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ما هو قصر النظر وكيف يصحح ؟

قصر النظر: هو عدم القدرة على رؤية األشياء البعيدة عن العين بمسافة 
40 سم فأكثر وتكون ناتجة في الغالب عن إستطالة في حجم العين من 
األمــام إلى الخلف أو قــد تكون ناتجة عن زيادة في تحدب القرنية . ويصحح 
هــذا النــوع بنظــارات ذات عدســات مقعرة أو عدســات الصقــة أو بعمليات 

الليزر أو اإلبيليزك او الليزك وغيرها من أنواع الجراحات اإلنكساريه .

ما هو طول النظر وكيف يصحح ؟
طــول النظــر: هــو عــدم القــدرة علــى رؤيــة األشــياء القريبة مــن العين 
وبالذات إذا كانت على مســافة 40 ســم أو أقل ويكون طول النظر ناتجا 
عــن صغــر في حجم كــرة العيــن أو في قلة تحــدب القرنيــة، ويصحح هذا 
النــوع بالنظارات ذات العدســات المحدبة أوالعدســات الالصقه أو بعمليات 
الليــزر أو اإلبيليــزك وغيرها من الجراحات اإلنكســارية. وقــد يكون طول 
النظر فســيولوجيا أي طبيعيا وهو طول النظر الذي يحصل لألشــخاص 
األصحــاء بصريــا بعــد ســن األربعين مــن العمر حيــث أن عدســة العين 
تعجز عن التحور )الفووكس ( على القريب بعد بلوغ ذلك الســن و يحتاج 
الشخص إلى إستخدام نظارات للقراءة لرؤية األشياء القريبة من العين 

بمسافة 40 سم فأقل .
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ما هو طول النظر وكيف يصحح ؟

عين مصابة بطول النظر ويالحظ تجمع األشعة خلف الشبكية وتكون العين أصغر من الحجم الطبيعي .

عين مصابة بقصر النظر ويالحظ تجمع األشعة أمام الشبكية وتكون العين أكبر من الحجم الطبيعي .



ما هو اإلستجماتزم أو اإلنحراف ؟

اإلستجماتزم ) الالبؤرية ( أو كما يسمى خطأ ) اإلنحراف (:  
هــو عدم وضــوح الرؤية لكل مــن البعيــد أو القريب وقد تكــون الرؤية غير 
واضحــة لألشــياء الرأســية مثــال وواضحــة لألشــياء األفقيــة كأن  يــرى 
الشــخص أعمــدة الكهربــاء العموديــة غيــر واضحــة بينما يرى األســالك 
األفقيــة أو األرصفــة واضحة أو العكس وهذا يكــون ناتجا عن عدم إنتظام 
ســطح القرنية، ويتم تصحيح الرؤية بواســطة عدســات خاصة أو نظارات 
طبيــة خاصة أو بعمليــات الليزر المختلفــة عندما يكون وضــع القرنية مالئما 
للعملية . وهناك نوع من اإلســتجماتزم الشــديد الذي يصل إلى مايســمى 
بالقرنيــة المخروطيــة وهــذا النــوع ال تصلــح لــه عمليــات الليــزك مطلقا وقد 
تجرى له عمليات الليزر لحاالت محدودة مع استخدام العالج الضوئي. وهذا 
الموضوع مفصل في النشرة الخاصة بالقرنية المخروطية وطرق عالجها .

6





اإلكســيمرليزر: وهــو عبــارة عــن حزمــة ضوئيــة يمكــن توجيههــا بدقــة 
متناهية بإســتخدام أجهزة الكمبيوتر لتصحيح عيوب اإلبصار ) قصر النظر, 
طــول النظر, اإلســتجماتزم( بدرجات متفاوتة بدون أي آثار جانبية ســواء 
على العين أو باقي أجزاء الجسم , ألنه عبارة عن ضوء وليس إشعاع نافذ .

ويقــوم الليــزر بتغييــر شــكل ســطح القرنيــة حســب العيب اإلنكســاري 
الموجــود , فــإذا كان بالعيــن قصــر نظر فإن اإلكســيمرليزر يقــوم بتقليل 
تحــدب القرنية وهذا التعديل في ســطح القرنية كفيل بتصحيح النظر بدقة 
متناهيــة. وفــي المقابل إذا كان بالعين طول نظر فإن اإلكســيمرليزر يزيد 
مــن تحدب ســطح القرنيــة وهذا يؤدي إلــى تعديل طول النظــر، كما يقوم 
اإلكســيمر ليزر بتصحيح اإلنحراف ) اإلستجماتزم ( البسيط والمتوسط 

بنفس الطريقة .

