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RRITJEN TONË
Grupi i Spitaleve Dünyagöz ka filluar një epokë të 

re në institucionet mjekësore të trajtimit mjekësor 
në Turqi. Grupi sot është i pranishëm në 30 vende 

në Turqi dhe jashtë vendit dhe ka arritur një 
kapacitet prej 8,000 trajtimesh në poliklinikë dhe 

1,000 ndërhyrje kirurgjike.



Grupi u themelua në vitin 1996 dhe ofron qindra 
metoda të ndryshme të mjekimit në të gjitha degët 
e oftalmologjisë duke përdorur teknologjinë më 
të fundit. Dünyagöz ofron zgjidhje për problemet 
e shëndetit që prekin syrin dhe zonën rreth syrit. 
Grupi i Spitaleve Dünyagöz ka filluar një epokë të re 
në institucionet mjekësore të trajtimit mjekësor në 
Turqi. Grupi sot është i pranishëm në 30 vende në 
Turqi dhe jashtë vendit dhe ka arritur një kapacitet 
prej 8,000 trajtimesh në poliklinikë dhe 1,000 
ndërhyrje kirurgjikale.

Dünyagöz ka një staf mjekësor prej 300 mjekësh dhe 
akademikësh të specializuar dhe një staf mbështetës 
prej 3500 anëtarë. Pajisur me teknologji moderne 
dhe operuar me një qasje moderne të menaxhimit, 
Grupi shpejt mori pozicionin në mesin e qendrave 
udhëheqëse shëndetësore ndërkombëtare. Në 
Turqi Dünyagöz operon 21 objekte në 12 krahinat 
e mëposhtme: Stamboll, Ankara, Antalia, Izmit, 
Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konia, Sakarya 
dhe Gaziantep. Jashtë Turqisë, Grupi është i 
pranishëm në shtatë vende: Frankfurt dhe Köln 
(Gjermani), Tbilisi (Gjeorgji), Baku (Azerbajxhan)
Prishtinë (Kosovë), Bishkek (Kirghizistan), Saraje 
vë (Bosnjë dhe Hercegovinë), Haskovo (Bullgari) 
Bukuresht (Rumani) Grupi synon të vazhdojë 
investimin dhe zgjerimin e saj gjeografik në Turqi. 
Në këtë kontekst, Dünyagöz ka hapur një qendër të 
re në Izmir. Grupi është gjithashtu një ofrues kryesor 
i shërbimeve shëndetësore të industrisë së turizmit 
shëndetësor dhe çdo vit merr mijëra pacientë nga 
e gjithë bota. Deri më tani njerëzit nga 160 vende 
kanë marrë trajtim në mjediset e Dünyagöz.
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RRUGA E DÜNYAGÖZ 
DREJTË SUKSESIT
Në rrugën drejt suksesit, 
Grupi i Spitaleve Dünyagöz 
i përmbahet si udhërrëfyes 
deklaratës së misionit 
“Shëndeti i syve për të 
gjithë”. Sot, me objekte mirë 
të pajisura të specializuara 
në 30 vende, Grupi është 
një nga ofruesit kryesorë 
të shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor të syrit në botë.



1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, gözün tüm branşlarında ve en 
gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi 
yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair sorun-
lara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, günde 8000 poliklinik ve  1000 ameliyat 
kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı 
noktada ilkeli sağlık hizmeti veriyor.

Dünyagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 280 
kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000 personeli 
ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın 
sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye çapın-
da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te 
olmak üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında 
Almanya’nın Frankfurt ve Köln, Gürcistan’ın Tiflis, 
Azerbaycan’ın Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam 
şehirlerinde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet 
vermektedir.  Yatırımlarına aynı hızla devam ede-
cek olup 2018’de İzmir’deki yeni merkezi ile birlik-
te daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefleyen 
grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üs-
tlenerek dünyanın 147 ayrı yabancı ülkesinden yıl-
da ortalama 45.000 (2017 projeksiyonu) hastaya 
hizmet veriyor.

