
 

 

 راز جراحی+  ۱۰۰لیزیک چشم صفر تا 

  ۱۴۰۲, ۸فروردین 

یک نوع فرایند جراحی اجرا شده بر روی چشم می باشد که در آن از نور لیزر برای درمان عیوب قرنیه که  لیزیک

مشکالتی از قبیل نزدیک بینی ، دوربینی و آستیگماتیسم را به وجود آورده است ، استفاده می شود. این فرایند 

، اساساً با هدف حذف استفاده از عینک یا لنز انجام می شود ولی در برخی موارد به دلیل گسترده بودن  درمان

دامنه عیوب ، علیرغم بهبود کیفیت بینایی در مقایسه با قبل از درمان ، استفاده از عینک یا لنز ، حتی بعد از 

رایندهای جراحی چشم ، عیوب قرنیه رفع می شود. درمان ، الزامی می باشد. در این فرایند درمان ، مانند سایر ف

این پروسیجر ، یک فرایند کوتاه بوده و می تواند در طول یک مدت زمان بسیار کوتاه ، نتایج درمانی چشمگیری 

 .تا اطالعات جامعی کسب کنیدبا ما همراه باشید  راز جراحیرا بر جای گذارد. در این مقاله تیم 

 

 عمل لیزیک چشم برای چه کسانی مناسب است؟

درصد از جمعیت جوان ، داوطلب این عمل هستند. بسیاری از آنها دارای ویژگی های کلیدی مشترک  ۸۰حدود 

 .زیر می باشند

https://razjarahi.ir/
https://razjarahi.ir/


 

 

  سال یا بیشتر ) به طوری که نسخه های تجویزی به سطح پایداری رسیده باشند( ۱۸سن 

 ن یک مشکل بینایی رایج ) از قبیل آستیگماتیسم ، دوربینی ، نزدیک بینی (داشت 

 دنبال کردن یک سبک زندگی فعال 

 ترجیح به عدم استفاده از عینک یا لنز 

 برخورداری از سالمت عمومی خوب 

رداری از بعالوه ، برخی الزامات پزشکی از قبیل تولید اشک زیاد و قرنیه ضخیم نیز جزو موارد ضروری برای برخو

این فرایند درمان می باشد. اگر از این معیارها برخوردار باشید و تحت یک مشاوره حرفه ای قرار بگیرید ، می 

جلسه مشاوره این فرایند درمان ، حدوداً یک ساعت و  .بینید که جراحی چشم لیزیک ، فرایند نسبتاً آسانی است

شما ، طول می کشد. بسیاری از پزشکان جلسه مشاوره  نیم بر حسب ویژگی ها و نیازهای منحصر به فرد چشم

 .خود را به صورت رایگان برگزار می کنند

 فرایند جراحی لیزیک چشم

 



 

 

در طول فرایند جراحی لیزیک چشم ، جراح با ابزاری مخصوص قرنیه را عالمت گذاری می کند. سپس برش 

برای ایجاد برش ، ابزاری بسیار پیشرفته استفاده می نازک و دایره ای شکلی به نام فلپ در قرنیه ایجاد می شود. 

 .شود

سپس جراح لیزر اگزایمر را با استفاده از سیستم های رایانه ای تنظیم کرده و پشت فلپ را برای دسترسی به 

 .قرنیه ، باز می کند

ای درمان دقیق ، شما با استفاده از لیزر ، اصالحات عیوب قرنیه انجام می شود. این لیزر بسیار تخصصی بوده و بر

 .باید برای چند ثانیه ، به یک منبع نور خیره شوید

لیزر ، بدون خونریزی و درد ، سوزش یا خارش ، عیوب سطح قرنیه را درمان می کند. در طول درمان ممکن 

است فشار جزئی را در چشم ها خود احساس کنید. فرایند جراحی لیزیک چشم ، یک پروسیجر کوتاه بوده و 

 .ا ظرف چند دقیقه تکمیل می شودتنه

 فیلم عمل لیزیک

 فیلم این عمل جراحی را در وب سایت می توانید مشاهده کنید.

 لیزیک برای چه کسانی مناسب نیست؟

همانطور که ذکر شد ، همه داوطلب مناسبی برای این جراحی نیستند و برای آن چند دلیل وجود دارد. در ادامه 

 : یمبه بررسی آن ها پرداخته ا

سال سن دارند. نتیجه این عمل دائمی محسوب می شود ، اما چشم هر شخص در طول  ۱۸کسانی که زیر 

زندگی دچار تغییرات زیادی خواهد شد. به خاطر اینکه درطول سال های نوجوانی دید فرد دستخوش تغییرات 

 .بسیاری خواهد شد ، جراحی چشم با لیزر برای این دسته پیشنهاد نمی شود

ن باردار و شیرده : تغییرات هورمونی در طول حاملگی و شیردهی می تواند روی بینایی بانوان تاثیرگذار زنا

باشند. مادرانی که می خواهند لیزیک را انجام دهند ، باید حداقل سه تا شش ماه از دوران شیردهی آن ها 

 .گذشته باشد

، بیشتر در معرض عوارض پس از عمل  اشخاصی که سندرم خشکی چشم دارند. فردی که خشکی چشم دارد

قرار دارد و حتی ممکن است این عارضه ، شدیدتر شود. خشک بودن چشم ها روی بهبود این عضو نیز تاثیرگذار 