كيف يعمل الليزر على تصحيح العيوب اإلنكسارية ؟
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ما هو الفرق بين الليزر والليزك واالنتراليز ؟

في عمليات الليزر يتم تسليط الليزر على القرنية مباشرة بواسطة إستخدام 
اإلكسيمرليزر على سطح القرنية لتعديل قصور النظر . ويكون إلتئام الخاليا 
الســطحية على مدى 3 - 5 أيام ويتم وضع عدســة الصقة خاصة للتخفيف من 

األلم ولسرعة نمو الخاليا السطحية التي تلتئم تماما دون أي آثار مطلقا .

امــا فــي عمليات  الليزك فيتم رفع طبقة رقيقة من ســطح القرنية بواســطة 
جهاز حســاس ودقيق جداً وبسماكة مابين 110 - 160 مايكرون ) علما بأن 
الســماكة الطبيعية للقرنية تتراوح بين 500 – 600 مايكرون ( ثم يستخدم 
اإلكســيمرليزر على الســطح المتبقي من القرنية بعد ذلك يتم إرجاع الطبقة 
الرقيقة من سطح القرنية في مكانها فوق الجزء المعالج وفي هذه الحاالت 
ال يكون هناك ألم يذكر بعد العملية ويتم إلتئام مكان العملية سريعا مقارنة 
بالليــزر الســطحي ويســتخدم الليــزك فــي حاالت قصــر النظر وطــول النظر 
الشــديدة وعندما تكون ســماكة القرنيــة كافيه لهذا النوع مــن العمليات أما 
الليزر الســطحي فيســتخدم للحاالت البسيطة والمتوســطة التي ال يتجاوز 
قصــر أو طول النظر ســت درجات وفــي الحاالت التي تكون ســماكة القرنية 

غير كافية إلجراء عمليات الليزك أو االنتراليز.

فــي حالة قطع الطبقة الرقيقه بواســطة المشــرط اليــدوي الميكانيكي 
تسمى العملية ليزك وفي حالة قطعها بالليزر تسمى العملية انتراليز.
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صورة للــ الليزك، بحيث يالحظ أن السماكة المرفوعة من القرنية أكثر .

صورة للــ أبيلزك أو السك، بحيث يالحظ أن السماكة المرفوعة من القرنية أقل .



هذان النوعان من العمليات الحديثة تم تطويرهما للتخفيف الجزئي من األلم 
المصاحــب لعمليات الليزر الســطحي . ويتم في عمليات الاليســك إزالة طبقة 
الخاليا السطحية ميكانيكيا ولكن على شكل قشرة واحدة يمكن إرجاعها 
فــي مكانها في نهايــة العملية وأما عملية اإلبيليزك فهــي عملية أكثر تطورا 
من الاليسك حيث يتم إستخدام جهاز دقيق جداً مثل جهاز مكحت الليزك 
العــادي ويقوم برفع طبقة الخاليا الســطحية والتــي ال تتجاوز 50 مايكرون 
ويتم إعادة الطبقة بعد إســتخدام اإلكســيمرليزر ويســتخدم الاليسك أو 
اإلبيليــزك لألشــخاص الذين لديهم قصر نظر شــديد أو األشــخاص الذين 

لديهم سماكة غير كافية للقرنية .

ويعتبــر اإلبيليــزك بديــال عــن عمليات الليــزك في مثــل تلك الحــاالت وبنفس 
الكفاءة وبنفس النتائج .

 وفي كل الحاالت فان عمليات الليزر السطحي هي اكثر أماناً للمحافظة 
على القرنية. ســواء كانت بتســليط الليزر مباشــرة على ســطح القرنية 
كماهو الحال في عمليات الليزر السطحي أو بطريقة الالسك أو االبيليزك. 
بينما التخلو عمليات الليزك واالنتراليز من المخاطر المحتمله على القرنية 

في بعض الحاالت المعرضة لمخاطر اإلصابة بالقرنية المخروطية .

وفــي كثير من مراكــز الجراحات اإلنكســاريه العالمية تــم التحول الى 
العــالج الســطحي بالليزر ألكثــر من 85 % من الحــاالت تجنبا للمخاطر 

التي قد تنجم من إضعاف القرنية بعمليات الليزك أو االنتراليز.

