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What is an 
oculoplastic surgeon?
An oculoplastic surgeon is an ophthalmologist who has undertaken further 
specialty training in plastic surgery particularly in the delicate area around 
your eyes. Oculoplastic surgeons primary focus is the health and safety    
of your eyes but they also have unique skills and a delicate touch as  
plastic surgeons.

Qualifications 
After completing medical school, an oculoplastic surgeon spends years of 
training in Ophthalmology focusing on micro-surgery in the intricate 
anatomy of the eye. Additional education in General Surgery is followed 
by sub-specialized training in Ophthalmic Plastic and Reconstructive 
surgery, where oculoplastic surgeons  focus on the latest cosmetic and 
functional treatment modalities of the eyelid and face. 

Our Vision
At the Eye Plastic Clinic, our specialized and uniquely talented 
professionals are committed to safety while focusing on the health of   
your eyes and face. We offer comprehensive, personalized care with a 
wide range of cosmetic services from minimally invasive to most advanced 
surgical procedures. Our highly experienced team and approachable 
physicians ensure patient confidentiality, utmost privacy, and a rewarding 
patient experience.  
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Services
Blepharoplasty or eyelid-lift
As you age, your eyelid skin stretches and the supporting muscles underneath 
weaken. In addition, excess fat gathers above and below the eyelids causing 
sagging eyebrows, droopy upper lids, and bulging bags under the eyes.

Besides making you look older and tired, sagging skin around the eyes can 
reduce your peripheral field of vision. An eyelid surgery can eliminate these 
vision problems and make your eyes appear younger and more alert.

Blepharoplasty (or eyelid lift) involves surgery to repair droopy eyelids that 
may include removing or repositioning excess skin, muscle, and fat.

Blepharoplasty is usually done on an outpatient basis and can be 
combined with other procedures in the face.  Consult your doctor to help 
you determine if blepharoplasty is the right procedure for you.

Eyelid diseases and deformity 
Many medical conditions can affect your eyelids leading to sagging, in 
or out-turning, or misdirection of eyelashes. Droopy upper eyelids can 
give you a sleepy or tired appearance. Sagging lower eyelids can lead to 
excessive tearing and irritation. 

We specialize in treating medical diseases of the eyelid, including eyelid 
lesions and tumors that may arise. Most of these conditions can be 
corrected with a minor surgical procedure done on an outpatient basis, 
and most are covered by your insurance. 
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Forehead Surgery 
As your body ages, your eyebrows can progressively sag or hang-down.    
In addition, excessive creases across your forehead or between your eyes 
can give the wrong impression of your being angry, tired, or sad. 

A brow-lift or forehead lift, is a cosmetic surgical procedure to raise the brows 
and reduce the wrinkles of the forehead and the area around the eyes.

A brow lift can be applied with a multitude of approaches ranging from 
an open technique or endoscopic incisions placed behind your hairline. 
It can be performed on its own or in combination with other facial 
procedures, such as eyelid lift (blepharoplasty) or face-lift.

Facial Cosmetic Procedures
As you age, your skin and face lose essential structural components such 
as collagen and elastin. Progressively, cheeks sag downward, eyelids are 
pulled down, and nasolabial folds grow deeper. The deformity is not only 
cosmetically unappealing but can lead to dryness and irritation of the eyes. 

This can be corrected with midface lifts that can be done endoscopically or 
combined with eyelid surgery or even a mini-facelift. 

A multitude of other treatments such as meso therapy, chemical peels or 
platelet rich plasma can be applied to your skin. In addition to daily skin 
care tips, such treatments give you a natural glow .
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Botox and Facial Fillers
We use our facial muscles on a daily basis for facial expression. 
The repeated muscle contracture, in addition to sun exposure and               
age-related changes, lead to dynamic fine lines that occur when you 
smile or move your face. As you age, these lines deepen becoming either 
static or permanent.

Botulinum toxin (commonly known as BotoxTM) is a neurotoxin that relaxes 
and temporarily paralyses muscles. In doing so, it helps eliminate or 
reduce fine wrinkles. The toxin is usually injected under the skin using 
very fine needles, in a quick painless procedure under local anesthesia. 

Facial fillers are products derived from natural materials injected under 
the skin using very fine needles, in a quick painless procedure to revitalize 
your face and give it more volume. Fillers are very helpful in correcting 
under-eye hollows, replenishing cheeks, or correcting age-related facial 
folds (nasolabial fold etc.). Results are immediate and could last up to a 
year. Areas that can be corrected with fillers include temples, eyebrows, 
eyelid hollowing or tear trough, cheeks, nose, lips and chin.
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Lacrimal Surgery 
The lacrimal drainage system is the natural draining system of tears, 
consisting of a series of channels that drain tears into your nose. People 
with chronic excessive tearing (or epiphora) might suffer from partial 
or complete blockage of tear ducts.  We offer the most up-to-date 
procedures to correct this issue, including the endoscopic no-scar 
approach that minimizes the recovery period. 