 

 

می باشد. این گروه می توانند از طرق مختلفی این بیماری را درمان کنند. استفاده از دارو یا انسداد پانکتال از 

 .تنداین راه های درمانی هس

کسانی که بینایی آن ها ثابت و استیبل نیست. اگر نمره چشم شما در حال نوسان باشد ، کاندید خوبی برای 

لیزیک نخواهید بود. بیشتر چشم پزشکان ترجیح می دهند زمانی که دو سال از ثابت شدن نمره چشم گذشت ، 

قند خون از عواملی هستند که روی این امر تاثیر این پروسیجر را به انجام رسانند. استفاده از لنز طبی و تغییرات 

 .می گذارند

آن دسته از افراد که در سالمت کلی به سر نمی برند. بیماری های خاصی می تواند روی نجوه بهبود بدن پس از 

 عمل اثر بگذارد. اشخاصی که از بیماری های خود ایمنی رنج می برند بهتر است به سراغ این رویکرد نروند. دیگر

 .بیماری ها شامل دیابت ، آرتروز روماتوئیدی ، لوپوس ، آب سیاه و آب مروارید می شود

کسانی که داروهای خاصی را مصرف می کنند. برخی از داروهای تجویزی می توانند در نتیجه عمل لیزیک 

اندازند و اجازه نمی اختالل ایجاد کنند. برای مثال بعضی از استروئید ها روند درمان و بهبودی را به تاخیر می 

دهند به نتیجه دلخواه خود ، آن طور که باید و شاید برسیم. داروهایی که به منظور رفع آکنه و جوش استفاده 

همین امر ، می تواند ریسک بروز  .می شوند نیز باعث می شوند خشکی چشم به شکل قابل توجهی رخ دهد

 .دهداسکار در قرنیه را پس از جراحی لیزر چشم افزایش 

کسانی که انتظارات نا به جا و غیر منطقی دارند. اگر شما نیز از افرادی هستید که به دنبال بی نقص بودن 

هر شخص بعد از جراحی به شکل متفاوتی دوران نقاهت را می  .هستند ، نباید به سراغ این پروسیجر بروید

مکان دارد باز هم نیاز باشد برای مطالعه و برخی گذارند و افراد با یکدیگر تفاوت دارند. پس از اتمام جراحی ، ا

فعالیت ها از عینک یا لنزهای طبی بهره بگیرید. با اینکه این پروسه یک روش عالی برای اصالح دید می باشد ، 

اما نمی توان اذغان داشت که تمامی افراد می توانند تحت جراحی لیزر قرار گیرند. برای اطالع از اینکه شما 

 .اسبی برای این متد هستید یا خیر ، باید با یک جراح لیزیک خوب مشورت نماییدکاندید من

 : دیگر بیماری ها شامل موارد زیر می شود

 دیابت 

 آرتروز روماتوئیدی 

 لوپوس 

 آب سیاه 

 آب مروارید 

 دیستروفی قرنیه 



 

 

 هرپس ) تبخال ( چشمی 

 گلوکوم 

 نابینایی یک چشم 

 نزدیک بینی جزئی در یک چشم 

 زوال شبکیه 

 التهاب عنبیه 

 قوز قرنیه 

 اگر حین جراحی لیزیک پلک بزنیم چه می شود؟

یکی از شایع ترین و پر تکرارترین سواالتی که در مورد این پروسه مطرح می شود ، همین سوال است. در جواب 

آن باید گفت که جای هیچ نگرانی نیست ، چون در طول روند پزشک یک نگهدارنده را روی چشم قرار می دهد 

تا بیمار قادر به پلک زدن نباشد. عالوه بر این دستگاه لیزر تنها روی چشم ثابت عمل می کند ، بنابراین زمانی 

که شخص چشم خود را حرکت دهد ، لیزر به صورت خود به خود خاموش می شود. تنها زمانی که مردمک 

 .چشم به سرجای خود بازگردد دوباره این دستگاه شروع به کار نمی نماید

 آیا قبل از لیزیک ، آمادگی خاصی مورد نیاز است؟

پزشک قبل از اجرای فرایند جراحی ، چشم های بیمار خود را تحت معاینه قرار می دهد. در این معاینه ، انحنای 

انجام این  .قرنیه ، شکل چشم ها ، ضخامت قرنیه و اندازه و موقعیت مردمک ها مورد بررسی قرار می گیرد

 .سب اطمینان از شرایط مطلوب چشم برای قرار گرفتن تحت جراحی لیزیک ، الزامی می باشداقدامات برای ک

با توجه به اینکه خشکی چشم بعد از عمل جراحی ، محتمل می باشد ، پزشک ، سطح رطوبت چشم را نیز مورد 

ار بیمار خود قرار می بررسی قرار داده و توصیه های الزم را برای پیشگیری از بروز این عارضه جانبی ، در اختی

 .دهد

به طور کلی ، اقدامات قبل از عمل لیزیک ، با هدف بررسی برخورداری بیمار از شرایط الزم برای قرار گرفتن 

 .تحت عمل جراحی ، انجام می پذیرد

 عمل چشم لیزیک تا چه اندازه موفقیت آمیز است؟



 

 

که تحت این درمان قرار گرفته اند ، در مجموعه عمل چشم لیزیک با ارزیابی های انجام شده بر روی بیمارانی 

