
 

(LASIK)في حالتي؟   هل يفيد إستخدام ليزيك 

 دليل معلومات المريض



 ؟ (LASIK)هل ينفع معك ليزيك 

الماليين من المرضى في جميع أنحاء  LASIKقد أسعد ليزيك  - 

 .للجميعولكنه ليس مالئماً العالم، 

فهماً واضحاً بتلك لديك تحتاج ألن يصبح ، لذلك فأنت كمريض -

كنت ، وعما إذا و لتتعرف على المزايا والمخاطر، العملية الجراحية

 .ستصبح مرشحاً جيداً إلستخدام ليزيك في حالتك

هذا الدليل   EyeSTAR LASIKلقد أعد معهد آي إستار ليزيك  -

األفضل هو  LASIKكان ليزيك لمساعدتك في تحديد ما إذا لمعلومات ل

 .بالنسبة لك



 المحتويات
ليزيك : الجزء األولLASIK: :األساسيات 

ما هو الليزك؟ 

 ذا سيحدث قبل إستخدام الليزيك ماLASIK ؟ 

كيف تتم عملية الليزكLASIK ؟ 

 هل تناسب عملية الليزيكLASIKمع حالتي أم ال؟ 

هل إستخدام ليزيك آمن؟ 

 ذا يمكن توقعه ؟ما 

 العيادة المناسبةاختيار. 
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العيادةاختيار : الجزء الثاني 

التقنية 

الجراحون 

التخصص 

المنشأة 

الحالة 

 اإلجراءات التعزيزية 

ليزيك : الجزء الثالثLASIK  في معهد آي إستار ليزيكLASIK   EyeSTAR 

 



LASIK :الجزء األول ليزيك   
 أساسيات



  ؟LASIK الليزيكهو ما 

LASIk    ليزيك هي كلمة مكونة من مجموع األحرف األولى من

إجراء وهو ( eratomileusisktu Siser in La   ( مصطلح

لعالج قصر النظر، جراحي ال يحتاج اإلقامة في المستشفى و يستخدم 

 (.الالبؤرية)وتشتت الرؤية طول النظر، 

قرنية العين ،وهي ذلك الجزء الذي يشبه الليزر العادة تشكيل يستخدم  -

الطريقة التي وهذه العملية تحسن . الزجاج في الجزء األمامي من العين

الجزء الشبكية الواقعة في على الساقطة أشعة الضوء تركز بها العين 

النظارات أو دون الحاجة إلى أفضل برؤية الخلفي من العين، مما يسمح 

 .العدسات الالصقة



هي اإلجراءات التي تتم قبل إستخدام ما 

 ؟LASIKليزيك 

وهذا ليس هو . فحص العين الشاملسيقوم طبيبك بإجراء  -
لمدة ساعتين  بل فحصًا شاماًل، فحص العين الروتيني، 

وتحديد ما إذا كنت  لعينيك الصحة العامة يستقصي التحقق من 
وتتضمن القياسات    .LASIKمرشحًا جيدًا للعالج بالليزيك 

 :واالختبارات ما يلي
 



سمك القرنية 

 القرنيةالتخطيط الموضعي لتضاريس  -

 .المقطعي والطبقي للقرنيةالتصوير   -

 .الموجة أي صدرية القرنيةواجهة   -

 .تخطيط العين -

 .تقييم األدوية الحالية الموصوفة للمريض -

 اإلبصارتقيييم حدة  -

 حجم بؤبؤ العين في الضوء المنخفض -

جلكوما أوأية  العين، في عدسة إعتام وجود  -

 أمراض عين  أخرى



كيف يتم اإلجراء الجراحي لليزيك 

LASIK ؟ 

.  تعديل القرنيةتشكيل ومستثير الليزر العادة  إجراء الليزك، يتم استخدام أثناء  -

 .ثانية 90-30الليزر نفسها تستغرق حوالي وعملية تطبيق 

)  يسمى جفن، ماسك وضع حيث يتم . مخدر قليلةيتم تخدير العين بقطرات : أوالا  -

 .لإلبقاء على العين مفتوحة ويمنع رمشة العين ، منظار( إسبيكيولم

العين من ومنع القرنية توضع حلقة شفط على  روافع عينك  لتسطيح : ثانياا  -

ما على غرار و حلقة الشفط، الجفن ماسك الضغط من وقد تشعر ببعض . التحرك

 .تحسه حين يضغط بقوة على جفنك

 



