


Dünyagöz; gözün bütün branşlarında, 
200 kişilik uzman medikal kadrosuyla,

birçok farklı tedavi yöntemi ile hizmet veriyor.

Dünyagöz, sizleri alanlarının en iyisi olan göz hekimleriyle bir araya getiriyor. 
Sizi dinleyen, son teknolojiye sahip cihazlarla sorununuzu araştırarak teşhis koyan 
hekimlerimiz, gözün tüm branşlarında, uzmanlaşmış oldukları alanlarda sizlere en 

etik ve doğru tedavi yöntemlerini öneriyor.



TIBBİ BİRİMLERİMİZ
• Femtosaniye Lazer Teknolojisi ile   

Katarakt Tedavisi 
• iLASIK Lazer Teknolojisi ile Miyop, 

Hipermetrop, Astigmat Tedavisi
• Kornea Hastalıkları
• Retina Hastalıkları
• Şaşılık Tedavisi
• Çocuk Göz Sağlığı
• Göz Çevresi Estetiği
• Glokom Tedavisi
• Göz Nörolojisi
• Üveit Tedavisi 
• Kontakt Lens

ETKİN VE GÜVENLİ TEKNİKLERİMİZ
Tamamen göz ameliyatlarına özel dizayn edilmiş Dünyagöz ameliyathanelerinde, 

en küçük göz ameliyatlarından en komplike (retina, kornea nakli vb.) 
göz cerrahilerine kadar tüm ameliyatların, teknolojik cihazlarla yapılmasına olanak 

sağlayan eksiksiz cihaz zinciri bulunmaktadır.

JCI (Joint Commission International) kalite belgesi sahibi olan Dünyagöz Hastaneleri’nde 
gerçekleştirilen tüm ameliyatlarda, FDA (Amerikan Sağlık İdaresi)

onaylı kaliteli mercekler ve malzemeler kullanılmaktadır.



Katarakt Tedavisi
Net görmek mümkün...

Katarakt, 
gözbebeğinin 
arkasında bulunan 
ve görmeyi 
sağlayan doğal 
göz merceğinin 
saydamlığını 
kaybederek 
matlaşmasıdır. 
Başka bir 
deyişle görüşün, 
buğulanmış 
camın arkasından 
bakıyormuşçasına 
bozulmasıdır.



Kataraktın belirtileri:
• Görmede yavaş yavaş azalma
•  Işığa hassasiyet, göz kamaşması
•  Çift görme
•  Okuma zorluğu
•  Gece görüşünde bozulma
•  Renklerde soluklaşma veya   
 sararma
•  Gözlük numaralarının sık   
 değişmesi

Katarakt tedavisi artık zor değil...
Katarakt, ilaçla veya gözlükle tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. İlerlemesini  durdurabilecek etkili bir yöntem 
de ne yazık ki yoktur. Oluşmuş bir kataraktın tek tedavisi ameliyattır.
Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt operasyonları iğnesiz, narkozsuz, ağrısız yapılarak, hasta aynı 
gün taburcu edilmektedir.

Katarakt ameliyatında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar vardır. Hekimin tecrübesi ve göz içine konulan 
merceğin kalitesi, ameliyatın başarısını doğrudan etkiler. Kalitesiz merceklerle yapılan bir ameliyat sonrasında gözde 
enfeksiyon ve farklı komplikasyonlar gelişebilir. Bu durum kısa bir süre sonra hastanın ikinci kez katarakt olma riskini 
de beraberinde getirir. Bu da hasta için ayrı bir ameliyat riski ve maddi külfet anlamına gelir.

Katarakt, yaşa bağlı bir göz 
hastalığı olmakla beraber; 
• Yeni doğan bebeklerde, 
• Şeker hastalarında, 
• Göze gelen fiziksel darbeler sonrasında, 
• Uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda da görülebilen  
 bir göz hastalığıdır.



Femtosaniye Lazerle Katarakt Cerrahisi 
Göz cerrahisinde devrim!

Göz 
cerrahisinde 
devrim niteliği 
taşıyan lazerle 
katarakt tedavisi 
dönemi başladı. 
Femtosaniye 
lazer ile 
katarakt 
cerrahisinde 
artık bıçak 
kullanılmıyor, 
ameliyatlar 
daha güvenli 
hale geliyor, 
komplikasyon 
riskleri önemli 
oranda 
düşüyor.