عمل های جراحی موفقیت آمیز قرار دارد. سپردن فرایند درمان به دست یک متخصص جراح با تجربه ، نقش به 

 .سزایی را در درصد موفقیت حاصل از درمان ایفا می نماید

 آیا لیزیک یک فرایند درمان بی خطر است؟

ای رخ داده در حوزه های مختلف پزشکی از جمله چشم پزشکی ، فرایند درمان پیشرفت تکنولوژی و نوآوری ه

 .لیزیک را به یک پروسیجر بی خطر تبدیل کرده است

البته عوارض ناشی از درمان ، بخش اجتناب ناپذیر فرایند محسوب شده و ممکن است مشکالتی از قبیل عفونت 

رایند طبیعی باال رفتن سن ، دچار پیر چشمی می شوند و به بعد از درمان اتفاق بیافتد. برخی افراد نیز طی ف

 .استفاده از عینک نیاز پیدا خواهند کرد

 لیزیک و کسب یک نتیجه دائمی

عمل لیزیک و نتیجه درمان به دست آمده از آن ، بعنوان یک نتیجه دائمی تلقی می شود. در برخی موارد ، با 

می شود و گاهی نیز نزدیک بینی ، دوربینی یا آستیگماتیسمی که گذشت زمان ، بیمار دچار تاری در دید خود 

 .فرد قبل از جراحی ، در ناحیه چشم خود دچار آن بود ، عود یا بازگشت پیدا می کند

 درد بعد از عمل لیزیک چشم

یکی از مواردی که شاید بعد از عمل تحملش برای بیماران سخت باشد ، درد ناشی شده از انجام پروسه است. 

البته پزشک همواره نکات مراقبتی را جهت تسکین دادن به درد و ناراحتی بیان می کند. درد بعد از عمل لیزیک 

 .چشم نیز در دو نوع درد پایه و درد شدید ممکن است نمود یافته و شما را درگیر کند

یدایش درد و ناراحتی درد حاد و شدید بعد از این عمل خیلی به ندرت نمود پیدا می کند. اما در طرف دیگر پ

پایه ، در سطح خفیف و قابل کنترل ، قابل انتظار است. درد و ناراحتی حتی می تواند به صورت سوزش یا 

خارش چشم هم باشد. در اصل ، درد بعد از عمل برای اکثر بیماران ، حسی مشابه با زمانی که یک شئ خارجی 

 .وارد چشم می شود را دارد

ن نوع درد بعد از عمل لیزیک چشم ، جراح می تواند داروی مسکن تجویز کند و از برای کنترل و تسکین ای

بیمار بخواهد که طبق دستور مصرف نماید. برای اینکه سوزش و خارش هم کنترل شده و موجب درد نشوند ، 

 .قطره تجویز می کند



 

 

بایستی راجع به آن هم  هر چند گفتیم درد حاد و شدید خیلی کم رخ می دهد اما احتمال آن صفر نیست پس

اگر شما چنین دردی را تجربه کردید الزم است در اسرع وقت به پزشک معالجه کنید تا  .اطالعاتی داشته باشید

ایشان علت درد را شناسایی کند. اکثر اوقات علت درد شدید جا به جا شدن فلپ و دیگر مشکالت مربوط به آن 

 .ابتدا از معضالت برطرف گردند می باشد که برای رفع درد و ناراحتی باید

یکی از رایج ترین علت ها که مشکالت ناشی از فلپ را بوجود آورده و در نتیجه درد بعد از عمل لیزری چشم از 

نوع شدید را منجر می شود ، عدم رعایت دقیق مراقبت های بعد از عمل لیزیک چشم می باشد. به طور مثال به 

ل از لمس و مالش چشم هایتان خودداری کنید؛ در صورت عدم رعایت این شما گفته می شود تا بهبودی کام

 .مورد ، فلپ قرنیه چشم از محل خود جا به جا می شود

پس الزم است دوباره اهمیت رعایت مواردی که در بخش دوره نقاهت عمل لیزیک چشم به آن ها اشاره کردیم ، 

 .روز مشکلی را به همراه داشته باشدرا گوشزد کنیم؛ چرا که عدم رعایت هر یک ممکن است ب

 عمل صفر کردن نمره چشم

کسانی که متقاضی عمل لیزیک هستند ، این سوال برایشان پیش می آید که آیا از این پروسه می توان به عنوان 

عمل صفر کردن نمره چشم یاد کرد ؟ راجع به نتیجه این عمل لیزری چشم و ماندگاری آن اطالعات مختلفی 

ه است. همچنین کسب نتیجه مطلوب از این پروسه به عواملی نیز بستگی دارند مثل نمره چشم قبل از ارائه شد

 .لیزر ، بیماری های زمینه ای و مواردی دیگر

درمورد نتیجه ، ماندگاری و برگشت پذیر بودن یا بودن نتیجه باید گفت که تغییرات ایجاد شده در طول پروسه ، 

دارند و عموماً افراد در طول زندگی به یکبار عمل لیزیک احتیاج پیدا می کنند ؛ مگر نتیجه دائمی را به همراه 

آن که به بیماری خاصی دچار شوند. ولی آیا این روند می تواند عمل صفر کردن نمره چشم باشد ؟ در پاسخ به 

حد بسیار زیادی  این پرسش باید گفت که هر چند لیزر کردن چشم ها استفاده از عینک و لنزهای طبی را تا