 باستخدام شفرة مبضع القرنية فصد جزئي للقرنية   يتم إنشاء : ثالثاا

 .المجهري أو الليزر

يتم رفع فصد القرنية الجزئي ويثنى للخلف، ثم يركز الليزر : رابعا

القياسات التي أعدت مسبقا مع المستحث، الذي تمت برمجته 

وسيوجه نظرك حينذاك إلى . لما يناسب عينك، فوق العينخصيصا 

وبعدما . القرنيةاألنسجة هدف ضوء محدد بينما يقوم الليزر بنحت 

قرنيتك، تتم تسوية وإعادة الفصد الجزئي تشكيل يقوم الليزر بإعادة 

 .موضعه األصليللقرنية إلى 



بعد إجراء عملية ليزيك ماذا يحدث 

LASIK؟ 

بالشعور بالرغبة في »العين بحرقان أو تحس من الطبيعي أن   -

يختفي عادة في غضون ساعات قليلة، أو عندما ولكن هذا ". « الحكة

وعينيك أو االسترخاء لذلك فأعمد إلى أخذ إغفاءة . يتم إغالق عينيك

 .ساعات بعد العملية 4لمدة مغلقتين  

شفائها  ولتخفيف آثار للمساعدة في ستصرف لك قطرات للعين  -

 .الجفاف

الذي األنشطة اليومية العادية في اليوم ستصبح قادراً على استئناف  -

 .يلي معالجتك



 ؟LASIKهل يناسبني إستخدام ليزيك -
 ضمن المعايير التاليةكانت عينيك  إذا جراحة ليزيك مناسبة لك   قد تكون: 

 ديوبتر 12،00-إلى ( قصر النظر)قصر النظر 

 ديوبتر 6.00+إلى( طول النظر)مد البصر 

 ديوبتر 6.00-/ + إلى( االستجماتيزم)تشتت الرؤية 

 عيون سابقةأمراض ال توجد. 

 يوجد إعتام عدسة عينال. 

 الماضيةأشهر الستة رؤية مستقرة خالل. 

 العمرسنة من  18أكثر من. 



من هم أولئك الذين ال يناسبهم المعالجة 

 بليزك؟
 : يكونون مؤهلين  للعالج بليزر العين هم المرضى الذين لديهمأولئك الذين قد ال 

 المنضبطةأمراض األوعية الدموية غير   -

 المناعة الذاتيةأمراض  -

 قمع نظام المناعةعالج يؤدي إلى أو / نظام مناعي مهدد أو يتعاطون أدوية و  -

 (المفرط للقرنيةالتحدب )وجود عالمات القرنية المخروطية   -

 لتشكل جدرة أو ندبة نسيج ليفيسابق تاريخ مرضي  -

 المرضعاتأو الحوامل  -



- أو شذوذ في العين ، وأمراض العين المتكررة، أو النشطة آثار مرصية متبقية

 ، قصر النظر أو الالبؤرية في العين ما عدا حاالت  بعد البصر

-  اإلتئام على قدرة تؤثر من المرجح أن متبقية  نشطة أو أمراض من معاناة

 الجرح

-  هو خارج الحدود الالبؤرية الشديدة  مما النظر الشديد، قصر النظر أو طول

 .األمريكية(  FDA)المسموح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء 

-  المستقرمرض السكري غير المنضبط أو غير. 

الجلكوما غير المنضبطة. 

 الشديدالعين جفاف. 

 



 آمن؟ LASIKهل إستخدام ليزيك 
 إستخدام ليزيكخطيرة بعد من النادر حدوث مضاعفاتLASIK   وكذلك ،

جفاف العين وقد يعاني بعض المرضى من  . الرؤية هي نادرة جداحالة فقدان 

العين أو غيرها من العالجات تساعد ولكن إستخدام قطرات . بعد عملية الليزك

معهم لفترة  المشكلة البعض قد تستمر هذه ولكن عادة في التخلص من ذلك، 

 .طويلة

 ليزيك بعض األحيان بعد في األخرى التي تحدث المشاكلLASIK  هي

أنماط هاالت وأنجم  في الليل، ورؤية الرؤية ضبابية الرؤية، وصعوبة في 

في غضون ستة أشهر تختفي هذه المشاكل عادة ما . حول المصادر الضوئية

 .بعد الجراحة



-  إصطدم رأسك سطح العين إذا قد ينفتح الفصد الجزئي للقرنية عند

األشخاص المعرضين لذلك يجب على . بشئ ما أو إذا سقطت أرضاا 

المالكمين، هواة القفز مثل )الحوادثلخطر اإلصابة بهذا النوع من 

عن خيارات أطبائهم التحدث مع ( كرة المضربوالعبي بالمظالت، 

 .الرؤيةلتصحيح أخرى 

 