ما هو الاليسك و اإلبيليزك ؟

12





أواًل: 
 يمكنــك أن تتحــدث مــع طبيبك وتستفســر عن كل شــي فيمــا يخص العملية وســوف 
يقوم الطبيب بالشــرح الوافي لك عن العملية ونسبة نجاحها ودرجة تصحيح اإلبصار التي 

سوف يتم التوصل إليها وسوف يساعدك على إتخاذ القرار المناسب .

 . . . واليك بعض االسئلة واجاباتها التي توضح بعض استفساراتك .

1 . هل يوجد إشتراطات خاصة إلجراء الليزر ؟

 نعم يوجد بعض اإلشتراطات الخاصه مثل :

أال يقل عمر الشخص عن 18 عاما .  •

عــدم تذبــذب حــدة اإلبصار فــي فترة قصيــرة من الزمــن أي أن مقــاس النظارة لم   •
يتغير بشكل كبير في فترات قصرية .

أن تكــون العيــن خاليــة من أي آثــار ألمراض ســابقة مثل جفــاف العين الشــديد،   •
اإلنفصال الشبكي،  االلتهاب القزحي  . . الخ .

2 . ما هو مدى نجاح عمليات تصحيح اإلبصار بالليزر؟

يعــد تصحيــح االبصار بالليزر من أنجح الطرق ويكفي أن تعلم أنه تم إجراء أكثر من 40 
مليون حالة في الشرق االوسط وأمريكا والصين وشرق آسيا حتى عام 2010 م .

التعليمات الخاصة إلجراء جميع عمليات تصحيح اإلبصار   بالليزر أو أي نوع آخر من جراحات الليزر التصحيحية

 قبل إجراء العملية
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3 . هل يشعر الشخص باأللم أثناء عملية ) الليزر ( أو بعد إجراؤه ؟

عمليــة الليــزر أو الليــزك غير مؤلمــة وتجرى العمليــة بمخدر موضعــي ) قطره( 
وفــي زمن اليزيد عن عشــر دقائق وقد يشــعر الشــخص بعــد العملية بعدم 
وضوح أو ضبابية في الرؤية وذلك ينقشع في غضون ساعات قليلة بعد العملية 
لمــن يجــرى لهــم عمليات الليــزك واإلنتراليــز. اما بعــد عمليات الليزر الســطحي 
فتســتغرق الغشاوة عدة أيام. ويشــعر األشخاص الذين تجرى لهم عمليات 
الليزر السطحي بألم من خفيف الى متوسط ويشعر الشخص بعدم القدرة 

على فتح الجفنين ومواجهة الضوء  لمدة 24 – 48 ساعة بعد العملية .
و لكن ينصح بعدم إغالق الجفنين بشكل مستمر حتى ال ينحجب األكسجين 

من الوصول الى القرنية......، وال يزداد تورم واحتقان األجفان. .  

4 . هل نتائج تصحيح اإلبصار بالليزر او الليزك مستديمة مدى الحياة ؟ 

نعــم ... فبمجــرد أن تنطبق على الشــخص شــروط إجراء الليــزر ويتم تصحيح 
اإلبصار للدرجة المطلوبة تكون نتائجه مستديمة مدى الحياة .

ومن الشيء الطبيعي أن اإلنسان بعد سن 40 عاما يحتاج إلى نظاره للقراءة 
وهذه الظاهرة موجوده لدى جميع البشــر حتى األشــخاص الذين ال يعانون 

من أي عيوب في البصر عند بلوغهم تلك السن .

التعليمات الخاصة إلجراء جميع عمليات تصحيح اإلبصار   بالليزر أو أي نوع آخر من جراحات الليزر التصحيحية



ثانياً: 
الفحوصات الالزمة قبل إجراء العملية

التاريخ المرضي للعين مع فحص عام للعين للتأكد من خلوها من األمراض العضوية .  •

أو االستجماتزم . قياس دقيق لإلنكسار ومدى قصر أو طول النظر   •

قياس سماكة القرنية .  •

أبعاد تحدب القرنية .  •

رسم تخطيطي طبوغرافي لقرنية العين:        •
)يجب عدم استخدام العدسات الالصقة قبل الفحص لمدة ال تقل عن 3 أيام( .
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ثالثاً: 
التحضير للعملية

إذا كنت تســتخدم عدســة الصقة فيجب خلعها على األقل بمدة 3 أيام قبل العملية   •
ويفضل ترك العدسات الالصقه لمدة أسبوع قبل موعد العملية .