Katarakt tedavisinde
‘Bıçaksız Cerrahi’ dönemi!

Hastaya yüksek güvenlik ve konfor sağlayan Femtosaniye Lazer 
teknolojisi, ameliyatın başarısını etkileyen en önemli aşamaların 
cerrahların talimatlarına uygun bir şekilde, yüksek hassasiyetle 
uygulanmasını sağlamaktadır.

Femtosaniye Lazer teknolojisiyle, ameliyatın en önemli aşaması olan 
yapay göz içi merceğinin yerleştiği yuva kusursuz olarak hazırlanmaktadır. 
Bu sayede, kataraktın yanısıra; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi 
kırma kusuru olan hastalara gelişmiş göz içi mercek yerleştirmesi 
ile uzak ve yakın gözlüklere olan bağımlılıklarını azaltma seçeneği 
sunulmaktadır.

Femtosaniye Lazer teknolojisiyle yapılan katarakt ameliyatları, 
katarakt cerrahi deneyimine sahip tecrübeli hekimlerin kılavuzluğunda 
gerçekleştirilmelidir.

Kusursuz 
mercek 
yuvası, 

mükemmel 

sonuçlar...



İlk günkü kadar net görebilirsiniz...
Multifokal göz içi mercekler

Multifokal 
lens; yakını 
ve uzağı bir 
arada gösterme 
özelliğine sahip, 
FDA (Amerikan 
Sağlık İdaresi) 
onaylı göz 
içi merceği 
çeşididir. Bu 
mercek; miyop, 
hipermetrop 
ve astigmat 
gibi görme 
kusurlarının 
tedavisini
sağlar.

MULTİFOKAL
LENS



Multifokal göz içi lens yerleştirme tekniği, tamamen bir katarakt cerrahisidir. Fako yöntemiyle hastanın 
gözüne çok küçük bir kesiden girilir ve yapısı bozulmuş olan doğal mercek çıkartılır. Bunun yerine gözün iç 
yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek yeni bir mercek yerleştirilerek operasyon dikiş konulmadan 
tamamlanır.

Özel bir zorunluluk olmadıkça damla anestezisi ile kısa bir sürede yapılan katarakt ameliyatı sonrasında 
hastanın hastanede kalmasına gerek duyulmaz. Ameliyat olan göz sadece bir gece kapalı kalır. Hasta, 
ertesi gün doktor kontrolünden geçerek günlük hayatına geri döner.

Uzak ve yakın gözlüklerden 
kurtulabilmek için...
Multifokal lensler, hastayı ameliyat sonrası gözlük 
ihtiyacından kurtaran, uzağı ve yakını bir arada 
gösteren bir gözlük gibi düşünülebilir. Multifokal 
lens, gözdeki kırma kusurlarının giderilmesi 
amacıyla, hastanın gözünde katarakt problemi 
oluşmadan da takılabilmektedir. 

Multifokal lensin 

uygulandığı 

hastaların tüm kırma 

kusurları, ameliyat 

sonrasında ortadan 

kalkmaktadır.

Göziçi 
lensinizin 

FDA onaylı 
olmasına 

dikkat edin!



Miyop, 
hipermetrop 
ve astigmatın 
tedavisinde 
kullanılan ve 
refraktif cerrahide 
bütün dünyada 
uygulanan en 
yaygın yöntem 
lazerdir. Yöntemi, 
korneanın üst 
yüzeyinde ince 
bir tabakanın 
kesilerek kapakçık 
şeklinde açılması 
ve ortaya çıkan 
kornea yüzeyinde 
excimer lazer ile 
göz derecelerinin 
düzeltilmesi 
prensibine 
dayanır.

LAZER
TEKNOLOJİSİ

Kişiye özel
lazer tedavi
çeşitleri:

• iLASIK

• Intralase LASIK

• Intralase Topolazer

• Intralase Presbiyopi

• Intralase Astigmatik
 Keratotomi

• LASEK Standart

• LASEK Wavefront

• PRK Standart

• PRK Topolazer

• PRK Wavefront

Lazer
Farklı göz tiplerine,
farklı lazer tedavileri...



