؽزٗ ركٌٕ األرٌ لذ اكزًهذ فًَْٕ ٙب  .ثًُٛب ُٚظؼ ثئعشاء ْزِ انؼًهٛخ
لجم عٍ انخبيغخ إرا كبٌ انزشِٕ كجٛشا ٔٚخشٗ ػهٗ انـفم يٍ اٜصبس انُفغٛخ ػُذ دخٕنّ انًذسعخ .
س :كيف تجسي مثل هره العمليات لتقىيم األذن الخفاشية؟
ج .ػًهٛخ رمٕٚى األرٌ انخبسعٛخ يٍ انؼًهٛبد انشبئؼخ ٔرغشٖ ثُغبػ كجٛش

 .رغشٖ انؼًهٛخ رؾذ يخذس كهٙ

ٔانغشع يٍ انغشاؽخ ْٕ إػبدح األرٌ نزكٌٕ يالطمخ نهشأط ثذال يٍ ثشٔصْب نهخبسط .
رزى ػًهٛخ رظهٛؼ األرٌ انخفبشٛخ ػٍ ؿشٚك عشػ خهف األرٌ ٔيٍ خالل ْزا ال عشػ ٚضال عضء يٍ انغهذ انضائذ
ٔٚؼبد ْٛكهخ غؼشٔف األرٌ ثؾٛش ٚجذٔ ؿجٛؼٛب كًب ٚؼبف رخٛٛؾ انغؼشٔف نهؼظبو خهف األرٌ صى ٚخبؽ انغشػ
ثؾٛش ٚجذٔ كم شٙء ؿجٛؼٛب إرا َظشد نألرٌ يٍ األيبو ٔال ٚظٓش اصش نهغشػ ػهٗ اإلؿالق.
رغزغشق ْزِ انؼًهٛخ ؽٕان ٙعبػز . ٍٛرٕػغ ػهٗ األرٌ ػًب داد ٔأسثـخ نهؾفبف ػهٗ األرٌ ف ٙيٕلؼٓب انغذٚذ .
ًٚكٍ إعشاء ْزِ انؼًهٛخ رؾذ رخذٚش يٕػؼٔ ٙنكٍ نهجبنغ ٍٛفمؾ.
س :وماذا تعد إجساء العملية؟
جًٚ .كٍ خشٔط انًشٚغ فَ ٙفظ ٕٚو انؼًهٛخ  .رزشن انؼًبداد ػهٗ انغشػ نؼذح أٚبو صى رُضع ثٕاعـخ انغشاػ
انًؼبنظ صى رٕػغ ػًبداد اخف ٔ نكٍ ٚغت اسرذاء سثبؽ ػبغؾ ػهٗ األرٌ نؼذح أعبثٛغ ؽزٗ رهزئى األرٌ رًبيب
ف ٙيٕلؼٓب انغذٚذ ٔرظم يالطمخ نهشأط.
س :هل هناك مضاعفات لهره العملية ؟
ج .أ٘ ػًهٛخ عشاؽٛخ يٍ انًًكٍ ؽذٔس يؼبػفبد نٓب ،نكٍ ػًهٛخ رمٕٚى األرٌ انخفبشٛخ يٍ انؼًهٛبد اٜيُخ
ثذٌٔ يؼبػفبد كجٛشح إرا أعشٚذ ثٕاعـخ عشاػ رغًٛم يزًشط ٔف ٙيشكض رغًٛم يخزض.
س :هل هناك عمليات تقىيم أخسي لألذن الخازجية ؟

جَ .ؼى ُْبن ػًهٛبد رظغٛش نألرٌ انخبسعٛخ ْٔ ٙرغشٖ أٚؼب ثُغبػ ف ٙانؼٛبداد انًزخظظخُْٔ .بن ػًهٛبد
رؼٕٚغ األرٌ انخبسعٛخ َزٛغخ َمض عضئ ٙأٔ كه ٙف ٙطٕاٌ األرٌ َزٛغخ ػٛت خهم ٙأٔ إطبثخ ف ٙؽبدس أٔ
ؽشٔق.
س :كيف تتم عملية تصغيس األذن الخازجية؟
ج .رزى ْزِ انؼًهٛخ ػٍ ؿشٚك ػًم عشػ أيبي ٙف ٙظم ؽذٔد األرٌ ثؾٛش ال ٚظٓش أصشِ فًٛب ثؼذ ٔػٍ ؿشٚمّ
ٚضال عضء يٍ انغهذ ٔعضء يٍ غؼشٔف األرٌ ٔثبنزبن ٙرظجؼ األرٌ الظش ػًب لجم ٔ .رغشٖ ْزِ انؼًهٛخ رؾذ
يخذس يٕػؼًٚٔ ٙكٍ خشٔط انًشٚغ ثؼذْب يجبششح نًٛبسط ؽٛبرّ انـجٛؼٛخ.
س :كيف تجسي عملية تعىيض األذن الخازجية؟
ج .ػًهٛخ إػبدح ثُبء عضء أٔ كم األرٌ انخبسعٛخ ْ ٙػًهٛخ كجٛشح ٔيؼمذح ًٔٚكٍ أٌ رغشٖ ػهٗ يشؽهخ ٔاؽذح أٔ
ػذح يشاؽم ؽغت كًٛخ انُمض ف ٙاألَغغخ ٔ .ف ٙخالل ْزِ انؼًهٛخ ٚزى رؼٕٚغ انغضء انًفمٕد ػٍ ؿشٚك صسع
غؼشٔف ؿجٛؼ ٙأٔ طُبػ ٙصى إػبدح رشكٛهّ ثؾٛش ٚظجؼ نّ ْٛكم ٚشجّ انٓٙكم انـجٛؼ ٙنظٕاٌ األرٌ انخبسعٛخ
صى رغـٛخ انغؼشٔف انغذٚذ ثبنغهذ انؾ ٙيٍ األيبو ٔيٍ انخهف .