Orbital Diseases and Surgery
The orbit is the bony socket that contains your eye, together with muscles, 
fat, nerves and vessels that are responsible for coordinating good vision. 
We specialize in diseases of the orbit including orbital inflammation, 
benign or malignant tumors and congenital malformations. 

AUBMC has grown to become a national and regional referral center 
for orbital diseases since it offers the most comprehensive diagnostic 
investigations and treatment options. We employ a multi-disciplinary 
approach to treatment, where multiple specialties join efforts to 
coordinate & improve patient care. 

Thyroid Eye Disease 
Thyroid disease can affect your eyes by causing excessive bulging, 
redness, tearing, double vision, and eyelid retraction. AUBMC offers a 
multi-disciplinary team approach for the treatment of thyroid eye disease. 

We specialize in restorative decompression surgery to reduce eye 
bulging, realign both eyes, and fix any resulting eyelid malposition. 

Orbital fractures 
Trauma to the face could fracture various bones surrounding the eyes. 
This may lead to eye malposition and vision problems. We specialize in 
repairing orbital fractures using hidden cosmetic incisions, while focusing 
on maintaining your eye’s safety and restoring good function.

Removal of an eye, artificial eye and socket care 
Sometimes the removal of an eye or eye parts is necessary especially 
in cases of trauma or cancer. A skilled specialist is required to ensure 
a good aesthetic outcome with matching colors and symmetry. We 
specialize in enucleation, evisceration and exenteration surgeries, as well 
as management of eye socket problems such as volume deficiency that 
leads to asymmetry or contracture that causes prosthesis extrusion. 
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Why Choose Us?
Oculoplastic surgeons at the Eye Plastic Clinic at AUBMC possess a rare 
combination of impressive qualifications and abilities in two specialties.  
The fine skills developed in Ophthalmology microsurgery is translated into 
a refined and delicate approach to plastic surgery around the eyes, while 
preserving their vital health and vision.

Location and 
Appointment Scheduling
The Eye Plastic Clinic is located in the Opthalmology Clinic, AUBMC Private 
Clinics - 4th floor. 

To contact us, call: 01 - 759 637 (Direct line) or 01 - 350000 ext. 5557 or    
by email: ra169@aub.edu.lb
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لماذا نحن؟
يمتلك طبيب جراحة تجميل العين في دائرة عيادات تجميل العيون في المركز الطبي في 

الجامعة األميركية مزيجاً نادراً من المؤهالت، وقدرات تشمل تخصصين على حد سواء. تتم 
ترجمة المهارات الدقيقة والمتقدمة في طب العيون المجهرية الى الجراحة التجميلية حول 
العينين، من خالل نهج مصقول وفائق الدقة مع الحفاظ على صحة وحيوية العين والنظر. 

موقع العيادة وجدول المواعيد
تقع عيادات طب تجميل العيون في مبنى العيادات الخاصة، الطابق السابع عيادات طب 

العيون من المركز الطبي في الجامعة االميركية في بيروت 

لتحديد موعد، يرجى اإلتصال على الرقم التالي759637 - 01، أو 350000 - 01 الرقم 
Ra169@aub.edu.lb :الداخلي 5557 أو عبر البريد اإللكتروني
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أمراض وجراحة محجر العني 
المحجر هو التجويف العظمي الذي يحتوي على العين، عضالت العين، كتلة من الدهون، 

وجميع األعصاب واألوعية المسؤولة عن تنسيق الرؤية الجيدة بين العينتين. أطباؤنا 
متخصصون في أمراض محجر العين، بما في ذلك معالجة جميع انواع اإللتهابات، األورام 

الحميدة أو الخبيثة، والتشوهات الخلقية.

إن المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو مركز تخصصي لمحجر العين،   
تحال إليه جميع الحاالت الخاصة بأمراض المحجر من لبنان والمنطقة. ذلك ألننا نقدم 

العالج الشامل والتشخيص المناسب لهذه الحاالت. كما اننا نتبع نهجاً خاصاً تتظافر فيه 
جهود العديد من الفرق المتعددة التخصصات، بهدف تنسيق وتحسين الرعاية الصحية 

المقدمة للمرضى. 

مرض جحوظ العني الدرقية )اعتالل العني املرتبط بالغدة الدرقية(
تستطيع األمراض التي تصيب الغدة الدرقية أن تؤثر على عينيك وتسبب جحوظ واحمرار 

العين، رؤية مزدوجة، او انتفاخ وتراخي الجفن. يتميز المركز الطبي في الجامعة األميركية 
في بيروت بوجود فريق متعدد التخصصات لعالج أمراض الغدة الدرقية للعين. أطباؤنا 

متخصصون في أحدث الطرق العالجية والجراحية إلصالح الجحوظ ، انتفاخ العين، وأي 
سوء في تموضع الجفون.

