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د .الخلف :أهم ميزات نظام الويف ليزك وجود عالجات تناسب كل حالة
د .المتعب :تقنية الـ T-CATتمكننا من عالج حاالت االنحراف العالي
الويف ليزك ...تكنولوجيا المستقبل
عيوب اإلبصار:
أنواعها وأسبابها
في تصحيح النظر
قرص النظر هو أح�د عيوب اإلبصار
التي يعاني منها ما يقرب من  % 30من
املجتم�ع وهي عبارة ع�ن صعوبة رؤية
تفاصيل األجس�ام البعي�دة بينما يمكن
رؤية التفاصيل القريبة بوضوح ويظهر
قرص النظر عند زيادة تحدب القرنية أو
عندما تكون املس�افة بني عدس�ة العني
والشبكية أطول من الطبيعي.
أم�ا طول النظر فيعاني منها % 25
م�ن املجتمع وه�ي عبارة ع�ن صعوبة
رؤي�ة تفاصيل األجس�ام القريبة بينما

يمك�ن رؤية تفاصيل األجس�ام البعيدة
بوضوح وتنتج عن زيادة تسطح القرنية
أو عندما تكون املسافة بني عدسة العني
والشبكية أقرص من الطبيعي.
بينما االنحراف هو أكثر أنواع عيوب
اإلبص�ار ش�يوعا ،وقد يظه�ر مصاحبا ً
لقصر أو ط�ول النظ�ر عندم�ا تكون
اس�تدارة س�طح القرنية محدبة بشكل
غير منتظ�م .والعديد يول�دون بقرنية
غري منتظمة وقد تزداد هذه املشكلة مع
الوقت.

نظام الويف ليزك املستخدم
ل�دى مرك�ز ب�ن رش�د والوحيد
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية
يعترب األكثر تطورا ً واألرسع عىل
اإلطالق ،حيث تبلغ رسعته 500
هريتز يف الثانية .يس�تخدم هذا
الجهاز يف عالج ح�االت متعددة
م�ن االعتلاالت البرصي�ة نذكر
منها تصحيح النظر سواء كانت
طوال ،قصرا ،أو االنحراف .كما
يمك�ن جه�از الويف لي�زك من
إج�راء ع�دة جراح�ات دقيق�ة
للقرني�ة بدق�ة متناهي�ة ودون
ظه�ور آث�ار أو مضاعف�ات
جانبي�ة ،م�ن ه�ذه العملي�ات
نذك�ر :زراع�ة كامل�ة للقرني�ة

أو اس�تبدال الخالي�ا املبطن�ة
للقرنية أو اس�تبدال جزء محدد
م�ن القرنية يف بع�ض الحاالت،
إضاف�ة إىل زراع�ة الحلق�ات
بمختلف أنواعه�ا داخل القرنية
والت�ي تكون كعلاج ملرحلة من
مراحل القرنية املخروطية.
يتك�ون نظ�ام الوي�ف ليزك
من جه�از الفيمتو ثاينة ،جهاز
األكزيمرليزر وعدد من األجهزة
التش�خيصية الدقيق�ة .جمي�ع
األجهزة يف ه�ذا النظام مرتبطة
ببعضه�ا بعض�ا بنظ�ام الويف
ن�ت ( )Wave Netوالذي يضمن
دق�ة التش�خيص ودق�ة نق�ل
املعلومات.
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األجهزة التشخيصية الدقيقة يف نظام الويف ليزك