العيادة اختيار : الثانيالجزء      

 المبادئ األساسية



 :التقنية

كل شيء، من وقبل . هي واحدة من أهم جوانب جراحة العين بالليزرتعد التقنية  -

 . LASIKالتقنية لما وجدت جراحة ليزيك دون 

فالعديد . وخاصة التي تستخدم الليزرالتقنية اختيار عيادة يجب أن نعرف هذه عند  -

الحظ ولحسن . التقنيات ال تملكها فعالً من العيادات التي تدعي أن لديها أفضل 

المواقع المستقلة كتلك التي أو األدبيات المكتوبة يمكن أن تستمد التحقق العلمي من 

فالبيانات تقدم . الواليات المتحدة األمريكيةفي (FDA)إدارة الغذاء والدواء توفرها  

وهم خبراء   FDAعلماء من الشركات المصنعة للتقييم من قبل لجنة من لها 

 ..متاحة للعامةوهي وأطباء عيون 



-  الحصول على معلومات من األدبيات الطبية من خالل كما ويمكن

مع مالحظة أن بعض مؤلفي األوراق العلمية . ميدالينالبحث في  

التقنية من تكون لديهم تحيزاتهم ألن البيانات التي ستقدم هي قد 

التي  المستقلة للمقارنة يكون هناك أي أساس وعادة ال . بهمالخاصة 

 .سوف تترك لك

 



 الجراحون

تدريباً جيداً من ذوي الخبرة والمدربين كفءاا، أن يكون الجراح يجب  -

في توضع أن األسئلة التي يجب وهنا بعض . على التقنية المعنية

 :االعتبار عند تقييم الجراحين

 الليزيك؟مجال جراحة ما هو مدى  خبرتهم في -

 ؟ بالقرنية لديهم الخبرة التي هي ما -

 

 



-  لذلك فإن . بالليزيك، هي قبل كل شيء، إجراء يتعلق بالقرنيةالعيون فجراحة

أن يتقن كل الجوانب ويجب . تعمل القرنية العين يحتاج إلى فهم كيف جراح 

مستشفيات الذين يعملون في لذلك فإن الجراحين . الطبية والجراحية للقرنية

لن يكونوا التعامل مع جميع أنواع أمراض العيون الذين عليهم أو العيون العامة 

 .خياراا جيداا 

 عن على تدريبهم في العيون فضالً أين حصلوا أين تدربوا؟ إبحث عن معرفة

 .الفرعية فيهالتخصصات تدريب 

 



 التخصص

 .LASIKفي ليزيك متخصصة العيادة  التي اخترتها من أن تأكد  -

كان لديك فريق فإن هو الحال في خطوط العمل األخرى، مثلما -

ليالا ونهاراا ، فإنه سيصبح لديه الخبرة محددة يعمل على مهمة 

 .  األكبر ليحقق نتائجا أفضل

األلف إلى على كل شيء من يعمل إذا كان لديك فريق وبالمقابل، -

في هذه الحالة الياء ،فإن نتائج عمله ستكون معرضة للخطر، و 

 .بعينيكالرؤية الخاصة 



 المنشأة
إلى ماكدونالدز أو فهل  ستذهب لعينيك، ليزيك هي الغذاء   LASIKكانت إذا  -

 مطعم فاخر؟

أي، . العامة بطريقة خطوط التجميعالعيادات الكبيرة في  المستشفيات تشغيل يتم  -
العمليات الجراحية واألهداف اليومية مع إجراء يتم حساب الوقت الذي يستغرقه أنه 

وبذلك . الواحدممكن من المرضى في اليوم الوصول إلى أكبرعدد التركيز على 
المريض والنتائج المرضية للخطر حيث يتدافع ورضا تتعرض سالمة ،تعقيم  

وتتاح لهم فرصة مالقاة الطبيب فقط في برمتها كافة مراحل العملية في المرضى 
 .غرفة العمليات