Në vitin 1996, Grupi filloi një epokë të re 
në sektorin e shëndetësisë në Turqi me një 
lëvizje të fuqishme në kujdesin mjekësor 
të specializuar. Themeli për suksesin e 
sotëm u vendos në fillim të ndërmarrjes kur 
menaxhmenti mori vendimet e mëposhtme 
vendimtare:

1. Formimi i një stafi mjekësor akademik - në 
gradën e profesorit dhe asistent profesorit - dhe 
specialistëve profesionalë, si dhe punësimi i 
mjekëve të saj në baza të rregullta.

2. Prokurimi dhe përdorimi i teknologjive më të 
sigurta dhe më të avancuara në momentin që ato 
futen në vendet më të zhvilluara të botës.

3. Përdorimi në kirurgji vetëm i materialeve të 
certifikuara nga FDA, pasi që FDA, Administrata 
amerikane e ushqimit dhe barërave, njihet në 
mbarë botën si një autoritet i pavarur; dhe sigurimi 
që mjetet harxhuese të përdoren vetëm një herë.

4. Pajisja gjithëpërfshirëse e objekteve të saj me 
të gjitha pajisjet e nevojshme për të ofruar të gjitha 
shërbimet e diagnostikimit dhe trajtimit të syrit nën 
një çati të vetme.

5. Kontributi në avancimin shkencor me praktikat e 
suksesshme që e dallojnë Dünyagöz si një qendër 
ndërkombëtare të referimit.

6. Zhvillimi i një modeli shërbimi që lejon shërbimet 
shëndetësore gjatë tërë kohës, shtatë ditë në javë 
(24/7)



DÜNYAGÖZ ISHTE I 
PARI NË TURQI QË 
• Prezantoi klinika të specializuara
• Mori një akreditim nga JCI
• Investoi në turizëm shëndetësor me objektet e degëve jashtë vendit
• Zbatoi projektin më të madh të përgjegjësisë sociale në oftalmologji: Klinikën e lëvizshme
  të syve

QENDRAT E DEGËVE
• Qendra e Diagnozës dhe Trajtimit të Keratoconusit
• Qendra e Mjekimit Presbiopic për problemet e shikimit nga afër që varen nga mosha
• Qendra e Shëndetit të Syrit për Fëmijë
• Qendra e Shëndetit të Syrit për Sportistët
• Qendra e Integruar e Mjekimit për Estetikë të Fytyrës dhe Syve
• Qendra e Kirurgjisë Orbitale, struktura e parë dhe e vetme në botë për diagnostikimin
  dhe trajtimin e tumoreve të syrit
• Qendra e Syrit Bionik për të sëmurët e retinitis pigmentosa (verbëri e natës)

PAJISUR ME TEKNOLOGJI TË AVANCUAR    
• Metoda ndërlidhëse në mjekimin e pacientëve me keratocon
• Teknologjitë lazerike më të përparuara për mjekimin e syve sipas porosisë
• Mjekimi presbiopik me lentet Trifokale të zhvilluara me teknologjitë më të avancuara në botë
• Sukses të jashtëzakonshëm i provuar në mjekimin e syrit bionik dhe në operimin e retinës
• Kirurgji kataraktë me lazera femtosekondë që sigurojnë një shkallë shumë të lartë të suksesit.



   NJË QENDËR REFERENTE 
BOTËRORE NË KUJDESIN 
SHËNDETËSOR TË SYRIT
Grupi Spitalor Dünyagöz dallohet sepse aplikon teknologjinë 

më të avancuar dhe zhvillon metoda të ndryshme të mjekimit të 

suksesshëm. Personeli i saj mjekësor përfshin mjekë me reputacion 

ndërkombëtar dhe specialistë me përvojën e mijëra procedurave 

kirurgjike. Kjo mundëson procedura të sigurta për të gjithë pacientët 

e saj, standardet e larta të shërbimit dhe kënaqësinë e lartë të 

klientit. Mjekët e Dünyagöz marrin pjesë në ngjarje ndërkombëtare 

profesionale, si simpoziume okulistike për kujdesin shëndetësor të 

syve, për të mësuar rreth procedurave dhe teknologjive më të fundit 

të trajtimit dhe aplikimin e tyre në mjediset e tyre. Me kontributin e 

tyre në ngjarje të tilla në formë të hulumtimeve si dhe shfaqjeve të 

drejtëpërdrejta të operacionit, mjekët e Dünyagöz udhëheqin në 

zgjidhjet mjekësore dhe kirurgjike për problemet e syve.