بالنســبة للسيدات يرجى عدم إستعمال مســاحيق التجميل والكحل يوم العملية   •
وإذا كان هناك أي بقايا للكحل فيجب إزالتها تماما قبل العملية .

تعطى بعض القطرات المعقمة للعين قبل العملية بفترة كافيه .  •

قد تعطى بعض األقراص المسكنة قبل العمليه لحاالت عمليات الليزر السطحي .  •

ال ينصح بإجراء العملية للنســاء الحوامل نظراً للتغيرات الهرمونية التي قد تؤثر على   •
نتائج العملية .
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يوم إجراء العملية

أواًل: 

ثانياً:  

قبل دخول غرفة الليزر

يرجى الوصول للمركز قبل الوقت المحدد إلجراء العملية بمدة ال   •
تقل عن ربع ساعة .

داخل المركز ســوف يستقبلك فريق العمل ليقوم بوضع بعض   •
القطــرات مثــل قطــرة المضــاد الحيــوي والمخــدر الموضعــي ثم 

ترتدي رداء معقم وغطاء للرأس واألنف .

 داخل غرفة الليزر

يســترخي الشــخص علــى الســرير المخصص ويقــوم الطبيب   •
أو الممرضــة بتغطيــة المنطقــة المحيطــة بالعيــن بغطــاء معقم 

بالستيكي شفاف إلبعاد الرموش عن مكان العملية .

كي ال ترمش األجفان أثناء إجراء الليزر يقوم الطبيب بوضع آله   •
صغيرة تسمى ) مباعد الجفون ( وهي تثبت جفني العين وبدون 
ألــم ثم يقــوم الطبيب بوضع قطرة مخدرة إضافية حتى ال يكون 

هناك شعور بأي آالم .

يقــوم الطبيــب بتحريك الــرأس حتى يصل إلى الوضع المناســب   •
تحت الميكروســكوب ويطلب الطبيب النظر بإستمرار إلى ضوء 
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أحمر أو ضوء أخضر يؤشر فوق العين .

يطلــب منك الطبيب التركيــز على الضوء األحمــر أو األخضر ويتم   •
العالج بســقوط الليزر مباشرة على القرنية دون أي إحساس 
باأللــم مطلقــا. ويقوم جهــاز الليزر بمتابعة حركة العين بشــكل 
دقيق جداً وبواســطة تقنيات عالية تتميز بها أجهزتنا لعالج كل 

حاله على حده وبشكل مفصل لقرنية كل شخص .

فــي بعض عمليــات الليزر الســطحي يقوم الطبيــب بإزالة الخاليا   •
الســطحية للقرنية بواســطة جهاز تنظيف على شكل فرشاة 
مســتديرة تعمــل أتوماتيكيا لهــذا الغرض ثم يتــم إجراء عملية 
الليزر مباشــرة فوق ســطح القرنية ويســتغرق سقوط الليزر 
على القرنية مابين 10 - 40 ثانية بعدها يتم غسل العين بقطرات 
بارده جداً وتوضع عدســة الصقة خاصــة بهذا النوع من العمليات 

وتترك لمدة ثالثة إلى خمسة أيام .

لعمليــات الليــزك أو اإلبيليــزك يقــوم الطبيب بوضع حلقــة معدنية   •
لجهاز الليزك فوق العين مباشــرة وفي هذه األثناء ال تستطيع 
متابعــة الضــوء األحمــر أو األخضــر ويشــعر الشــخص بضغــط 
بســيط علــى العين ويســمع صــوت خفيف لمــرور الجهــاز على 

القرنية وتستغرق هذه الخطوة ما بين 5-10 ثوان .



يقوم الطبيب برفع الحلقة المعدنية عن العين ويطلب من الشخص أن ينظر بتركيز إلى   •
الضوء األخضر أو األحمر مرة أخرى مع العلم انه ليس بنفس درجة الوضوح الســابقة 
ثــم يســمع بعد ذلك صوت خفيــف جداً )تك تك تــك( وذلك هو صوت الليزر الســاقط على 
ســطح القرنيــة وتســتمر هــذه الخطــوة 10 – 30 ثانيــة على حســب الدرجــة المطلوب 
تصحيحها, وتتوفر في األجهزة اآلن القدرة على متابعة حركة العين بدقة متناهية أثناء 
العملية مما يطمئن األشخاص الذين يخافون من حركة العين الالإرادية أثناء العملية .