كسور محجر العني وعظام الوجه
قد تؤدي أي ضربة أو صدمة على الوجه الى كسر عدد من العظام الدقيقة والمختلفة 
المحيطة بالعين. وقد يؤدي ذلك إلى سوء تموضع العين ومشاكل في الرؤية. اطباؤنا 

متخصصون في إصالح هذه الكسور عبر إستخدام  تقنيات تجميلية، مع التركيز على  
الحفاظ على سالمة العين واستعادة وظيفتها بشكل جيد.

جراحة إزالة العني، ورعاية العني االصطناعية
إزالة أجزاء من العين اجراء ضروري في بعض الحاالت النادرة، خصوصا إثر إصابة ما 

أو بعض التعرض لمرض خبيث يستدعي أخصائي ذو كفاءة عالية لضمان نتائج جمالية 
جيدة مع مطابقة األلوان والشكل بين العينين. اأطباؤنا متخصصون في هذه الجراحات، 

كما متابعة ومعالجة العين اإلصطناعية ومشاكلها كتجويف العين بسبب نقص الحجم، أو 
إنكماش المحجر الذي يصّعب وضع قوقعة إصطناعية.
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إن البوتوكس هو عبارة عن مادة تريح وتشل العضالت بشكل مؤقت، للمساعدة على إزالة 
أو تقليل التجاعيد. يتم حقن البوتوكس تحت الجلد عبر إستخدام إبر دقيقة جدا، في إجراء       

غير مؤلم وسريع.

حشوات الوجه او الفيلرز هي منتجات مشتقة من مواد طبيعية، يتم حقنها تحت الجلد 
لتنشيط وجهك وإعطائه مزيد من الحجم. تعتبر الفيلرز مفيدة جدا في تصحيح التجويف 
تحت العين، وتكبير الخدين، أو تصحيح طيات الوجه المرتبطة بالعمر (األنفية، الشفوية، 

الخ ...). يجري حقنها باستخدام إبر دقيقة جدا، في إجراء غير مؤلم وسريع. نتائج الفيللرز 
فورية، ويمكن أن تستمر لمدة تصل الى سنة او سنتين. المناطق االخرى التي يمكن 

تصحيحها مع الفيلرز تشمل الحاجب، الجفن، الخد، األنف، الشفتين والذقن.

جراحة املسالك الدمعية  )مجرى الدمع(
المسالك الدمعية في العين هي نظام التصريف الطبيعي للدموع، ويتكون من سلسلة من 

القنوات التي تصرف الدموع إلى األنف. إن األشخاص الذين يعانون من إفراط في الدموع 
قد يعانون من إنسداد جزئي أو كامل في القنوات الدمعية. اطبائنا يتخصصون في عالج 

هذه الحاالت، و في أحدث الطرق الجراحية المتاحة، بما في ذلك الجراحة عن طريق المنظار 
الذي ال يؤدي الى أي ندوب ويقلل من األلم وفترة النقاهة. إسأل/ إسألي طبيبك للمساعدة 

لتحديد مدى حاجتك لهكذا عملية.
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عمليات تجميل الوجه
يفقد الجلد والوجه مع التقدم في العمر مكونات هيكلية أساسية مثل الكوالجين واإليالستين. 

تدريجياً، تبدأ الوجنتين بالهبوط، وتتدلى الجفون لألسفل، و تصبح الطيات  في الوجه 
أعمق. ال يقتصر التغيير الناتج فقط على الشكل الخارجي، ولكن يمكن أن يؤدي إلى جفاف 

وتهيج في العينين.

نستطيع تصحيح تلك التغييرات عن طريق شد الوجه ورفع الوجنتين، الذي يمكن القيام به 
بالمنظار أو مترافقاً مع جراحة الجفن، أو جراحة شد الوجه.

هناك العديد من العالجات التجميلية األخرى مثل التقشير الكيميائي للجلد أو وخز الصفائح 
الدموية الغنية بالبالزما. تضفي هذه العالجات، باإلضافة إلى العناية اليومية بالبشرة واتباع 

نظام غذائي وأسلوب حياة صحي، توهج طبيعي على الجلد.

البوتوكس أو الفيلرز )حشوات الوجه(
 نقوم يوميا بإستخدام عضالت وجهنا للتعبير. لكن اإلنكماش المتكرر للعضالت، باإلضافة 

إلى التعرض ألشعة الشمس وتغييرات الجلد المرتبطة بالعمر، تؤدي إلى خطوط دقيقة 
تظهر عندما نبتسم أو نحرك وجهنا. مع تقدمنا في العمر، تصبح هذه الخطوط أكثر عمقا 

كما أنها تصبح ثابتة أو دائمة.