Lazerle tedaviye uygun kişiler:
• 18 yaşın üzerinde olan ve gözlük veya lens kullananlar
• Son iki yılda 0,50 diopriden fazla göz dereceleri değişmemiş olanlar
• -8 diopriye kadar miyopisi olanlar
• -5 diopriye kadar astigmatı, +4 diopriye kadar hipermetropisi olanlar
• Kornea dokusu kalınlığı yeterli olanlar
• Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar
• Gözlerinde başka herhangi bir hastalık 
 (keratokonus) bulunmayanlar 
• Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde 
 göz yapısı ameliyata uygun bulunanlar 

10 dakikada, iğne ve dikiş olmadan 
gözlüklerinizden kurtulmanız mümkündür.

Gözlüksüz bir 
hayata merhaba 

demek için 
Lazer Danışma 

Merkezi’ni arayın! 
444 4 469

1. Kornea yapısı uygun olanlarda 
 mükemmel sonuç, yüksek 
 başarı, düşük risk, istenilen 
 kalınlıkta flep oluşturma
 olanağı
2.  Operasyon sonrası göz 
 kuruluğu oluşumunda düşük risk

Bıçaksız lazer Intralase 
tedavisinin avantajları: 

1.  Planlanmayan cerrahi sonuçlar, 
 flep yırtıkları
2.  İnce kornea yapısı olan kişilerde 
 yüksek risk
3.  Göz numarası yüksek kişilere 
 tedavinin uygulanamaması
4.  Kuru göz oluşumunda daha  
 yüksek risk

Bıçaklı lazer tedavisinin 
dezavantajları:

Lazer 
tedavisinde 
bıçaksız 
yöntem tercih 
edilmelidir.



Glokom
Erken teşhis önemlidir...

Halk arasında 
“Göz Tansiyonu” 
olarak bilinen 
glokom, göz içi 
sıvı basıncının 
yükselmesiyle, 
görme sinirinin 
hasara 
uğramasıdır. Buna 
bağlı olarak 
kişinin görme 
alanı yavaş yavaş 
daralır. Kendini 
hastalığın en son 
aşamalarında 
fark ettiren sinsi 
bir hastalık olan 
glokom, geç tanı 
konulduğunda 
görme sinirinde 
onarılması 
mümkün olmayan 
ciddi tahribatlar 
oluşturabilmektedir. 

GLOKOMGlokomun 
başlıca 
sebepleri:
• İlerleyen yaş
• Genetik yatkınlık
• Sigara
• Şeker hastalığı
• Uzağı görememe
• Uzun süreli 
 kortizon tedavisi
• Göz yaralanmaları

Bu özelliklere 
sahip kişilerin, 
görme 
sinirindeki 
hasarın erken 
tespiti için 
düzenli göz 
muayenesi 
olmaları çok 
önemlidir.



Glokom 
tedavisi...
Glokom hastalığı; ilaç, cerrahi ya da lazer 
yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Glokom 
ameliyatları, göze özel son teknoloji ile 
dizayn edilen ameliyathanelerde lazer 
cihazları kullanılarak, gerçekleştirilmelidir.

Glokom, tanısı 
konulduktan sonra 

göz tamamen 
iyileşmez, hayat 

boyu kontrol 
altında tutulmalıdır.

Glokom kimlerde görülür?
• Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde glokom gelişme riski daha  
 yüksektir; ancak bu durum göz içi basıncı yüksek olan herkeste glokom olabileceği  
 anlamına gelmez.
• 60 yaşın üzerindeki kişilerde glokom riski artmaktadır.
• Glokomun genetik ile ilişkisi olabilir. Ailesinde glokom olan kişilerde gelişme riski 
 daha yüksektir. Diğer bir deyişle, bir veya birden fazla gende bozukluk olabilir 
 ve bu bireyler hastalığa karşı daha hassas hale gelebilir.
• Şeker hastalığı ve hipotiroidizm (guatr) olan hastalarda 
 glokom gelişme riski daha fazladır.
• Ciddi göz yaralanmaları göz içi basıncı yükselmesine neden olabilir. Diğer risk 
 faktörleri; retina dekolmanı, göz tümörleri ve kronik üveit veya iritis gibi göz   
 iltihaplarıdır. Bazı göz cerrahileri de ikincil glokom gelişimini tetikleyebilir.
• Genellikle uzağı iyi görememe olarak bilinen miyopide 
 glokom sıklığı yaklaşık iki misli artmıştır.
• Uzun süreli kortizon kullanımı (damla, ağızdan veya cilt 
 pomadı vb. olarak) ikincil glokom gelişimine neden olabilir. 

