عمليات شد الجفىن و عمليات زفع الحىاجب
س .ما المقصىد بعملية شد الجفىن؟
ض .يؼأً اٌثؼط ِٓ وثاس اٌغٓ ِٓ ذشهالخ فً اٌعفىْ و أؼيأا ِٓ أٔرفاخاخ دائّح فً اٌعفىْ اٌغفًٍ و ستّا
فً اٌؼٍيا أيعا  .يّىٓ ؼً هزٖ اٌّشىٍح ػٓ ؼشيك ػٍّيح شذ اٌعفىْ ؼيس يضاي اٌذهىْ اٌضائذج ػًٍ اٌعفٓ و يضاي
اٌعٍذ اٌضائذ أيعا فً ٔفظ اٌىلد.
س .كيف تجسي هري العملية ؟
ض .اٌرخذيش اٌّىظؼً ػادج يىىْ وافً ٌّصً هزٖ اٌؼٍّياخ اال فً ؼاالخ اٌرىذش اٌضائذ فيىىْ اٌرخذيش اٌىًٍ

هى

األفعً .ذىىْ اٌعشوغ اٌرً ذعشي ِٓ خالٌها اٌؼٍّيح فً أِاوٓ ِخفيح ؼيس ال ذرشن أشش فيّا تؼذ  .يّىٓ ػًّ
شذ ٌٍعفىْ األستؼح فً ظٍغح واؼذج  .ذضاي اٌذهىْ اٌضائذج و اٌعٍذ اٌضائذ شُ ذخيػ اٌعشوغ تؽشيمح ذعّيٍيح و
تخيىغ دليمح ظذا تؽيس ال ذرشن ػالِاخ ذذي ػًٍ اٌؼٍّيح

 .ذٓصع اٌخيىغ تؼذ خّغح أياَ  .يٕصػ تأعرؼّاي

اٌىّاداخ اٌثاسدج فً أوي يىِيٓ تؼذ اٌؼٍّيح و يٕصػ تؼذ اٌرؼشض ٌٍعىء اٌضائذ ٌّذج أعثىع.
س .ما هً األعساض الجاوبية ؟
ض .يؽذز ذىسَ و صسلح فً اٌعفىْ و ذغرّش ٌؼذج أياَ

ٌ ,زا يٕصػ اٌّشيط تأػرضاي اٌّعرّغ اٌخاسظً ٌّذج

أعثىع ؼرً ذرؽغٓ اٌرىسِاخ و اٌىذِاخ تاٌعفىْ .يّىٓ اٌرمٍيً ِٕها ػٓ ؼشيك وّاداخ اٌصٍط.
س .متً يشعس المسيط بىتيجة العملية؟
ض .هزٖ اٌؼٍّيح ِصً ِؼظُ ػٍّياخ اٌرعّيً ذؽراض اًٌ اٌصثش ِٓ اٌّشيط ؼرً يٍّظ إٌريعح اٌرً يٕرظشها

.

ذظهش إٌرائط األوٌيح تؼذ شهش ِٓ اٌؼٍّيح و إٌريطج إٌهائيح تؼذ شالشح شهىس .
س .و ماذا عه عمليات زفع الحىاجب؟
ض .هٕان ػذج ؼشق ٌشفغ اٌؽىاظة ِٕها ؼمٓ اٌثىذىوظ و خيىغ األترىط و اٌؼٍّياخ اٌعشاؼيح  .أظّٓ ؼشيمح و
أدوِهُ هً اٌعشاؼح و ذرُ فً صىسج ػٍّيح شذ ٌٍعثهح.
س .كيف تتم عملية شد الجبهة؟
ض .ذؽراض هزٖ اٌؼٍّيح ايي ذخذيش واًِ و يرُ فيها ػًّ ظشغ ػشظً فً فشوج اٌشأط خٍف خػ اٌشؼش و ِٓ
خالي هزا اٌعشغ يرُ سفغ ظٍذ اٌعثهح شُ شذٖ سأعيا ؼرً ذشذفغ اٌؽىاظة اًٌ اٌّغرىي اٌّؽٍىب  .تؼذ رٌه يضاي
اٌعٍذ اٌضائذ شُ يرُ ذخييػ األٔغعح ِٓ اٌذاخً و اٌعٍذ ِٓ اٌخاسض  .يىظغ ظّاداخ و أستؽح وافيح ٌّٕغ ؼذوز
ذىسِاخ أو وذِاخ.
س .ما هً األثاز الجاوبية و المضاعفات؟
ض .اٌرىسَ فً اٌعثهح أِش ػادي تؼذ هزٖ اٌؼٍّيح و ػادج يّرذ اًٌ ؼىي اٌؼيٓ و يغرّش ٌؼذج أياَ  .أيعا ِٓ اٌّؽرًّ
ؼذوز صسلح و وذِاخ تغيؽح ذضوي ذذسيعيا ٔ .ادسا ِا ذؽذز ِعاػفاخ ِمٍمح ِصً اٌرعّؼاخ اٌذَ ويح و اٌؼذوي
اٌثىريشيح و األظشاس تؽشوح اٌؽاظة.

س .هل هىاك طسق أسهل لسفع الحاجبيه؟
ضٔ .ؼُ .سفغ اٌؽىاظة ػٓ ؼشيك ؼمٓ اٌثىذىوظ هى ؼشيمح فؼاٌح و تغيؽح ظذا و ٌىٕها ِؤلرح ذغرّش ٌرغغ أشهش
ذمشيثا شُ يؽراض ألػادج اٌؽمٓ ِشج أخشي  .وزٌه هٕان اٌخيىغ اٌذائّح اٌرً ذىظغ ذؽد اٌعٍذ ٌشذ اٌؽىاظة ٔؽى
فشوج اٌشأط و ٌىٕها غيش شائؼح و غيش ِغرؽثح ٌىظىد تؼط اٌّعاػفاخ ِٓ أعرؼّاٌها.