PSE 
DÜNYAGÖZ?



   STAF MJEKËSOR I MJEKËVE DHE 
CILËSISË SË SHËRBIMIT TË NJOHUR 
NDËRKOMBTARISHT 

Grupi Dünyagöz Hastaneler prezantoi konceptin e objekteve të specializuara të trajtimit në Turqi 
në vitin 1996 dhe prej atëherë ka fituar përvojë gjithëpërfshirëse në trajtimet e syve. Grupi 
punëson një staf mjekësor prej 300 specialistësh dhe akademikësh në gradën e profesorit dhe 
asistentit, si dhe 3500 personel mbështetës. Dünyagöz është një ofrues i besueshëm dhe i 
arritshëm i kujdesit shëndetësor me kapacitet të përditshëm prej 8,000 trajtimesh në poliklinikë 
dhe 1000 ndërhyrje kirurgjikale dhe është certifikuar nga JCI si dhe sipas ISO 9001: 2008 dhe 
posedon certifikatën e cilësisë TÜV.



   INFRAKSTRUKTURË 
TEKNOLOGJIKE QË 
PLOTËSON STANDARDET 
NDËRKOMBTARE

Grupi Dünyagöz Hastaneler ndjek nga afër zhvillimet më të 

fundit në teknologjinë shëndetësore dhe siguron e zbaton 

teknologji të tilla në dobi të pacientëve të saj, në momentin 

kur ato bëhen të disponueshme në vendet e zhvilluara. 

Dünyagöz kujdeset shumë për të siguruar që të gjitha pajisjet 

e saj mjekësore të prodhohen me teknologji të përparuar. 

Një parakusht për prokurimin e tyre është miratimi i tyre nga 

autoritetet e pavarura dhe ndërkombëtarisht të njohura.

Dünyagöz ka prezantuar në Turqi aparatet më të mira dhe 

më të sigurta të diagnostikimit dhe trajtimit të tilla si lazeri 

femtosekond, por edhe implantet mjekësore të avancuara, 

të tilla si lentet e syve multifokale të miratuara nga FDA. Në 

të gjitha procedurat e tyre kirurgjikale mjekët e Dünyagöz 

përdorin materiale për një përdorim të individualizuara për 

të siguruar kushte higjienike në nivelin më të lartë. Të gjitha 

pajisjet e Dünyagöz janë të pajisura me teknologji të sigurt 

dhe të avancuar për të siguruar një nivel standard të cilësisë 

së mjekimit.



   TË GJITHA DEGËT E OFTALMOLOGJISË 
JANË TË PËRFAQËSUARA NË DÜNYAGÖZ

Dünyagöz ka bashkuar nën një çati të gjitha shërbimet analitike, diagnostikuese dhe trajtuese të 
lidhura me oftalmologjinë, siç janë trajtimi i kataraktit, kujdesi pediatrik i syve, kirurgjia me lazer, 
trajtimi i glaukomës (presioni i brendshëm i syve), okuloplastika (kirurgjia estetike e zonës rreth 
syrit), kirurgjia orbitale (operacionet e brendshme të tumorit të syrit), trajtimi i sëmundjeve të 
retinës, implantet e syrit bionik që kërkojnë përvojë të gjerë dhe ndërhyrje mikro-kirurgjike. Mjekët 
e Dünyagöz kanë sukses edhe në ndërhyrje shumë të komplikuara të cilat, përveç teknologjisë 
së përparuar, kërkojnë një ekip ekspertësh nga degë të ndryshme. Grupi Dünyagöz Hastaneler 
angazhohet për përmirësime cilësore në të gjitha qendrat e saj shëndetësore në Turqi dhe jashtë 
saj.



