
  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

1 

 

 عمل لیزیک چشم

يگماتيسم و کنار گذاشتن عينك ، آستبينینزدیك ينی،دورب یا کاهش مشکل عمل ليزیك براي از بين بردن

  بينی باال قابل انجام نيست.ليزیك در بيماران مبتال به نزدیك . البته الزم به ذکر است کهاست

تراش داده شده و سر جاي خود قرار داده  . سپسشودبرداشته میبرش خورده و اي از قرنيه الیهدر این روش 

هاي الزم و شود. معموال این مسئله به ضخامت قرنيه فرد بستگی دارد، که باید قبل از عمل آزمایشمی

 هاي مورد نياز گرفته شود تا پس از بررسی توسط پزشك متخصص، وقت جراحی داده شود.عکس

 عمل لیزیک چشم یا استفاده از لنز

، ولی برخی افراد تمایلی به استفاده از عينك نداشته و است ينكپزشکان استفاده از عچشم يشگیهم يهتوص

ها بدین منظور دو روش استفاده از لنز و عمل ليزیك پيش روي آن کنند. یزندگ ينكبدون عدهند ترجيح می

غيره در حال  است. استفاده از لنز به دالیل مختلفی همچون احتمال ایجاد زخم قرنيه، حساسيت چشم و

 خطرشود، زیرا هاي نوین به این افراد توصيه میمنسوخ شدن است، ولی عمل جراحی ليزیك آن هم به روش

 .کمتر است ياربس شودیکه استفاده م یینسبت به لنزها يزیكعمل ل

 بینی و دوربینی برای عملمیزان نزدیک

 ينیو دورب يگماتآست یوپترد -4با  یوپترد -12تا  نیيبیكنزد يحتصح يرا برا يزرلي آمریکا، دارو و غذا سازمان

 يانکسار يبسنجش ع يارمع ،یوپترد شایان ذکر است که کرده است. یيدات يگماتآست یوپترد 1+ با 6+ تا 1از 

 .باشدمی ينیبمثبت به منزله دور یوپترو د ينیبیكبه منزله نزد یمنف یوپتردکه در آن  است

یا بيشتر  10/6تا  10/5بيماران دید بدون عينك  %95دیوپتر( در حدود  -7بينی کم و متوسط )تا براي نزدیك

 توان گفتدر مجموع مییا بهتر را دارند.  10/9تا  10/8شانس دید بدون عينك  %85آوردند و را به دست می

تر ممکن است براي انجام کارهاي دقيقاما  شود،میکه وابستگی افراد به ميزان بسيار زیادي به عينك کم 

 به یك عينك با شماره کم نياز داشته باشند. ،در شب یژهچشمی مانند رانندگی، به و

 شرایط اولیه فرد برای عمل لیزیک چشم

هاي چشمی داشتن حداقل هجده سال سن، نداشتن بيماري آمریکا، شرایطی مانندي دارو و غذا سازمان

عدم تغيير قابل توجه ی(، چشم یدمتوسط تا شد یخشک ،یتبخال چشم ،آب سياه)پيرچشمی، آب مروارید، 

، یوپترد 6تا  5/0آستيگماتيسم ، دیوپتر -10تا  -1بينی نزدیك، يهقرن یضخامت کاف، سال نمره عينك در یك

هاي عدم وجود بيماري، يهدر سطح قرن ینامنظم یاعدم وجود قوزقرنيه و ، یوپتر+ د6حداکثر تا  ينیبدور

از حد معمول  يشگشاد نشدن ب، يردهیو ش یعدم حاملگ، يشرفتهپ یابتد يسمِ وانواع رومات يرعمومی نظ

، را براي عمل ليزیك چشم در نظر گرفته است، که باید به دقت به این موارد توجه یکیمردمك چشم در تار

 داشت. 

 های پزشکی و آزمایشات الزممعاینه

المپ،  يتبا اسل ینهمعا شامل شود. این آزمایشاتتخصص انجام میتوسط پزشك مکامل چشم  معاینه

عصب و پرده  یعنیچشم  یخلف يهاقسمت یحرکات کره چشم و بررس یها، بررسفشار چشم يريگاندازه

 یابیارز يبرا یخاص یرنگ يهاعکسباشد. همچنين می فرد ينائیب يزانانکسار و م يبع يقدق یابیو ارز يهشبک

 يکینقشه اپت ياتجزئ ینامنظم و بررس يگماتيسمو آست يهو عدم وجود قوز قرن يهاز نظر ضخامت قرن يهقرن
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بررسی و تحليل موارد فوق، در صورت صالحدید، پزشك متخصص نسبت پس از  شود.یانجام م يهسطح قرن

