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ADANA • ANTALYA • AYDIN • ESK‹fiEH‹R • KONYA • KÜTAHYA
‹STANBUL MERKEZ

SGK mensuplar›n›n (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur),
devlet memurlar›n›n ve özel sa¤l›k sigortas›

sahiplerinin hizmetindeyiz.

Hayat› net görün...

Göz Hastal›klar›

444 4 275

Sa¤l›¤›n›z için.www.medline.com.tracil sa¤l›k evde sa¤l›khastaneler



Göz Hastal›klar›

Göz Hastal›klar› Bölümümüzde, göz ile ilgili t›bbi ve cerrahi tüm tedaviler
gerçeklefltirilmektedir.

Göz Hastal›klar› Bölümümüzün hizmet alan›na giren hastal›klar;
• Miyop, Astigmat ve Hipermetrop Hastal›klar› (Lazer tedavisi)
• Katarakt
• Retina Hastal›klar›
• Göz Tansiyonu
• fiafl›l›k
• Pediatrik Oftalmoloji
• Kornea Hastal›klar›
• Oftalmik Plastik Cerrahi

Hastalar›m›za muayene sonras› gerekti¤i durumlarda, kontak lens ve gözlük
önerilmektedir.

Ayakta ve yatan hastalar›m›za fakoemülsifikasyon tekni¤i ile katarakt ameliyatlar›,
glokom ve strabismus gibi mikro-cerrahi ameliyatlar› yap›lmaktad›r.

“Görme konusundaki tüm sorunlar›n›z için buraday›z “

Göz  Hastal›klar› Bölümümüz hakk›nda detayl› bilgi almak  için;

444 4 275

Göz Hastal›klar› Bölümümüzdeki baz› uygulamalar;

 Katarakt:  ‹leri yafllarda ortaya ç›kan ve en s›k görme kayb› nedenlerinden biri
olan katarakt hasatl›¤›n›n tedavisi, katarakt cerrahisi yöntemlerinden biri olan
fakoemülsifikasyon (FAKO) kullan›larak uygulanmaktad›r. Bu operasyon esnas›nda
damla anestezi kullan›lmaktad›r.

 Glokom:  Di¤er ad› göz tansiyonu olan glokomun erken teflhisi sa¤lanabilmekte,
hastanemizde bu hastal›¤a yönelik bilgisayarl› görme alan› incelemesi yap›lmaktad›r.
Glokom kal›c› olarak iyilefltirilebilen bir hastal›k de¤ildir, bu sebeple glokom tan›s›
konulan hastalar›n sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Teflhis edilen hastal›¤a
öncelikle damla tedavisi uygulan›r. Damla tedavisinin yeterli olmad›¤› durumlarda
cerrahi müdahale gerçeklefltirilmektedir.

 Retina Hastal›klar›: Diyabetik ve hipertansif retinopati, damar t›kan›klar›,
retina y›rt›klar›, dekolman gibi retina hastal›klar› ile yafla ba¤l› görme merkezi bozukluklar›
tespit edilerek  gerekli durumlarda göz içi enjeksiyon ve tedavi yöntemleri
uygulanmaktad›r.

 fiafl›l›k ve Göz Tembelli¤i: fiafl›l›k ve göz tembelli¤i tedavisi (CAM)
yap›lmaktad›r. fiafl›l›¤›n tipine göre hastaya gözlük tedavisi verilmekte ve/veya cerrahi
tedavi uygulanmaktad›r.

 Okuloplastik Cerrahi:  Göz kapa¤› ameliyatlar› ve gözyafl› sistemi ameliyatlar›
yap›lmaktad›r.

fiikayetlerinizi ertelemeyin!