   ZGJIDHJE 360 
SHKALLËSHE 
E KUJDESIT 
SHËNDETËSOR
Përveç shërbimeve të saj në të gjitha çështjet e 
kujdesit shëndetësor të syrit, Dünyagöz gjithashtu 
ofron shërbime plotësuese - 360 shkallëshe – 
shërbime siq janë këshillat ushqyese për pacientët 
me retinopati diabetike. Me të njëjtën qasje 
plotësuese, Dünyagöz gjithashtu ofron zgjidhje 
gjithëpërfshirëse mjekësore ose kirurgjikale estetike 
të cilat nuk janë të kufizuara në strukturën e syve, 
por marrin në konsideratë fytyrën në tërësi.
Grupi Dünyagöz Hastaneler investon në kërkime 
dhe zhvillime dhe në punë shkencore, dhe ka 
bashkuar nën një çati aktivitete të tilla të ndryshme 
si anestezi të fëmijëve dhe të rriturve, diagnoza dhe 
analiza laboratorike. Me aktivitetet e saj, Dünyagöz 
kontribuon në literaturën mjekësore ndërkombëtare 
dhe në të njëjtën kohë vazhdon të ofrojë shërbime 
të kujdesit të syve pa kompromis të përqendruar në 
kënaqësinë e pacientit.



   ME NJË SISTEM REFERIMI ME QASJE 
GJITHËPËRFSHIRËSE NË RASTET E
KOMPLIKUARA 
Grupi Dünyagöz Hastaneler punëson një sistem referimi të cilin zbaton kur pacientët vijnë në 
qendrat e saj shëndetësore. Dünyagöz nuk përqëndrohet vetëm në ankesën e pacientit, por e sheh 
pacientin në mënyrë të plotë dhe pastaj përpiqet të zgjidhë të gjitha problemet e diagnostikuara 
të syrit në bashkëpunim me mjekët e degëve të ndryshme për të gjetur një zgjidhje. Mjekët e 
Dünyagöz arrijnë një përfundim të përbashkët për të gjitha trajtimet e nevojshme dhe procedurat 
kirurgjikale për të siguruar kujdesin më të mirë shëndetësor dhe nuk anashkalohen probleme.



    MË SHUMË SE 
VETËM NJË KONTROLL 
SHËNDETËSOR I 
SYVE TUAJ
Sytë tanë përbëjnë 85% të perceptimeve tona 
dhe përbëjnë një nga organet më të komplikuara 
dhe më të rëndësishme të trupit njerëzor. Ky organ 
ndikohet drejtpërdrejt nga shumë faktorë, ndër të 
tjera ndikohet nga ndryshimet e lidhura me moshën, 
të ushqyerit e gabuar, agjentët e jashtëm, sëmundjet 
gjenetike ose sistematike.
Edhe nëse nuk vuani nga ndonjë problem që 
lidhet me vizionin, është e këshillueshme që sytë 
tuaj të kontrollohen rregullisht një herë në vit, për 
të shijuar bukurinë pamore rreth nesh për shumë 
vite të tjera. Gjatë kontrollit të syrit krijohet një 
hartë shëndetësore e cila ndihmon në zbulimin e 
hershëm të sëmundjeve të tilla si diabeti, tumoret 
e trurit, AIDS, Alzheimer, hipertensioni, sëmundjet 
e gjakut dhe të zemrës, sëmundjet metabolike dhe 
Parkinson.



Të gjitha kontrollet shëndetësore në 
Dünyagöz ndjekin një proces prej 7 
hapash.

EKZAMINIM 
GJITHËPËRFSHIRËS 
I SYVE NË 7 HAPA
1- Testi i mprehtësisë së pamjes 
Ky test mat aftësinë tuaj për të parë detaje 
të vogla afër, si dhe në distancë. Testi përdor 
letra ose numra të madhësive në rënie.

2- Testi i nevojës së syzeve 
Mjekët Dünyagöz përdorin pajisjet më të 
përparuara për të matur refraktivitetin e syve 
në mënyrë që të përcaktojnë nëse ato janë 
miopike, hypermetropike ose astigmatike.

3- Ekzaminimi i qepallave
Ky ekzaminim përfshin qepallat, bazën e 
qepallës, gjëndrat e lotës, kanalet e lotës dhe 
zonën rreth syve.