کاهش می دهد اما نمی توان گفت به طور قطع بیمار را از آن ها بی نیاز می کند. چرا که هر فرد با توجه به سن 

و سایر عوامل ، نتیجه متفاوتی از لیزیک بدست می آورد. بدین نحو باید نتیجه گیری کرد که لیزر کردن چشم 

 .ه نمی شودلزوماً عمل صفر کردن نمره چشم در نظر گرفت

 عمل لیزیک چشم بیهوشی دارد ؟

مورد بعدی که می خواهیم به آن بپردازیم ، مسئله بیهوشی است ؛ اینکه آیا عمل لیزیک چشم بیهوشی دارد یا 

خیر ؟ لیزر کردن چشم ها یک پروسه سرپایی است که تحت بی حسی موضعی به انجام می رسد و بیهوشی 



 

 

. چرا که طول درمان این پروسه چند دقیقه بیشتر نمی باشد. بنابراین عمل عمومی برای بیمار اعمال نمی گردد

لیزر چشم بدون بیهوشی عمومی انجام شده و به همین سبب در دوره نقاهت لیزیک چشم هم شاهد بروز 

 .عوارض و واکنش بدن نسبت به این دارو نخواهیم بود

 دوره نقاهت عمل لیزیک چشم

س از انجام این عمل فوراً متوجه بهتر شدن بینایی شان می شوند ، اما چشم ها در حالیکه بسیاری از افراد پ

برای اینکه به طور کامل بهبود پیدا کنند به یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی احتیاج دارند. می توانیم بگوییم دوره 

 .ماه طول می کشد ۶تا  ۳نقاهت لیزیک چشم حدود 

طور مطلوبی پیش می رود و از بروز عوارض پس از عمل مثل عفونت  برای اینکه مطمئن گردید این دوره به

جلوگیری می کند ، بایستی دستورات مراقبتی جراح چشم تان را که تحت عنوان مراقبت های بعد از عمل 

 .لیزیک چشم به شما ارائه می شوند ، مو به مو اجرا کنید

عمل جراحی چشم لیزیک ، بر حسب نوع فعالیت  دوره زمانی استراحت چشم برای فعالیت های مختلف ، بعد از

روز ، از نگاه کردن به گوشی ، لپ تاپ یا وسایلی از این  ۴برای مثال ، باید به مدت حداقل  .، متفاوت است

 .دست ، خودداری کنید تا چشم شما فرصت استراحت پیدا کرده و تحت فشار قرار نگیرد

قع شود. استفاده از مژه های مصنوعی نیز به علت احتمال آلوده آرایش چشم باید تا یک هفته مورد اجتناب وا

 .بودن آنها و ایجاد عفونت در چشم ، ممنوع می باشد

ورزش کردن چند روز بعد از عمل جراحی لیزیک چشم مجاز می باشد. علت امتناع از ورزش کردن در یک دوره 

 .سیب به چشم تازه درمان شده می باشدچند روزه ، احتمال عرق کردن و مالش دادن چشم و وارد آمدن آ

فعالیت هایی از قبیل رفتن به استخر ، سونا ، جکوزی و حمام آب گرم نیز باید تا چند هفته مورد اجتناب قرار 

 .گیرد

 لیزیک بر روی یک چشم یا هر دو چشم؟

رایند کوتاه بوده و این عمل معموالً در طول یک جلسه ، بر روی هر دو چشم انجام می شود. این جراحی ، یک ف

 .نیازی به اجرای جراحی در دو جلسه مجزا ، نمی باشد

 کدام بهتر است ، لیزیک یا الزک؟



 

 

تشخیص نوع فرایند مناسب برای جراحی چشم و انتخاب پروسیجر مناسب برای کسب نتیجه ای مطلوب ، به 

ا این عمل، بهبود بهتری گاهی پزشک به این تشخیص می رسد که شرایط چشم ب .تشخیص پزشک وابسته است

 .را بعنوان روند مطلوب تر بر می گزیند PRK پیدا می کند. در برخی موارد نیز فرایند الزک یا

 .ز در آن کمتر استدارای فرایند بهبود کندتری می باشد ولی عوارضی از قبیل خشکی چشم نی الزک

اگر قرنیه شما به طور طبیعی نازک باشد ، از شرایط مناسب برای عمل لیزیک برخوردار نخواهید بود. در صورت 

باال بودن درجه نزدیک بینی ، جراحی چشم الزک می تواند موثر تر واقع شود. همچنین شرایط شغلی و فعالیت 

تعیین کننده در انتخاب نوع جراحی مناسب برای چشم محسوب ها ورزشی که به آنها مشغول هستید نیز عوامل 

 .می شوند

 استفاده از لنز بعد از لیزیک

این جراحی با هدف اصالح ایرادات چشم از قبیل دوربینی ، نزدیک بینی و آستیگماتیسم مورد استفاده قرار می 

 .گیرد. ولی در برخی موارد ، استفاده از عینک یا لنز مورد نیاز است

بیمارانی که عیوب انکساری در چشم آنها از درجه باالیی برخوردار است ، با عمل لیزیک تحت درمان کامل قرار 

نگرفته و نیاز به استفاده از عینک یا لنز پیدا خواهند کرد. بعالوه ، پیرچشمی فرایندی طبیعی است که در پی 