فعاليات برنامج بن رشد لخدمة المجتمع وبرنامج تعليم المرضى
ضم�ن فعالي�ات برنام�ج ب�ن رش�د لخدمة
املجتم�ع وبرنام�ج تعليم امل�رىض ،فقد أقام
املركز ندوة تثقيفية ش�ارك فيها مجموعة من
االستشاريني يف املركز ،وفيما ييل مجموعة من
األسئلة التي عرضت ونوقشت خالل الندوة:
س1أجري�ت عملي�ة تصحي�ح نظ�ر قب�ل 5
س�نوات وأشعر برتدي مستوى النظر فهل يمكن
عالج هذه الحالة؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:بداية ال بد من إجراء الفحص التشخييص
الدقيق ،فإذا كان س�بب ت�ردي النظر ناتجا
عن مش�اكل يف القرنية (عيوب انكس�ارية)
فيمك�ن إعادة العملي�ة مع مراع�اة أن مثل هذا
اإلجراء يجب أن يعامل بحذر ودقة متناهية حتى
ال تتأثر الخاليا املبطنة للسطح الداخيل للقرنية.
س 2أجري�ت عملي�ة تصحي�ح نظ�ر يف أحد
املراك�ز الطبية ،حي�ث كنت أس�تعمل النظارات
الطبي�ة بس�بب قرص نظ�ر ،وبعد إج�راء عملية
تصحي�ح النظ�ر أصبحت أعاني م�ن طول نظر
فماذا تنصحوني؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:من أهم ميزات نظام الويف ليزك وجود
عالج�ات تفصيلية التي تناس�ب حالة كل
مريض عىل حدة .وبذل�ك يمكننا من عالج
أي أخط�اء ناتج�ة ع�ن عملي�ات تصحيح
س�ابقة والوصول باملريض إىل أفضل رؤية
والت�ي تمكن املري�ض من االس�تغناء عن
النظارات.
س 3م�ن املع�روف أن�ه بعد عملي�ات زراعة
القرني�ة يك�ون هن�اك انح�راف ع�ال يف بعض
الح�االت ،وال�ذي يؤثر على الرؤية .فه�ل يوجد
حل؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:صمم جه�از األكزيمرليزر يف نظام الويف
ليزك بتقنيات مختلفة منها تقنية الـT-CAT
الت�ي تمكنن�ا من علاج مثل ه�ذه الحاالت
الصعب�ة ومنها االنحراف الع�ايل الذي يمكن
من معالجة لغاية  5أو  6درجات انحراف.
س 4فحوصات�ي الطبي�ة أوضح�ت أنن�ي يف
مرحلة مبكرة من القرني�ة املخروطية وال تصلح
يل عملي�ة تصحيح النظر العادية فهل تصلح عىل
هذا الجهاز؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:حال�ة القرنية املخروطي�ة املبكرة تحتاج
إىل معالج�ة خاصة بحيث يت�م إجراء تثبيت
لسطح القرنية بتقنية ()CROSS LINKING
ومن ثم يمكن إجراء عملية تصحيح النظر.
س 5أعاني من قرص النظر وكما هو معروف
أنه هناك طرق مختلفة لتصحيح النظر ،فما الذي
يميز هذا الجهاز عن غريه؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:يتمي�ز جهاز الوي�ف ليزك ع�ن غريه من
األجه�زة بأن�ه األرسع على اإلطلاق حي�ث
تصل رسعت�ه إىل  500هريت�ز يف الثانية مما
يضم�ن أن وقت التصحيح ال يتجاوز  7ثوان
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يف املتوس�ط .كما أنه ال يسبب أي ألم أثناء أو
بعد العملية.
م�ن جهة أخرى فهو م�زود بأدق وأرسع
جه�از تتبع لحرك�ة العني ،إضافة لش�موله
عىل وحدة خاص�ة لقياس س�ماكة القرنية
قبل وأثن�اء وبع�د العملية .وأيض�ا ً إمكانية
تفصيل العالج عىل حسب حالة املريض.
س 5ما املقصود بالعالجات التفصيلية؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:العالجات التفصيلي�ة (T-CAT,F-CAT-
 ),A-CAT,CUSTOM-Qه�ي عب�ارة ع�ن
تقنيات تس�تعمل يف بع�ض الحاالت الصعبة
مثل املرىض الذين يعانون من مشاكل الرؤية
الليلية وم�ا بعد زراعة القرني�ات والدرجات
العالية من االنح�راف أو طول وقرص للنظر
إضافة إىل إع�ادة العمليات غري الناجحة من

عمليات تصحيح نظر سابقة.
س 6هل يس�تعمل جهاز الويف ليزك املرشط
الجراحي؟ أم الليزر؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:نظ�ام الوي�ف لي�زك يس�تعمل املشرط
اللي�زري (تقني�ة الفيمت�و ثاني�ة) لتجهي�ز
القرنية برسعة  200هريتز يف الثانية الواحدة
مما يقلص وقت القط�ع إىل  6ثوان فقط ما
يضمن عدم وجود ألم أثن�اء أو بعد العملية.
كما أنه يس�تخدم أحدث تقنية لتثبيت العني
بالكمبيوتر.
س 7هل يؤثر ارتداء العدس�ات الالصقة قبل
إجراء الفحوصات عىل نتائج الفحص؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:يجب ع�دم لبس العدس�ات الالصقة قبل
إجراء الفحوصات الطبية بأسبوع عىل األقل
وذلك ألن العدس�ة تغري من ش�كل وسماكة
القرنية.
س 8ه�ل م�ن املمك�ن انتق�ال الع�دوى من
شخص إىل آخر أثناء العملية؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:س�ابقا ً وبع�ض املراك�ز الت�ي تس�تعمل
التقني�ة القديم�ة كان واردا ً ح�دوث انتقال
عدوى من مريض إىل آخر بس�بب عدم نجاح
التعقي�م بنس�بة  100%أم�ا اآلن مركز ابن
رش�د الطبي يس�تعمل املواد واملع�دات التي