يقوم الطبيب بإعادة القشرة الرقيقة من القرنية إلى مكانها ثم يقوم بتنظيف وتنشيف   •
القرنيــة  ووضــع بعــض القطرات وهذه الخطوة تســتغرق 3 – 5 دقائــق وبعد ذلك يقوم 

الطبيب بإبعاد مباعد الجفون عن العين .

تتم نفس الخطوات السابقة في العين األخرى وبذلك تكون إنتهت عملية  الليزك .  •

تستغرق العملية كاملة منذ الدخول إلى الغرفة حتى إنتهاء العملية بالعينين   •
حوالي 15 دقيقة .

في الغالب يضع األطباءعدسة الصقة خاصة لحماية العين في الساعات األولى بعد عملية   •
الليزك وهو أمر روتيني ويقوم الطبيب بإزالة العدسة الالصقة بعد ساعات من العملية أو 
في اليوم التالي بالنسبة للليزك واالنتراليزر، أما حاالت الليزر واالبيليزك والالسك فتترك 

العدسة الالصقه لمدة 3 – 7 أيام حتى يتم اإللتئام .
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ثالثاً: 
خارج غرفة الليزر

يقــوم أحد أفــراد الفريق الطبــي بفحص العين للتاكد مــن أن الوضع   •
طبيعي وأن العين نظيفة من أي إفرازات .

يقــوم أحــد أفــراد الفريــق الطبــي بإعطــاءك العالجــات والتعليمــات   •
واإلرشــادات الخاصة بعد العملية . وســوف يتم تزويدك بورقة خاصة 

بإستخدام القطرات بعد العملية مع بعض التعليمات األخرى .

تكــون المتابعة في نفس اليــوم أو في األيام التاليــة للعملية لعمليات   •
الليزك وفي حاالت الليزر السطحي واالبيليزك فتكون المراجعه بعد 

3 – 7 أيام .

مــن الطبيعــي أن يكــون النظر غير واضــح في الســاعات األولى بعد   •
العمليــة ويبدأ في التحســن التدريجي بعد حوالي 4 – 5 ســاعات بعد 
عمليات الليزك . أما عمليات الليزر و اإلبيليزك والاليسك فإن التحسن 

في الرؤية يحتاج إلى وقت أطول، حوالي 5 – 10  أيام على األقل .







يمنع تماما دعك العين لمدة 6 أسابيع على األقل .  •

يمنع اســتخدام مســاحيق التجميل والكحل بالنسبة للسيدات   •
لمدة أسبوعين .

تمنع السباحة في برك السباحة ذات المياه عالية التركيز بالكلور   •
لمدة 6 أسابيع على األقل .

يمنــع الغطــس فــي الماء لمــدة 8 أســابيع على األقــل كما يمنع   •
دخول حمامات السونا والبخار لمدة ثالثة أشهر بعد العملية .

يمنع مزوالة الرياضة العنيفة لمدة أسبوعين مع اتخاذ االحتياطات   •
الالزمة في حالة الرياضة العادية .

يمكــن العودة للعمل في اليوم الثالــث لعمليات الليزك خصوصا إذا   •
كان العمل داخل مكاتب وليس عمال ميدانيا . أما عمليات الليزر و 
اإلبيليــزك فيمكن العودة للعمل بعد حوالي خمســة إلى ســبعة 

أيام بعد العملية على األقل . 

يمكــن ركوب الطائرة والســفر في نفس اليــوم الذي تجرى فيه   •
العملية مهما كان نوع العملية .

نصائح هامه بعد إجراء عملية الليزر
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ينصح باســتخدام نظارة شمســية بعد العملية مباشــرة في األيام   •
األولــى بعــد العملية وبعد ذلك يكون اســتخدامها للشــمس فقط , 
علما بأن األضواء مهما كانت قوتها وكذلك ضوء شاشات الكمبيوتر 

أو التلفاز ال تؤثر على نتائج العملية .