جراحة الحاجب والجبني
مع التقدم في العمر، يبدأ حاجبيك بالترهل والميل لألسفل تدريجياً، وقد تظهر تجعيدات 

مفرطة في جبهتك أو بين عينيك نتيجة لذلك، من شأنها أن تعطي انطباعا خاطئا بأنك 
شخص غاضب، متعب أو حزين.

رفع الحاجب أو الجبهة، هو إجراء جراحي تجميلي يعتمد لرفع الحواجب وتحسين مظهر 
الجبين والمنطقة حول العينين.

يتم رفع الحاجب من خالل عدة أساليب بما في ذلك الجراحة بالمنظار عبر فتحات صغيرة 
خلف منبت الشعر. يمكن إجراء العملية منفرده أو مصحوبة مع عمليات أخرى في الوجه، 

مثل رفع الجفن أو عملية شد الوجه.
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الخدمات
 )Blepharoplasty( رفع الجفون او شد الجفون املرتهلة

مع تقدمنا في العمر، يقوم الجلد حول العين بالتمدد، وتضعف العضالت المحيطة به. 
باإلضافة إلى ذلك، تتجمع الدهون الزائدة فوق وتحت الجفون، مما يتسبب في سقوط 

الحاجبين، ترهل الجفن العلوي، وظهور أكياس تحت العينين.

ينتج عن هذا الترهل ظهور عالمات التعب مما يجعلكم تبدون أكبر سنا. كما يمكن لترهل 
الجفن ان يؤثر على النظر. لمعالجة هذه المشاكل، يجب تحسين النظر وجعل عينيك تبدوان 

أصغر سنا من خالل جراحة شد الجفن. 

تعتبر ''البليفاروبالستي'' أو عملية شد الجفن جراحة سهلة و سريعة إلصالح الجفون 
المترهلة. تشمل العملية إزالة الجلد المترهل وإزالة او تغيير موضع العضالت والدهون الزائدة.

عادة ما تتم هكذا عمليات في العيادة الخارجية، كما يمكن الجمع بينها وبين غيرها من 
اإلجراءات الجراحية للوجه. إسأل/إسألي طبيبك للمساعدة في تحديد ما إذا كنت بحاجة 

لهكذا عملية.

أمراض، ترميم وجراحة الجفن 
يمكن لعدد من الحاالت المرضية أن تؤثر على جفونك مما يؤدي إلى ارتخاء او شتر الجفن 

مما يعكس مظهراً يتسم بالنعاس أو التعب.كما ان ترهل الجفن السفلي قد يؤدي إلى تدميع 
العين واحمرارها.

يتخصص اطباؤنا في أمراض وجراحة الجفون، بما في ذلك عالج جميع األورام الحميدة     
او الخبيثة التي قد تنشأ. يمكن عالج معظم هذه المشاكل من خالل عمليات جراحية بسيطة 

يتم إجرائها في العيادة الخارجية، وعادة ما تغطي كلفتها معظم شركات التأمين. يمكن 
إجراء العملية منفرده أو مصحوبة مع عمليات تجميلية للوجه. 
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من هو طبيب جراحة تجميل العين؟
طبيب جراحة تجميل العين هو طبيب عيون أجرى تدريبات إضافية متخصصة في جراحة 

تجميل الوجه، وخاصة المنطقة الحساسة حول العين. يقوم هذا الطبيب بإستخدام مهارات 
جراحية تجميلية فريدة، مع التركيز بشكل أساسي على صحة وسالمة عينيك.

 

مؤهالت طبيب الجراحة التجميلية 
للمنطقة المحيطة بالعين

بعد اإلنتهاء من دراسة الطب، يمضي طبيب جراحة تجميل العين عدة سنوات من 
اإلختصاص في طب العيون، حيث يتم التركيز على الجراحة المجهرية الدقيقة للعين.     

يتبع ذلك دراسات إضافية في الجراحة العامة، يلي ذلك عدة سنوات يتمرس فيها الطبيب  
في إختصاص جراحة تجميل وترميم المنطقة المحيطة بالعين، حيث يتم التركيز على  

أحدث طرق عالج وتجميل الجفون والوجه.

رؤيتنا
إن أطباء عيادات طب تجميل العيون هم اطباء مهنيون، فائقي التخصص، وذو موهبة فريدة 
يلتزمون اقصى معايير السالمة مع التركيز على صحة عينيك ووجهك، كما  يعتمدون تقديم 

الرعاية الشاملة والمتخصصة مع مجموعة واسعة من خدمات التجميل، بدءاً من جراحات 
المنظار ووصوال ألحدث العمليات الجراحية. كما يعنى أطباؤنا بتوفير اقصى درجات  

السرية والخصوصية إضافة إلى عناية طبية شخصية ومركزة مع أطباء ودودين يسهل 
التحدث معهم.
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