إذا كان لديك أي سؤال
أو استفسار الرجاء زيارة
الموقع األليكتروني
www.binrushd.net
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تالم�س العين مل�رة واح�دة فق�ط ،وبالتايل
ع�دم وجود أي احتمالية النتقال العدوى من
شخص آلخر.
س 9ما هي احتمالي�ة اإلصابة بجفاف العني
بعد إجراء عملية الويف ليزك؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:ه�ذا يشء طبيع�ي ومؤق�ت وي�زول
باس�تخدام القط�رات املرطبة حت�ى تعود
العين لحالته�ا الطبيعية وبجه�از الويف
ليزك نس�ب الجفاف أصبحت قليلة بس�بب
برمجة الجهاز حس�ب شكل قرنية املريض
ولرسعة الليزر.
س 10ه�ل تحت�اج عملي�ات اللي�زك إلع�ادة
إجرائها مرة أخرى بعد فرتة من الزمن؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:م�ن أهم ما يمي�ز نظام الوي�ف ليزك هو

ثب�ات مس�توى الرؤي�ة بع�د إج�راء عملية
تصحي�ح النظ�ر وبالتايل ال يوج�د احتمالية
لتدني مستوى اإلبصار عىل املدى البعيد.
س 11ه�ل م�ن املمك�ن ح�دوث خط�أ يف
العملية؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:م�ن األخط�اء الش�ائعة الح�دوث إدخال
بيان�ات املري�ض بش�كل خاط�ئ يف الجهاز
عند إدخالها يدويا ً ومن ش�أن التقدم العلمي
والتقن�ي املتواجد يف جه�از الويف ليزك لدى
مرك�ز ابن رش�د الطب�ي أن يس�اعد يف نقل
البيانات الخاصة باملريض عن طريق (الويف
نيت) املتصل باألجهزة التش�خيصية بجهاز
تصحي�ح النظ�ر مب�ارشة ب�دون أي تدخل
بشري بالتايل تنعدم ف�رص حدوث أي خطأ
يف العملية.
س 12ما هي الفرتة الالزمة للش�فاء ووضوح
النظر بعد العملية؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:هن�اك ع�دة أن�واع م�ن اللي�زك وكل نوع
تك�ون فيه فرتة الش�فاء مختلفة عن النوع
اآلخ�ر ,فهناك نوع يس�تغرق فترة تصل إىل
أس�بوع اللتئ�ام القرني�ة ،وهناك ن�وع آخر
يك�ون النظر فيه واضحا بعد عدة س�اعات,
والطبيب هو الذي يحدد النوع املناس�ب لكل
شخص حسب الفحوصات الطبية.
س13م�ا هي الفئ�ة العمرية األنس�ب إلجراء
عمليات تصحيح النظر؟
 أجاب الدكتور عبد الرحمن الخلف:تصلح عملي�ة تصحيح النظ�ر يف الغالب
لألش�خاص الذي�ن تخوله�م الفحوص�ات
الطبي�ة إلجرائه�ا وبفضل التقني�ة الحديثة
املتوفرة لدى مركز ابن رشد الطبي يتم تحديد
صالحي�ة العملية للش�خص املهتم بإجرائها
بدق�ة متناهي�ة وبم�ا يتناس�ب م�ع حال�ة
الش�خص ،ويفض�ل أن يكون عم�ر املريض
أكثر من  18س�نة الكتمال نمو العني وثبات
درج�ة الضعف فيه�ا ويف حال تق�ررت عدم
صالحية إجراء العملية للشخص يتم البحث
مع االستش�اري عن طرق أخ�رى لتصحيح
النظر بنا ًء عىل سبب عدم صالحية العملية.
س13هل يمكن ممارس�ة السباحة والرياضة
بشكل عام بعد عملية الليزك؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:من املمكن ممارس�ة الرياضة بعد يومني
ولك�ن الس�باحة ليس بع�د العملية مبارشة
ولكن بعد أس�بوع م�ع الحرص على ارتداء
نظارات السباحة.
س 14م�ا االحتياط�ات اللازم اتخاذها بعد
العملية خصوصا ً بما يتعلق بالصالة؟
 أجاب الدكتور محمد املتعب:تستطيع الصالة بشكل طبيعي ,وال يجب
أن يدخل املاء للعني ولكن يمس�ح عليها من
الخارج فقط .كم�ا أنه ال تأثري لنوع الطعام
على نتائ�ج العملي�ة .أيضا يج�ب الحرص
واملحافظ�ة على اس�تخدام القط�رات بع�د
العملية كما يصفها الطبيب.