نیز به منظور داشتن دید بهتر ، استفاده از عینک  باال رفتن سن ، افراد را درگیر خو می کند. در چنین شرایطی

 .یا لنز ، مورد نیاز خواهد بود

 سن مناسب برای لیزیک

سالگی می باشد. علت وجود فاکتور شرایط سنی برای  ۱۸حداقل سن برای قرار گرفتن تحت این عمل جراحی ، 

ماه ثابت  ۶چشم حداقل به مدت قرار گرفتن تحت عمل چشم لیزیک این است که قبل از جراحی ، باید نمره 

 .باشد

 چگونه بهترین جراح لیزیک چشم را انتخاب کنیم؟

بیشتر افراد ، اطالعات درجه یک درباره این جراحی در اختیار ندارند. یک نقطه شروع خوب زمانی است که پا به 

مک گرفتن از مرحله انتخاب متخصص می گذارید. یکی از روش ها برای انتخاب یک جراح لیزیک خوب ، ک

 .دوستان و نزدیکانی است که این جراحی را انجام داده و از نتیجه آن راضی هستند

https://razjarahi.ir/%d9%84%d8%a7%d8%b2%da%a9-1/


 

 

این تیم ، ارزیابی های اولیه را انجام می دهد ولی این جراح  .جراح چشم شما با یک تیم پزشکی کار می کند

لوب متناسب با نیازهای شما است که مسئولیت نهایی برای تعیین مناسب بودن لیزیک بعنوان یک گزینه مط

شما را بر عهده دارد. او ارزیابی ها را برای هدایت پروسیجر تائید کرده و روند را به مرحله اجرا در می آورد. 

 .بعالوه ، دستورالعمل های مربوط به مراقبت های بعد از درمان را نیز در اختیار بیمار خود قرار می دهد

 ه می گذرد ؟در جلسه مشاوره قبل از عمل لیزیک چ

نتیجه عالی از عمل لیزر کردن چشم برای کسانی به ارمغان می آید که به دقت از سوی چشم پزشک معاینه و 

البته مشاوره شده باشند. اگر از لنزهای چشمی استفاده می کنید که موجب تغییر شکل قرنیه می شوند ، به 

طور کامل استفاده از آن ها را کنار گذاشته و در  توصیه پزشک در جلسه مشاوره ، باید مدتی قبل از جراحی به

 .صورت نیاز صرفا از عینک استفاده نمایید

نکته : چشم پزشک با توجه به نوع لنز و مدت زمان استفاده از آن ، راهنمایی های الزم را برای هر بیمار مراجعه  

 .کننده ارائه می دهد

اینکه پیش از این عمل جراحی داشتید یا خیر ، پرسش  در طول جلسه ، جراح در مورد سوابق بیماری و آیا

هایی را مطرح می کند که باید صادقانه پاسخگو باشید. همچنین برای هر فرد موارد زیر را مورد بررسی قرار می 

 : دهد

 عفونت چشم 

 التهاب 

 خشکی چشم 

 اندازه مردمک 

 فشار باالی چشم 

هایی که الزم است بعد از لیزیک به انجام برسانید ، همچنین در انتهای جلسه مشاوره ، در خصوص مراقبت 

توضیحاتی از جانب دکتر به شما داده می شود. میزان اهمیت نکات مراقبتی باال است و باید در انجام آن ها 

 .نهایت سعی خود را داشته باشید

 ! به مواردی که ریسک بروز عوارض بعد از لیزیک را باال می برند ، دقت کنید



 

 

بیماری ها ، افراد را به میزان بیشتری در معرض عوارض احتمالی همراه با پروسه لیزر کردن چشم ، بعضی از 

قرار می دهند یا اینکه باعث می شوند نتیجه آن طور که باید کسب نگردد. پزشکان عموما برای رفع عیوب 

 : ا توصیه نمی کنندانکساری چشم ، به افرادی که به بیماری های زیر مبتال هستند ، انجام لیزیک ر

 بیماری های خود ایمنی مثل روماتیسم مفصلی .1

 HIV ضعف سیستم ایمنی به سبب مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی یا ویروس .2

 خشکی چشم مزمن .3

بروز تغییراتی در میزان بینایی به سبب مصرف دارو ، تغییرات هورمونی ، بارداری ، شیردهی یا باال رفتن  .4

 سن

یه ، ناهنجاری های پلک ، بیماری و آسیب های چشمی مثل التهاب مشیمیه ، آلوده شدن التهاب قرن .5

 ناحیه چشم به ویروس هرپس سیمپلکس ، گالکوما یا آب مروارید

همچنین عالوه بر موارد فوق که ریسک عارضه ها را باال میبرند ، دالیلی وجود دارند که فرد را به یک کاندیدای 

م مبدل می کنند. افرادی که به نوعی بیماری چشمی مبتال هستند و به سبب آن نامناسب جهت لیزیک چش

قرنیه چشم نازک و متورم می شود ، گزینه مناسبی برای انجام این پروسه نیستند. همچنین کسانی که ضعف 

 .بینایی شان چندان شدید نمی باشد ، نیازی به لیزر کردن چشم هایشان نخواهند داشت

نزدیک بینی شدید ، دارای مردمک بزرگتر از حالت طبیعی ، مبتال به بیماری های چشمی مرتبط افراد مبتال به 