Doktora ne zaman gidilmeli? 
Şikayetler ortaya çıkana kadar beklenmemelidir. Açık açılı glokom, kalıcı görme siniri 
hasarı gelişene kadar hemen hemen hiç bulgu vermez. Düzenli göz muayeneleri, 
glokomun erken tanısı ve başarılı koruyucu tedavinin yapılmasında anahtardır.
40 yaşına gelen her erişkinin detaylı göz muayenesi olması önerilmektedir. Eğer 
glokom ile ilgili herhangi bir risk faktörünüz yok ise, bu muayeneler 3-5 yılda bir 
tekrarlanmalıdır. 60 yaş sonrası muayene her yıl tekrarlanmalıdır.



Retina
Görme duyunuzu etkiler...

Retina, göz 
küresinin arka 
duvarını bir 
duvar kağıdı 
gibi kaplayan 
ve görme 
hücrelerinden 
oluşan ağ 
tabakasıdır. 
Retinayı oluşturan 
milyonlarca görme 
hücresi, sinir 
lifleri aracılığıyla 
görüntüleri 
görme sinirine 
ulaştırır. Retinada 
oluşan hastalıklar 
doğrudan görme 
duyumuzu tehdit 
eder. Gözlerde 
ışık çakması, ani 
görme kaybı, 
görüntüde kırılma 
ve uçuşan sinek 
hissi gibi belirtileri 
vardır.

RETİNA



Retina 
hastalığının
tedavisi:
Retinada erken 
teşhis, koruyucu 
medikal tedavi ve 
geç kalınmadan 
yapılacak doğru 
cerrahi müdahale 
hayati önem 
taşımaktadır.

Retina 
operasyonları, 
göz içi 
mikrocerrahi 
ameliyatları için 
özel eğitimli 
bir ekibin yanı 
sıra eksiksiz bir 
tıbbi ekipman 
desteği ile 
gerçekleştirilmelidir.

Retina hastalıkları:
• Şeker ve hipertansiyon hastalığına bağlı kanamalar
• Retina damar tıkanmaları
• Retina dekolmanları / yırtıkları
• Sarı nokta hastalığı
• Doğumsal retina hastalıkları
• Retina altında sıvı birikmesi
• Retina tümörleri
• Göz içine giren yabancı cisimler
• Makula delikleri
• Vitreoretinal yüzey bozuklukları

Yüksek 
şeker ve 
tansiyon, 

gözün 
düşmanıdır.

• Ani veya yavaş görme kaybı 
• Kırık - eğri görme
• Işık çakmaları
• Göz önünde uçuşan koyu cisimler  
 (uçuşan sinekler) 
• Görüşün perdelenmesi
• Gelip geçici ve kısa süreli görme 
 kaybı
• Görüş alanında karanlık bölgeler 
 oluşması

Retina 
hastalığının 
belirtileri:



Okuloplasti
Gözle görülür değişim...

Okuloplasti 
(göz estetiği), 
göz biliminin 
göz kapakları, 
gözyaşı yolları 
ve göz çukuru 
hastalıklarıyla 
ilgilenen branşıdır. 
Göz çevresine 
yapılacak 
uygulamaların, 
gözün görme 
kalitesini etkileyip 
kalıcı hasar 
bırakmaması 
için Okuloplasti 
konusunda 
uzmanlaşmış göz 
doktorlarınca 
yapılması 
gerekmektedir.