4- Ekzaminimi i muskujve të syrit
Muskujt e brendshëm të syrit kontrollojnë 
lëvizjen e bebëzave. Muskujt e jashtëm të 
syrit sigurojnë që sytë të jenë të rregulluar 
paralelisht. Lëvizja e lirë dhe rregullimi paralel 
i syve shqyrtohet me qëllim të përcaktimit të 
rasteve të vizionit të dyfishtë dhe strabizmit.

5- Matja e presionit të syrit
Pajisjet e avansuara mundësojnë matjen 
automatike të presionit të syrit me kontakt të 
vetëm ajror me syrin. 

Nëse rezultati është i dyshimtë, mjeku juaj 
mund të përdorë një procedurë manuale për 
të matur presionin tuaj të syve. Këto matje 
janë me rëndësi të madhe në diagnozën e 
hershme të glaukomës.

6- Ekzaminimi biomikroskopik
Një pajisje e zhvilluar posaçërisht me një 
llambë çarë lejon ekzaminimin e hollësishëm 
të qepallës, konjuktivës, korneas, irisit dhe 
lentës.

7- Ekzaminimi i retinës me zgjerimin e 
bebëzave të shkaktuar me barëra
Ekzaminimi duke përdorur një zgjerim të 
bebëazave të nxitur nga barërat (ekzaminim 
me pika të syve) bëhet për të zbuluar defekte 
të tilla si pikat e verdha, shkëputja e retinës 
dhe glaukoma, por gjithashtu dëmtimet ndaj 
sistemit të enëve të gjakut të shkaktuara 
nga hipertensioni, diabeti dhe sëmundje të 
tjera. Kjo metodë gjithashtu mund të jetë 
jashtëzakonisht e dobishme në diagnozën e 
tumoreve të trurit dhe një numër sëmundjesh 
të tjera. Kontrolli me pika të syrit siguron një 
vështrim në thellësitë e syrit dhe është me 
rëndësi të madhe në diagnozën e hershme 
dhe përcaktimin e mjekimit të duhur.





LENTA I ZGJUAR 
TRIFOKALE ZGJIDH 
PROBLEMIN E 
VIZIONIT NGA AFËR 
DHE LARGË

Një implant i lentes Trifokale brenda syve 
zgjidh të gjitha problemet e syve. Pas 
ndërhyrjes, pacientët mund të shohin objekte 
të afërta dhe të largëta me të njëjtën lehtësi, 
qofshin shkronja të vogla në ekranet e 
telefonave të tyre celularë, titra në kinema 
apo shkrim në ekranet e laptopëve të tyre.
Me përparimin e moshës bëhet pothuajse e 
pamundur të shohësh qartë objektet pranë 
pa syze. Në pacientët hypermetropik ky 
problem fillon në një moshë shumë të re; emri 
i saj mjekësor është prezbiopia. Me kalimin 
e kohës, presbiopia rritet dhe, zakonisht pas 
moshës 45 vjeçare, manifestohet qartë si një 
defekt fiziologjik.

Për njerëzit me probleme vizioni nga afër, zgjidhja më 
e mirë dhe më e rehatshme është një lente trifokale e 
syve. Një ndërhyrje e tillë jo vetëm që zgjidh problemin 
e vizionit të afërt dhe të largët, por në të njëjtën kohë të 
gjitha problemet e tjera të syve që mund të ekzistojnë, 
të tilla si astigmatizmi dhe katarakti.

Lentet e brendshme Trifokale të syve ofrojnë një 
zgjidhje përfundimtare për defektet e shkurtpamësisë, 
pavarësisht nga prania e një katarakti.

Këto lente mund të aplikohen për të gjithë pacientët me 
probleme vizuale të afërta, si dhe për ata që vuajnë nga 
katarakti që kanë nevojë për kirurgji ose për njerëzit që 
janë të lodhur nga mbajtja e syzeve. Është një ndërhyrje 
rutinore me një shkallë të lartë të suksesit.