با افزایش سن و شرکت داشتن در ورزش های پر برخورد ، کاندیدای ایده الی برای عمل لیزر چشم به حساب 

 .نمی آیند

 نتیجه عمل لیزیک

ما به آن وابسته است. اختالل در کیفیت این موهبت  بینایی و دید ، یکی از ویژگی هایی است که زندگی روزمره

الهی می تواند مشکالتی را در زندگی مان ایجاد کند. خوشبختانه ، پیشرفت علم و بهره مندی از درمان های 

چشمی توانسته است تاثیرات مثبت بسیاری را برای افرادی که دچار معایبی در چشم های خود هستند ، به 

 .همراه داشته باشد

در اکثر موارد ، دید شفاف تر و با کیفیت تر ، ماحصل و نتیجه جراحی لیزیک است. در برخی موارد ، عیوب 

 .انکساری جزئی باقی می ماند که برای رفع آنها می تواند از لنز یا عینک استفاده نمود

 مراقبت های بعد از جراحی لیزیک چشم



 

 

اس وجود یک جسم خارجی در چشم ، عارضه بالفاصله بعد از عمل جراحی، خارش ، سوزش یا احس .1

طبیعی و جانبی درمان می باشد. در صورت تجربه کردن درد در ناحیه درمان ، از داروهای مسکن 

 .تجویز شده توسط پزشک استفاده کنید

 .در روز اول بعد از جراحی ، دید شما تار است. این حالت طبیعی بوده و به مرور زمان از بین می رود .2

دور از نور خورشید دور بمانید و در صورت اجتناب ناپذیر بودن خروج از منزل ، از عینک حتی المق .3

 .آفتابی استفاده کنید

 .داروها و قطره های چشمی تجویز شده توسط دکتر لیزیک را طبق دستور ، مورد استعمال قرار دهید .4

ه ، حساس هستند و از لمس کردن چشم های خود بپرهیزید. چشم ها برای یک دوره حداقل یک ماه .5

 .باید از اقداماتی از قبیل مالش دادن آنها خودداری کنید

ورزش ها و فعالیت های سنگین به دلیل تاثیر بر روی فشار خون و آسیب رساندن به بافت چشم باید  .6

 .مورد اجتناب قرار گیرند. تا دو ماه از این قبیل فعالیت ها اجتناب کنید

 .هفته ممنوع است ۳حمام آب داغ به مدت  رفتن به سونا ، جکوزی ، شنا و .7

 .تا سه روز در زمان حمام کردن از جریان یافتن آب بر روی صورت و چشم ها بپرهیزید .8

 .تا زمان صالحدید پزشک ، رانندگی کردن ممنوع می باشد .9

 جلسات فالوآپ بعد از عمل لیزیک

م ویزیت داشته باشید تا ایشان از روند پس از جراحی ، همانطور که توصیه می شود باید با بهترین جراح چش

ساعت از عمل ، اولین جلسه ویزیت را  ۴۸الی  ۲۴بهبودی شما آگاهی پیدا کند. به طور معمول با گذشت 

خواهید داشت. در حین این جلسه ، پزشک معالج به معاینه چشم ها و ارزیابی بینایی تان می پردازد. همچنین 

آنتی بیوتیک یا استروئیدی را برای جلوگیری از التهاب و عفونت برای شما احتمال دارد که قطره های چشمی 

 .تجویز کند

ماه دوره نقاهت عمل لیزیک چشم امکان دارد نوسانات و اختالالتی در بینایی شما به وجود آید که از رایج  ۶طی 

ن جلسه فالو آپ را ترین ها می توان به خشکی چشم و ضعف دید شبانه اشاره کرد. در نتیجه بایستی چندی

پشت سر بگذارید تا جراح بتواند برای دوره نقاهت شما و بهبودی هر چه سریع تر برنامه ریزی درستی داشته 

 .باشد. این جلسات از اهمیت باالیی برخوردارند پس به هیچ عنوان آن ها را نادیده نگیرید

 پروسه زمان بندی دوران نقاهت عمل لیزیک چشم

نکاتی راجع به نحوه مراقبت از چشم بعد از عمل ارائه شده اما در این قسمت از مقاله راز  در بخشی از مقاله

جراحی توضیحاتی راجع به زمان بندی مراقبت های بعد از عمل لیزیک چشم را در اختیار شما قرار می دهیم. 



 

 

لعملی نسبت به آن بدین نحو شما می دانید در هر بازه ممکن است چه مواردی را تجربه کنید و چه عکس ا

 .نشان دهید

ساعت ابتدایی ، استراحت دادن به چشم ها و توجه به هر گونه عالئم احتمالی ، اساسی ترین کاری است  ۲۴در 

که باید انجام دهید. بعد از اینکه یکی از همراهانتان ، شما را به منزل بازگرداند ، توصیه می شود که بر روی 

ستراحت بپردازید. نشانه هایی که احتمال دارد در این مقطع زمانی تجربه کنید تخت دراز بکشید و به چرت و ا

 : عبارتند از

 درد چشم ، به خصوص زمانی که اثرات داروی بی حسی موضعی از بین می رود. 