OKULOPLASTİ



Okuloplastinin 
alanına giren konular:

•  Göz çevresi ve göz kapağı  
 estetik cerrahisi

•  BOTOKS ile göz çevresi estetiği 
  • Kırışıklıklar
  • Kaz ayağı çizgileri  
  • Alın çizgileri
  • Kaş kaldırma

• Radyofrekans ile göz  
 çevresi sıkılaştırma tedavisi

•  Göz altı torbaları operasyonu

•  Göz kapağı estetiği 
  • Alt ve üst göz kapağı   
   düşüklüğü
  • Doğumsal göz kapağı şekil  
   bozuklukları
  • Tiroide bağlı göz kapağı  
   bozuklukları
  • Yüz felcine bağlı 
   göz kapağı bozuklukları

•  Göz kapağı spazmlarının   
 giderilmesi

•  Hareketli göz protez ameliyatı

•  Gözyaşı kanal tıkanıklığı 
 ameliyatı
  

Göz
estetiği göz 

hastanesinde 
olunur!



Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık
Minik gözler özen ister...

Pek çok önemli 
göz hastalığı 
küçük yaşlarda 
ortaya çıkar. 
Erken teşhis ve 
doğru tedaviyle 
başarılı 
sonuçlar elde 
edilebilir. 

MİNİK 
GÖZLER



Şikayeti olan çocuk hangi yaşta olursa 
olsun pediatrik oftalmoloji alanında 
uzman doktorlar tarafından muayene 
edilmelidir.

0 -16 yaş grubundaki 
çocukların gözlerini 
korumak için düzenli 
göz muayenesi 
yapılması gereken 
zamanlar:

• İlk 1 yaşında,
• Okula başlamadan önce
• Okul süresince
Belirtiler:
•  Göz kayması,
•  Göz kapağı düşüklüğü,
•  Göz yaşarması, 
•  Çapaklanma,
•  Göz kapaklarında şişlik, 
•  Bir gözü kapatarak bakma,
•  Çok yakından okuma, 
•  TV’yi yakından izleme, 
•  Gözlerini kısarak bakma, 
•  Okuduğu yeri kaçırma, 
•  Okuduğu yeri belirlemek için  
 parmak kullanma,
•  Derslerde düşük performans, 
•  Baş ağrısı,
•  Sakarca davranışlarda bulunma,
•  Dalgınlık,
•  Başı bir yana eğerek bakma,
•  Sık sık gözleri kaşıma, 
•  3 aylık bebeğin bakışları   
 odaklayamaması, 
•  Ailede göz hastalığı bulunması
 ve gözlük kullananlar olması
 çocukta göz hastalığı
 olabileceği ihtimalini
 ortaya koyar.



GÖRSEL ALANI

Çocuk göz 
hastalıklarının 
tedavisi...
Düzenli muayeneler 
sayesinde bir veya her iki 
gözde görme azlığı, buna 
neden olan hastalıklar ve 
şaşılık erken tespit edilebilir. 
Ayrıca düşük göz kapağı 
ve nistagmus adı verilen 
istem dışı göz hareketleri 
de bu dönemde erken 
teşhis edilerek tedaviye 
başlanabilir. 

İlk muayeneyi 1 yaşında 
yaptırmak oldukça önemlidir. 
Özellikle katarakt, göz 
tansiyonu, retina problemleri 
gibi hastalıklara bu 
dönemde tanı konulması, 
geri dönüşü olmayan görme 
kayıplarını engelleyecektir. 
Katarakt veya gözün ağ 
tabakasındaki rahatsızlıklar 
2-3 ay içinde kalıcı görme 
kaybı ve sonrasında yaşam 
boyu düzelmeyen göz 
titremelerine (nistagmus) 
neden olmaktadır.

Şaşılık sadece 
estetik bir sorun 

değildir.



6 ay -1 yaş arası muayene özellikle şaşılığın tespit ve tedavisi için son derece önemlidir. 6 aydan sonra 
devam eden kaymalar mutlaka tedavi gerektirir. Bu dönemde burun kökünün henüz gelişmemesine bağlı 
olarak gözlerde yalancı kayma denilen durum da görülebilir.