Tipari dallues i një ndërhyrjeje Trifokale të brendshme 
të syrit me lente është se kjo zgjidh të gjitha problemet 
e vizionit dhe siguron vizion të qartë dhe të largët gjatë 
gjithë jetës.



INFORMACION I RËNDËSISHËM 
PËR PACIENTËT QË I 
NËNSHTROHEN KIRURGJISË SË 
VIZIONIT TË AFËRT APO TË LARGËT

Për qenë e suksesshme futja e një lente brenda syrit, duhet të merren 
parasysh 3 aspektet e rëndësishme vijuese!

1. Zgjedhja e drejtë e pajisjeve dhe e një mjeku me përvojë
Suksesi i ndërhyrjes varet shumë nga zgjedhja e duhur e spitalit dhe lentes, si dhe 
mjekut të duhur. Spitali duhet të pajiset me infrastrukturën e nevojshme teknologjike 
dhe mjeku operues duhet të jetë mjaft i kualifikuar dhe me përvojë. Në Dünyagöz 
shqyrtojmë 170 parametra të ndryshëm para operacionit. Bazuar në rezultatin e 
vlerësimit zgjedhet një lente që premton nivelin më të lartë të rehatisë për pacientin. 
Rezultati i këtij procesi krijon konsumatorë të kënaqur të Dünyagöz.

2. Lenta e futur nga mjeku
Me zgjedhjen e duhur të lentes, pacienti mund të shohë qartë pas ndërhyrjes dhe ky 
vizion i qartë kontribuon në cilësinë e jetës së personit. Zgjedhja e lentes varet nga një 
numër faktorësh të rëndësishëm siq janë mosha e pacientit, profesioni dhe struktura 
e syrit. Lentet e përdorura duhet të kenë kaluar të gjitha testet dhe përshtatshmëria e 
tyre duhet të dokumentohet me certifikatën e cilësisë. Në lidhje me zgjedhjen e lentes, 
Dünyagöz zbaton politikat e mëposhtme:

• Lenta e brendshme e syrit duhet të jetë prodhuar nga një kompani e madhe e  
  njohur ndërkombëtarisht, e cila konsiderohet si një lider botëror në teknologjinë  
  shëndetësore.
• Dhe Dünyagöz preferon lentet Trifokale të zhvilluara gjatë një periudhe
  6-7 vjeçare dhe me një buxhet të Hulumtimit dhe Zhvillimit (R&D) prej gati 5    
  miliardë dollarë, të cilat kanë provuar efektivitetin e tyre dhe të cilat zgjidhin     
  problemet vizuale të afërta dhe të largëta si dhe astigmatizëm në një operacion të  
  vetëm.

3. Teknologjia Lazerike Femtosekond
Përdorimi i teknologjisë lazerike femtosekondë në kirurgji siguron shumë përparësi. Për 
operacionet e zëvendësimit të lentes së brendshme të syrit, Grupi Dünyagöz Hastaneler 
zbaton teknologjinë lazerike femtosekondë që është miratuar nga autoritetet e njohura 
ndërkombëtarisht. Me këtë teknologji superiore, shumë faza të kryera më parë me 
dorë kryhen duke përdorur teknikën shumë të veçantë të vizualizimit të sistemit lazerik 
femtosekond që japin rezultate të kontrolluara kompjuterike dhe të para-llogaritura.
Përdorimi i një lazeri femtosekond në kirurgjinë e kataraktit ofron një shkallë të lartë të 
sigurisë dhe rehati për pacientin dhe mjekun. Kjo teknologji siguron futje të përsosur 
të lentës në sy dhe kështu një performancë të lartë.



