بلفاروپالستي
بلفاروپالستي چيست؟
بلفاروپالستي يك نوع جراحي پالستيك است كه چشم پزشك براي برداشتن چربي و پوست
اضافي از اطراف چشمها انجام ميدهد .ممكن است به همراه اين عمل شل شدن و افتادگي
پلكها يا ابروها نيز اصالح شود.
علت انجام بلفاروپالستي چيست؟
بلفاروپالستي براي بهبود عملكرد بينايي و يا به منظور زيبايي انجام ميشود .بافت اضافي پلك
فوقاني ميتواند قسمت بااليي ميدان بينايي را مسدود كند .اين حالت هنگامي مشخص ميشود
كه با باال بردن پلكهاي فوقاني با انگشتها ميدان بينايي فوقاني بهبود يابد يا عمل بينايي
واضحتر صورت گيرد .انجام سنجش ميدان بينايي ممكن است در اين حالت كمك كننده
باشد .وزن بافت اضافي ممكن است باعث ايجاد خستگي و درد ابرو شود گهگاهي پوست
اضافي ميتواند در برگشت مژه چشم به داخل و ناراحتي چشمي مؤثر باشد.
وجود تعداد زيادي از چينهاي پوستي چروك خورده باالي چشمها ميتواند نگاهي خسته و
افتادهاي را ايجاد كند كه از زيبايي ظاهري ميكاهد.
در اين وضعيت ممكن است بلفاروپالستي به داليل زيبايي پيشنهاد شود حتي اگر بينايي تحت
تأثير قرار نگيرد ,جراحي زيبايي پلك يكي از شايعترين اعمال جراحي پالستيك است كه
توسط چشم پزشك انجام ميشود.
اهميت مشاوره با چشم پزشك به هنگام تصميم به انجام بلفاروپالستي چيست؟
از آنجائي كه بلفاروپالستي ميتواند بر عملكرد و نرمي چشم تأثير داشته باشد لذا مشاوره با
يك چشم پزشك در اين باره حائز اهميت است .اگر چه جراحان ديگر نيز ممكن است
بلفاروپالستي را انجام دهند اما چشم پزشك تنها جراحي است كه به طور ويژه براي درمان
چشم آموزش ديده است .بنابراين او تنها پزشكي است كه ميتواند شما را در تصميم به انجام
عمل بلفاروپالستي ياري كند.

عمل جراحي پلك چگونه صورت ميگيرد؟
پس از تعيين اندازه برداشت پوست و چربي ,خطوط برشي فوقاني و تحتاني در طول چينهاي
طبيعي پوست عالمتگذاري ميشوند .خطوط برشي معموالً در امتداد ”خطوط خنده“ در حاشيه
خارجي چشم قرار دارند ,به نحوي كه پس از ترميم ,خطوط برشها با بخيههاي نزديك به هم
دوخته ميشوند ,عمل با بيهوشي عمومي يا موضعي انجام ميگيرد كه بستگي به عوامل سالمتي
و تمايل شخصي دارد.
نتايج پيش بيني شده كدامند؟
نتايج معموالً موفقيت آميز است .با اين حال نتيجه جراحي به صحت عمل ,ساختمان پوست و
فرايند ترميم ,عوامل ارثي ,سن و مشخصات فيزيكي ديگر بستگي دارد .خونريزي ,عفونت يا
حتي نابينايي نيز هر چند به ندرت اما ممكن است رخ دهند.