Bebeklerde 1 yaş, özellikle kırma kusuru muayenesi (miyop, hipermetrop, astigmat) için en uygun dönemdir. 
Kırma kusuruna bağlı oluşan göz tembellikleri bu yaşta yapılacak muayenede net bir şekilde ortaya çıkar. 
Tedavisi ise mümkündür. Bunun yanı sıra çocuklarda oluşabilecek gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisinde de 
antibiyotikli damla ve masaj yeterli olmazsa sonda tedavisinin uygulanması için en uygun zaman 1 yaştır.

3 - 6 ay arası muayenede gözyaşı kanal tıkanıklığı 
daha kolay anlaşılabilir. Yine katarakt, göz tansiyonu ve 
enfeksiyonlar da bu aylarda tespit edilebilir.



Göz Tanı ve Tedavisinde 
Kullanılan Teknolojiler

CİHAZ ADI KULLANIM YERİ

Femtosecond lazer
Lazer ameliyatında kapakçık oluşturma işlemini bıçaksız gerçekleştirme, 

katarakt tedavisi

Excimer lazer Kırma kusurlarının tedavisi

Göz topografi cihazı Kornea haritası ve kalınlığı ölçümü

Pakimetre Kornea kalınlığının ölçümü

Wavefront analyzer Kişiye özel lazer tedavisinde göz haritası çıkarılması

Pupilometre Göz bebeği ölçümü

OCT (göz tomografi cihazı) Göz tansiyonu ve makula (sarı benek) hastalıklarının teşhisi

FFA (anjiyo renkli fundus) Retinanın damarsal hastalıklarının tespiti

Retina tomografi Glokomda optik sinir başının tahribatının tespiti

Lazer taramalı tomografik anjiyo cihazı 
OCT ve anjiyo fonksiyonlarının tek cihazda,

yüksek çözünürlük ile gözü büyütmeye gerek kalmadan çekilmesi

Bilgisayarlı tonometre Göz tansiyonunun bilgisayar yardımıyla ölçülmesi

Bilgisayarlı görme alanı
Görme kaybı analizi, görme sinirlerinin incelenmesi,
glokomda görme kaybı tesbiti, nörolojik hastalıklar 

Elektrofizyoloji multifokal VEP EOG ERG Retina fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Optik biyometri cihazı Göz içine konulacak lensin dioptirisinin ölçümü

Speküler mikroskop Kornea endotel hücre sayısının belirlenmesi

Argon lazer Retina yırtıklarının tedavisi

Yag lazer Opaklaşmış kapsüllerin tedavisinde, dar açılı glokomda irisin delinmesi



Göz muayeneleri 
4 aşamada 
gerçekleştirilir:
• Ön ölçüm:
 Otorefraktometre ve Non-  
 Contact Tanometre cihazları 
 sayesinde, gözdeki kırma 
 kusuru tespit edilir ve göz   
 tansiyonu ölçülür.
• Doktor muayenesi:
 Biomikroskop yardımı ile
 ön segment muayenesi   
 gerçekleştirildikten sonra 
 otomatik Fotopter cihazı ile 
 gözlük numarası tespit edilir. 
 Göz muayenesi sırasında 
 mikroskobik muayene,
 göz sinirleri değerlendirilmesi, 
 gözyaşı testleri ve renk görme
 testleri yapılır; görme   
 değerlerine, göz tansiyonuna
 ve göz hareketlerine bakılır.
 Doktor tarafından muayene   
 esnasında gerekli görülen   
 tetkikler yapılır.
• Damla ile detaylı muayene       
 hazırlığı:
 Göz bebekleri bir damla   
 yardımı ile büyütülür. 
 Yeterince büyümesi için 
 damladan sonra yaklaşık
 45 dk. beklenir.
• Olası retina problemlerinin 
 tespiti için göz dibi 
 muayenesi yapılmalıdır.



TÜRKİYE  • İSTANBUL • ALTUNİZADE • ATAKÖY • BEYLİKDÜZÜ • ETİLER • FENERYOLU • MALTEPE • PENDİK

  • ADANA • ANKARA • KAVAKLIDERE • BEYSUKENT • ANTALYA • LARA • KEPEZ • BURSA • ERZİNCAN • GAZİANTEP • İZMİT • SAMSUN
AVRUPA  • ALMANYA • FRANKFURT • KÖLN • HOLLANDA • İNGİLTERE • BELÇİKA • GÜRCİSTAN