 خشکی چشم ها 

 احساس سوزش و خارش چشم ها 

 دید تار و مبهم 

 وجود رگه های خونی در بخش سفیدی چشم 

 ورحساس شدن چشم به ن 

 دیدن تشعشات ، رگه های نور به خصوص هنگام رانندگی در شب 

  .شدت یافتن هر یک از موارد فوق در دوره نقاهت لیزیک چشم ، از یک بیمار به بیمار دیگر متغیر است

 .ساعت بعد از عمل ماندگاری دارند ۵این را هم بدانید که احساس درد ، سوزش و خارش نهایتاً 

 ید ، در طول یک هفته ابتدایی بهبود پیدا می کنند. در برخی از بیماران نیز دیگر عالئم مثل تاری د

 .ماه همچنان برقرار باشد ۱۲تا  ۶خشکی چشم ممکن است 

ساعت اول ، جراح برای مراقبت از چشم ها در دو الی چهار هفته دوران نقاهت عمل  ۲۴مضاف بر استراحت در 

 : دلیزیک چشم ، رعایت مواردی را گوشزد می کن

 استفاده از عینک آفتابی در طول روز 

 استفاده از محافظ و سپر چشم در شب 

 نرفتن به استخر و جکوزی 

 قرار نگرفتن در مکان هایی پر از دود و گرد و غبار 

 لمس نکردن و مالش ندادن چشم ها 

 عدم استفاده از هر گونه مواد آرایشی و بهداشتی 

  م شستن سر و صورتمانع ورود شامپو و صابون به چشم ها هنگا 



 

 

همچنین ممکن است دکتر برای تسکین بخشیدن به عالئم نمود یافته بعد از عمل لیزیک در دوره نقاهت 

 : داروهایی را تجویز کند که عبارتند از

 قطره اشک مصنوعی برای کاهش خشکی چشم 

 دارو مسکن مثل استامینوفن به جهت کاهش درد چشم 

 یک چشم چگونه است ؟مدت زمان استراحت بعد از عمل لیز

یکی از سواالتی که مربوط به دوره نقاهت می شود و در ذهن خیلی از بیماران شکل می گیرد است که مدت 

 زمان استراحت بعد از عمل لیزیک چشم و زمان پرداختن به فعالیت های ورزشی چگونه است ؟

ار بروید و امور روزانه تان را به انجام روز از عمل ، مجدداً به محل ک ۳الی  ۲درحالیکه می توانید با گذشت 

برسانید ، اما برای شروع مجدد تمرینات و فعالیت های ورزشی باید زمان بیشتر از جراحی گذشته باشد ؛ حداقل 

 .یک هفته

دیگر محدودیت های بعد از عمل که از سوی پزشک رعایت آن ها به مدت حداقل یک ماه توصیه می گردد به 

 : شرح زیر می باشند

 امتناع از رانندگی در شب

هفته و بعد از آن استفاده از عینک های  ۴نپرداختن به ورزش های پر برخورد مثل فوتبال حداقل برای 

 محافظتی به مدت یک ماه هنگام ورزش کردن

 استفاده از عینک های محافظتی هنگام کار با ابزار و دستگاه های خطرناک

 جراحی لیزیک و بلفاروپالستی

انجام داده اند و تصمیم دارند برای رفع عیوب چشم  جراحی پلکاز بیمارانی که عمل بلفاروپالستی یا برخی 

از عمل پلک می توان تحت جراحی  خود ، تحت جراحی نیز قرار گیرند ، این سوال را می پرسند که آیا بعد

لیزیک یا سایر جراحی های رفع عیوب بینایی و چشم قرار گرفت ؟ پاسخ پزشک به این دسته از افراد این است 

که بعد از جراحی پلک یا بلفاروپالستی ، بیمار باید دوره نقاهت را پشت سر گذاشته و وارد پروسه ای شود که در 

 .ی قرار گرفتن تحت عمل جراحی برخوردار باشدآن ، بدن از شرایط الزم برا
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 حقایقی درباره لیزیک

 



 

 

 مقایسه لیزیک با عینک مطالعه

تا اوایل دهه چهارم زندگی ، کلیه افراد بزرگسال ، بر روی اجسام نزدیک تمرکز می کنند و همین امر باعث 

بر روی آنها  دشواری در خواندن نوشته های ریز یا انجام کارهایی می شود که باید برای انجام شان از فاصله کم

 .تمرکز نمود

یک چشم نزدیک بین ، به خودی خود بدون عینک مطالعه بر روی اشیاء نزدیک تمرکز می کند. جراحی لیزیک 

این تمرکز از فاصله نزدیک را به دلیل اصالح نزدیک بینی ، حذف می کند. این بدان معناست که وقتی سن شما 

 .نیاز پیدا خواهید کردباال می رود ، به استفاده از عینک مطالعه 

 آیا می توان چند هفته قبل از جراحی ، بدون لنز سر کرد؟

عدم استفاده از لنز چند هفته قبل از جراحی که یکی از توصیه های مربوط به اقدامات قبل از جراحی لیزیک 

شده ، به طور  یهتوص دوره طول در که بدانید باید ولی. کند نمی روبرو خاصی مشکل با  است ، معموالً فرد را

کامل باید از استفاده از لنز خودداری کنید. لنز شکل طبیعی قرنیه را مختل کرده و باعث ارزیابی غیر صحیح 

شده و نتیجه جراحی را تحت تاثیر قرار می دهد. پزشک بر حسب موقعیت شما و مدت زمانی که قبالً از لنز 