حالة كل  مريض بطريقة خطوط التجميع ألن  LASIKليزيكينبغي أن تدار ال  -
البداية الى من الطبيب قبل نفس فردية، من تختلف عن اآلخر، مما يستدعي رعاية 

 .النهاية



 الرعاية

قبل أن يقوم بإجراء تقييم كامل لحالتك على الجراح نموذجياً، يجب  -

تجري جراحة العيون عيادات العديد من وفي . وبعد العملية الخاصة بك

 .عملية التقييم من قبل فاحصي النظر أو أطباء العيون كجزء من فريق

جميع مراحل طبيبك شخص واحد في النتائج، يجب أن يكون ألفضل  -

 .عملية الليزك كلها



 اإلجراءات التعزيزية

أقل ناتج تراجعي أو ناتج إجراء لتصحيح " اتصال ومتابعة"إجراء هو تعزيز -

وهذه اإلجراءات يجب أن تتم بطريقة  نموذجية  . النتائج األولية المثاليةمن 

يختلف من التعزيزات معدل و . عندما يكون التراجع مستمرا بصورة ثابتة

وتشير معدالت التعزيز العالية . ٪18٪ إلى 2بين مركزليتراوح ما مركز إلى 

 .  إلى  وجود مشكلة في التقييم ما قبل العملية أو في أسلوب التقنية أو الجراحة

. التعزيزعن إجراءات تقوم بطلب تكاليف مالية عيادات جراحة العيون معظم  --

 .العيونعملية جراحة الشروع في قبل سعر لتلك العيادة وتحدد معدل  



:الجزء الثالث  

EyeSTAR LASIK ليزيك  معهد آي إستارعن   



  :EyeSTARاساسيات

من يساعد الناس   EyeSTAR LASIKظل معهد آي إستار ليزيك -

حياتهم بتحريرهم من النظارات والعدسات لتغيير جميع أنحاء العالم 

 .  منذ التسعينات من القرن الماضيالالصقة 

 :   EyeSTARإستار . آي-

هو  LASIKأي أن ليزيك. في جراحة العين بالليزرهو عيادة متخصصة  -

 .بعضاً من إسمنا الرئيسي

لجراحة العين بالليزر من  9001اآليزو على شهادة المعهد حاصل  -

 .-TUV SUDالمرموقة المنظمة األلمانية 



 من جميع يأتونه الصحية في تركيا والمرضى إبتدر المعهد السياحة

 .أنحاء العالم

 يوفر المعهد جراحة عين بالليزر متميزة(VIP) و يستقبل يوميا ما

 .  مرضى  10ال يزيد عن 

-  عيونهم مريض تأميناا مكتوبااعلى الحياة، ليغطي كل يعطي

 .التعزيزبالكامل، بما في ذلك إجراءات 

 



 التقنية
 االتقنية في آي إستار تم اختيار هذه لقد

EyeSTAR  إختبارات  على أساس
تقارير بما في ذلك وبحوث طويلة األجل، 

FDA. 

 تعد أشعة ليزر،الموجة الضوئية
WaveLight     وموجة العين 

Allegretto  - كيو.آي. I-Q 

 400Hz.  هيرتز هي معدة ليزر العين
عليها ادارة والتي وافقت تقدما األكثر 

والمتاحة حالياَ  FDAواألدوية االغذية 
وتشتهر من خالل أنها . األسواقفي 

واألعلى ، األفضل نتائجا من حيث الدقة
 .السالمة والراحة للمريضفي مستويات  



 :الفريق
عالجات في إستخدام  EyeSTARلقد بدأ جراحو آي إستار   -

أن أصبح متاحاً تجارياً ألول مرة بأشعة منذ  LASIKالليزيك 

أكثر ، منذ  001التسلسلي بالرقم ( تشيرون)ولومب ليزر بوش 

 .عاما مضت 15من 

العيون بالليزر عملية سهلة أن جراحة األطباء يعتقد بعض  -

، وهم يقومون (فترة المعالجة والشفاء القصيرتينبسبب  )