من الطبيعي أن يرى الشــخص هاالت من الضوء وإشــعاعات حول   •
مصــادر الضــوء البعيــدة خصوصــا عندمــا يســير الشــخص أو يقــود 
ســيارته فــي الطرقات المظلمــة وذلك ناتج عن توســع حدقة العين 
فــي األماكن المظلمــة ويمكن التقليل من رؤية تلــك الهاالت بإضاءة 
أحد المصابيح الداخلية بالســيارة وخصوصــا اإلضاءة الموجودة فوق 
مقعد الســائق أو في خلفية الشماســة. وتختفــي معظم هذه اآلثار 
الجانبية بعد عدة أســابيع من العملية وقد تســتمر لمن لديهم قصر 
نظر شــديد ولالشــخاص الذين لديهم زياده في توسع بؤبؤ العين 

في الظالم لعدة أشهر بعد العملية ثم تتالشى تدريجيا .

من الطبيعي أن تكون الرؤية غير واضحة عند االستيقاظ من النوم   •
في األسابيع األولى بعد العملية كما أنه من الطبيعي أن تحدث ذبذبة 
فــي الرؤية وعــدم تماثل بين العينين في الرؤية حتى تســتقر الرؤية 

تماما بعد حوالي 8 – 12 أسبوع بعد العملية .



ينصــح بإســتخدام القطرات والمراهم الموصوفة حســب التعليمات   •
وحســب الفترات المقررة علما بأن إستخدام القطرات المرطبة قد 
يســتمر إلى فترات طويلة خصوصا في فصل الصيف او األشــخاص 

الذين تزيد أعمارهم عن ) 35 ( سنة .

قد يشــعر الشــخص المعالج بالليــزك أو الليزر بشــيء من الصداع   •
الخفيف في األســبوعين األولين بعد العملية ويكون ســبب الصداع 
فــي الغالــب هو التغيرات التــي طرأت على البصر بعد تــرك النظارة أو 
العدســات الالصقة وهو أمر طبيعي يــزول بعد عدة أيام وقد يكون 
بســبب إرتفاع ضغــط العين الذي قد يحصل لنســبة قليلة جداً جراء 
إســتخدام قطرات الكورتزون وفي كلتــى الحالتين ينبغي أن تخبر 
طبيبك بوجود صداع حتى يتسنى له فحصك والـــتأكد من أن ضغط 

العين طبيعي .

ينصح بزيارة الطبيب المعالج على فترات ال تقل عن ثالث زيارات في   •
الستة أشهر األولى بعد العملية .

بعــد إيقــاف قطــرات الكورتــزون قــد يصاب فئــة قليلــة جــداً ال تتجاوز   •
خمســة بالمائة من األشــخاص بإحمرار وبعض األلم بالعين أو كلتا 
العينيــن نتيجــة إيقــاف القطرة ويمكن فــي مثل تلك الحــاالت العودة 
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إليهــا والبــدء في توقيفهــا تدريجيا بحيث تســتخدم يــوم وتترك يوم 
ثم تســتخدم يوم وتترك يومين حتى يتم توقيفها ببطء شــديد مع 
اإلستمرار في إستخدام القطرات والمراهم المرطبة حسب المتبع .

ينصــح األشــخاص الذيــن لديهــم قصــر نظــر متوســط أو شــديد   •
بمتابعة فحص الشــبكية مرة كل عام على األقل للتأكد من سالمة 
الشــبكية من أي أعراض أو مباديء إنفصال شبكي والذي يتعرض 
له المصابون بقصر نظر متوســط أو شــديد )5,00-( أو أكثر, ويتأكد 
ضرورة مراجعة طبيب الشــبكية أو عيــادة الطواريء في حالة وجود 
تكاثف وزيادة في األجســام الطائرة أو عند وجود ظلمة في المجال 
البصري في أحد جوانب النظر أي مثل الستارة السوداء التي تغطى 
المجال البصري في أي من إتجاهات البصر حيث أن ذلك نذير إلنفصال 
شــبكي وشــيك أو أنه قد بدأ بالفعل في هذه الحاالت فإن إكتشاف 
المرض وعالجه مبكرا يكون له أكبر األثر على إستعادة النظر كامال 
بــإذن اهلل, علما بأن هذه المضاعفات التي تصيب الشــبكية لمن لديهم 
قصر نظر متوسط أو شديد ليس لها عالقة بعمليات الليزر أو الليزك 

وقد تحصل ألي شخص سواء أجريت له تلك العملية أم ال .