 .ر تان قرار می دهداستفاده کرده اید ، دستورالعمل هایی را در اختیا

 هزینه عمل لیزیک

هزینه میانگین ملی برای این جراحی ، پیشرفته ترین و بی خطر ترین نوع در این حوزه جراحی ، در دامنه 

قیمت این فرایند درمان بر حسب نسخه تجویز شده برای چشم ، موقعیت جغرافیایی ، تجربه  .متغیری قرار دارد

 .خدمات ارائه شده در پکیج درمانی و برخی فاکتورهای دیگر ، متغیر می باشد جراح ،

بسیاری از شرکت های بیمه ، هزینه های جراحی لیزیک را پوشش نمی دهند چون این فرایند ، یک فرایند 

توضیحات جامعی داده شده که توصیه  هزینه لیزیکدرمان گزینشی برای اکثر افراد محسوب می شود. در مقاله 

 .می شود حتما آن را نیز مطالعه کنید

 عوارض لیزیک چشم

اً هر چند عوارض جانبی که باعث از دست رفتن بینایی شود بسیار نادر است ولی برخی عوارض جانبی خصوص

خشکی چشم و اختالالت موقتی بینایی وجود دارند که اغلب بعد از فرایند جراحی ، بیمار با آنها مواجه می شود. 
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این عوارض جانبی بعد از چند هفته تا چند ماه فروکش کرده و چشم ها به حالت طبیعی باز می گردند. برخی از 

 :عوارض جانبی لیزیک چشم ، شامل موارد زیر می باشد

 چشم بعد از لیزیک خشکی 

راحی لیزیک باعث کاهش موقتی در تولید اشک می شود. در طول چند ماه اول بعد از جراحی ، چشم های ج

شما در طول فرایند بهبود ، احساس خشکی می کند. حتی بعد از بهبود ، شما گاهی افزایش خشکی چشم را 

ول این مدت از قطره های مخصوص چشمی تجربه می کنید. چشم پزشک تان به شما توصیه می کند که در ط

استفاده کنید. اگر شما خشکی چشم شدید را تجربه می کنید می توانید از فرایند جراحی دیگری برای قرار 

دادن یک دو شاخه مخصوص در مجاری اشک برای پیشگیری از ترشح اشک به ناحیه ای غیر از سطح چشم ها 

 .استفاده کنید

 دو بینی بعد از عمل لیزیک 

بعد از جراحی ممکن است در شب با مشکل دید روبرو شوید. شما هاله های نور را مشاهده می کنید و دیدتان 

 .این اغلب چند روز تا چند هفته طول می کشد .دوتایی می شود

 گشادی قرنیه بعد از عمل لیزیک 

ی قرنیه یکی از جدی ترین عوارض جانبی لیزیک بوده و به دلیل نزدیک بینی پیشرونده ناشی از شیب دار گشاد

 .شدن انحنای قرنیه اتفاق می افتد

 مشکالت فلپ بعد از لیزیک 

تا خوردن به عقب یا برداشته شدن فلپ از جلوی چشم می تواند باعث بروز مشکالتی از قبیل عفونت و تولید 

خارجی ترین الیه بافت قرنیه ) اپیتلیوم ( گاهی در زیر فلپ در طول فرایند بهبود ، به  .شک شودبیش از حد ا

 .شکلی ناهنجار رشد می کند

 سواالت متداول لیزیک

 عمل لیزیک چقدر زمان می برد ؟



 

 

ین یکی از مزایای لیزیک این است که پروسه انجام آن کوتاه مدت می باشد. به طور میانگین می توان گفت ا

دقیقه  ۱۵روند از زمانی که فرد در اتاق لیزر قرار می گرد تا زمانی که ساطع کردن لیزر به چشم به پایان برسد ، 

 .زمان می برد

 چه موقع بعد از لیزیک می توان از لنزهای چشمی استفاده کرد ؟

بهبودی و ریکاوری را  عضو حساسی است ؛ بنابراین در صورت انجام پروسه درمانی بر روی ان باید روند چشم

یا مشکالت دیگر بعد از لیزر کردن چشم ، حداقل تا یک  ز بروز عفونتجدی بگیرید. از این بابت برای جلوگیری ا

 .لوازم آرایشی استفاده کنید هفته نباید از لنز و

 آیا پس از لیزیک چشم ها خشک می شوند ؟

چشمی مخصوصی  است که بعد از این روند خشکی چشم را تجربه کنید ؛ به همین خاطر جراح قطره طبیعی

 اثر جانبی کمک کنید اینتجویز کرده که با استفاده از ان می توانید به برطرف نمودن 

 اده کنیم ؟آیا پس از لیزیک باز هم باید از عینک استف

نخواهند کرد مگر در شرایط  اکثر بیماران پس از لیزر کردن چشم ها ، دیگر به استفاده از عینک نیاز پیدا در

بعد از لیزیک از سوی پزشک به بیمار توضیح داده می  خاص مثل رانندگی در شب. این مورد در ویزیت های

 .شود

 هزینه لیزیک چقدر است ؟

را اعالم کرد. برای اینکه  توجه به روند درمانی و تجهیزات مورد استفاده نمی توان به طور دقیق یک مبلغ با

چشم پزشکی مد نظر مراجعه کنید تا ابتدا توسط چشم  اطالع دقیقی از این مورد بدست آورید ، به کلینیک

 .ایشان هزینه عمل را به شما بگوید پزشک معاینه شوید و بعد

 

 