 کند. به انجام عمل اقدام می

 قبل از عمل اقدامات

ست قبل از عمل صورت خود را کامال شسته و حتی استحمام کنيد. با توجه به حساس بودن چشم، الزم ا

باشد. به همين همچنين بهتر است از عطر و ادکلن استفاده نکنيد، چون دستگاه ليزر نسبت به بو حساس می

باشد و شود. الزم به ذکر است که جراحی عمل چشم سرپایی میدالیل آرایش صورت هم اصال توصيه نمی

برد. سعی کنيد در این زمان دستورات جراح را به خوبی اجرا ود ده تا پانزده دقيقه زمان میبراي هر چشم حد

 را از عمل خود بگيرید. يجهنت ینبهترکنيد تا 

 روند عمل لیزیک چشم

. بعد از اینکه دنشوعفونی میها با محلول بتادین ضدپلكشده و حسی در چشم ریخته بی قبل از عمل قطره

مخصوص  يکروسکوپو م ها را از هم باز نگه داشتهاي مخصوص پلكدراز کشيدید، با وسيلهروي تخت مناسب 

دهند، که باید در هنگام عمل به نقطه قرمز رنگ داخل آن بنگرید. در حين شما قرار می این کار را روي صورت

 زنچشمك يزرانجام ل ينکه ابتدا ثابت و در ح شود،دیده می ینور قرمز رنگ کوچک ،يکروسکوپداخل معمل از 

 است. 

 بعد از عمل خطرات

ممکن است در هنگام این عمل، اصالح عيب انکساري چشم بيش از حد مورد نياز انجام شود. در این حالت 

ممکن است به جراحی مجدد، استفاده از لنز تماسی یا استفاده مجدد از عينك نياز باشد. البته عوارض دیگري 

 و يرگیخشود. این موارد شامل معموال اکثر موارد آن با گذشت زمان برطرف مینيز ممکن است رخ دهد که 

 يتحساس، یزصورت کاهش دقت تماه ب یاختالالت، ها در شبپخش نور چراغ یاهاله  یدند، از نور یناش یتاذ

 باشد.و عفونت قرنيه )بسيار محدود(، می در شب ينیبیكنزد، خشکی، خراشيدگی، به نور

عوارضی هستند که باعث کاهش بينائی یك یا دو چشم شده و این کاهش  ،مهمترین عوارض ليزیك البته

که  باشدنامنظمی قرنيه میعموما کاهش بينائی در این بيماران  تبينائی با عينك قابل اصالح نخواهد بود. عل

درصد قابل نود  بيش از اود. خوشبختانه عوارض فوق بسيار نادر بوده و حدعلت آن قوز قرنيه بعد از عمل است

، شانس کاهش بينائی گرفته استدر یك مطالعه که روي تعداد زیادي از بيماران انجام  پيشگيري هستند.

که عمل ليزیك نسبت  گفتتوان می بنابراینبوده است.  نفر حدود یك در هزار ، درعوارض فوق ربيمار در اث

 دار است.ی برخوریبه سایر اعمال جراحی از اطمينان باال

 بعد از عمل هایمراقبت

. یداما نگران نشو بعد از عمل چشم ممکن است تا یکی دو روز در چشم خود احساس سوزش و درد کنيد،

استراحت کرده و از کيسه یخ یا حوله خشك سرد استفاده کنيد. همچنين در  یكتار يمهن یدر اتاقکافی است 

ا نماليد و از قطره چشمی مخصوص استفاده کنيد. معموال روزهاي ابتدایی پس از عمل جراحی، چشم خود ر

در هفته اول سوزش و سر درد و تار دیدن طبيعی است، ولی اگر تشدید شد، حتما با پزشك خود موضوع را 

در ميان بگذارید. همچنين در چند هفته ابتدایی باید از عينك آفتابی مناسب استفاده کنيد. ضمنا تا دو هفته 

پلك و اطراف چشم خودداري کنيد. تا مدتی هم استخر نرفته و سعی کنيد بعد از عمل از عينك اول از آرایش 
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شنا نيز استفاده نمایيد. به این نکته توجه داشته باشيد که ممکن است سه تا شش ماه پس از جراحی زمان 

ي خواندن مجددا به سالگی ممکن است برا 45ببرد تا به حالت پایدار برسيد. نکته آخر اینکه در حوالی سن 

 عينك نياز پيدا کنيد.

 