باإلضافة إلى العديد من أنواع أخرى من  LASIKبجراحة ليزيك

ومع ذلك، جراحة العيون . العمليات الجراحية على أساس يومي

بالليزر تتطلب خبرة واالنتباه إلى التفاصيل الدقيقة التي ال يمكن 

إال من خالل الخبرة الواسعة واإلخالص للعمل في هذا نتعلمها أن 

 .  المجال

 EyeSTARالذي يجعل جراحي آي إستار هو السبب وهذا  -

فقط ويقومون  . بالليزرجراحة العين متخصصين  فقط في 

 .  العين بالليزربجراحة 



 المنشأة
العمليات واحدة من أهم سمات جناح 

بالكامل، المعقمة لدينا هو بيئتها 

و نظام  HEPAوالمؤمنة بمرشحات 

فوق البنفسجية تعقيم الهواء باألشعة 

ونظام تكييف الهواء المتعدد، ونظام 

 .ضيط نوعية الهواء في الوقت الحقيقي

يوفر نظام الدائرة اآلحادية أقصى  -

ظروف درجات راحة المريض ويسهل 

 .التعقيم



 آي إستارEyeSTARفي وسائل اإلعالم 

في  العديد من الصحف والمجالت      EyeSTAR -  تمت تغطية آي إستار

:وهذه أمثلة قليلة لذلك. والبرامج التلفزيونية على الصعيد الدولي   



EyeSTAR في وسائل اإلعالم السويسرية 

يكون السياحة الصحية، حيث " .

 "المريض هو الملك

 مجلة فاكتس السويسرية

مجلة فاكتس الشهيرة، هذا هو غالف 

حيث تعرض مريض آي إستار 

EyeSTAR  جليبيرت تشيسرفي بهو

 LASIKبالليزيك العالج الليزر بعد 



EyeSTAR في وسائل اإلعالم السويسرية 

لقد تم تصوير وعرض آي إستار -
EyeSTAR      على شاشات

 ،SF1القومي، التلفزيون السويسري 
 .في برنامج عن السياحة الصحية

  EyeSTARوكان معهد آي إستار  -
الصحية في هو الممثل الوحيد للسياحة 

 .تركيا

آي قناة ويمكن رؤية العرض كامالً على  -
في  EyeSTARإستار يوتيوب 

الرابط
www.youtube.com/eyestar4la

sik 



EyeSTAR في وسائل اإلعالم األلمانية 

مقال عن السياحة في  -
)  أأللمانيةالصحية في المجلة 

على تم تسليط الضوء ، (لينز
العين تركيا في جراحة 

معهدآي إستار  ؟ كان . بالليزر
EyeSTAR  هو العيادة

-- الوحيدة التي تم عرضها
إجر عملية »يقرأ العنوان 

جراحية في الخارج ووفر 
60٪" 



 آي إستار EyeSTARفي وسائل اإلعالم األلمانية  

آي إستار 

EyeSTAR              في

 .في ألمانيا Altenaصحيفة 

 :عنوان يقرأ

أصبح من  عاما  25بعد "

 "دون نظارات



EyeSTAR في وسائل اإلعالم األلمانية 

تم عرض وتناول آي  

في   EyeSTARإستار

صحيفة همبرغر ابندبالت 

 .في ألمانيا

 :عنوان يقرأ

عينين للحصول على "

 "بعد اسطنبولجديدتين 



EyeSTAR في وسائل اإلعالم التركية 

جرى الحديث عن آي -
ال في عدد   EyeSTARإستار

يحصى من وسائل االعالم 
 .التركية

ذو خصوصية ألنه المقال هذا  -
اإلنجليزية، من صحيفة باللغة 

 .االناضول الجديدة

طيار أمريكي »؟ :عنوان يقرأ
اسطنبول لجراحة العين يختار 
 بالليزر



EyeSTAR في وسائل اإلعالم الرومانية 

EyeSTARكانت واردة أيضا في صحيفة  - 

 Maramuresului Graiul في  

.رومانيا  

 :عنوان يقرأ

 "عالج بضع دقائق غيرحياتي»



EyeSTAR في وسائل اإلعالم النرويجية 

نشر عن آي إستار   EyeSTAR  

إديزفول النيسكر  )في صحيفة  

( بالد   

-      BLAD EIDSVOLL    

:النرويجية Ullensaker 

المشكوك فيه بقدر »؟ :يقرأبعنوان  

كبير في مجال البصر أصبح واقعا 

«بالليزيك  في إسطنبول   



 

:لمزيد من المعلومات  

 

www.eyestar.co 
 مهمتنا هي رؤيتك