KATARAKT
Një kataraktë përshkruan situatën kur lenta natyrale 
e syrit humbë transparencën e saj. Ky fenomen 
shihet shpesh tek të moshuarit, por mund të ndikojë 
tek njerëzit e të gjitha moshave, madje edhe të 
porsalindurit. Një kataraktë nuk mund të trajtohet me 
ilaçe ose me syze. E vetmja zgjidhje është operacioni. 
Sa më shumë përparon katarakti, aq më pak pacienti 
mund të shohë, gjë që zakonisht ndikon negativisht 
në cilësinë e jetës së tyre. Në një operacion të 
kataraktit, lentet e turbullta hiqen dhe zëvendësohen 
me një lente të re.
Suksesi i ndërhyrjes dhe kështu cilësia vizuale e 
pacientit varen nga përvoja e mjekut, teknologjia e 
aplikuar dhe nga cilësia e lentës së zëvendësuar. 
Pacienti duhet të jetë shqetësohet më së shumti për 
cilësinë e lentës së zëvendësuar që duhet të futet në 
syrin e tyre.

DÜNYAGÖZ, OFRUESI I PARË I 
SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE 
NË TURQI QË OFRON 
MJEKIM TË KATARAKTIT ME 
TEKNOLOGJINË INOVATIVE 
LAZERIKE FEMTOSECOND



REVOLUCIONI 
LAZERIK NË 
KIRURGJI TË 
KATARAKTIT

LAZERI FEMTOSEKOND 
Kirurgjia e parë e kataraktit në Turqi, duke përdorur një 
lazer femtosekondë në vend të një bisturi, u krye nga Grupi 
Dünyagöz Hastaneler në të njëjtën kohë kur kjo metodë 
inovative u fut në Evropë. Përdorimi i lazerëve femtosekondë 
në kirurgjinë e kataraktit përbën një revolucion në trajtimin e 
kësaj sëmundjeje. Është shumë më e sigurt për pacientët dhe 
shumë më e lehtë për t’u kryer nga mjeku.
Përkundër përparimeve të mëdha në teknologji, operacioni 
i kataraktit mund të sjellë komplikime që nuk mund të 
parandalohen nga ndërhyrja njerëzore. Për t’i zvogëluar ato 
në minimum, kirurgu duhet të ketë shumë përvojë praktike në 
operacionin e kataraktit.
Me teknologjinë revolucionare të lazerit femtosekond, një 
numër hapash paraprak të procesit të kirurgjisë së kataraktit 
të tilla si prerja e kornesë, heqja e kapsulës së lentes 
(kapsulorheksë) dhe prerja e lentës në copa të vogla mund të 
ekzekutohet brenda disa sekondave.

Kjo e ka bërë ndërhyrjen më të sigurt dhe ka ulur ndjeshëm 
rrezikun e ndërlikimeve. Në klinikat e Grupit Dünyagöz 
Hastaneler, operacioni i kataraktit kryhet zakonisht nën 
anestezi me pika, të aplikuar nga një specialist, i cili siguron që 
ndërhyrja, e cila zgjat vetëm pak minuta, është krejtësisht pa 
dhimbje. Kjo metodë moderne lejon që pacientët të kthehen 
në rutinën e tyre të përditshme shumë më shpejt se më parë.



KIRURGJIA 
REFRAKTIVE 
Kirurgjia me excimer lazer është metoda më e 
zakonshme për të trajtuar miopi, hypermetropia dhe 
astigmatizëm. Që nga futja e tij në vitin 1987, kjo 
metodë po përdoret në të gjithë botën për të trajtuar 
miliona çdo vit.

LAZERI EXCIMER
Trajtimi më i përdorur gjerësisht lazerik bëhet me një 
lazer excimer. Korrigjimi i dioptrit të syrit me një aplikim 
në sipërfaqen e korneas pas procedurës LASIK i cili 
bazohet në parimin e prerjes së një fole të hollë në 
sipërfaqen e korneas quhet lazer excimer. Mjekët e 
Dünyagöz përdorin një teknologji të re lazerike të 
quajtur intralase (metodë lazerike pa teh të thikës) 
për pacientët e përshtatshëm, gjë që redukton 
ndjeshëm rrezikun e komplikimeve. Kjo metodë heq 
rreziqet e vërejtura tek pacientët miopikë të tillë si 
vizioni i dëmtuar i natës dhe keqkorrigjimi i dioptrit të 
pacientit.

LAZERI INTRALASE 
E PËRJASHTON 
KIRURGJINË 
LAZERIKE ME TEH 
DHE E LË ATË PRAPA 
NË HISTORI!

Hapi më i ndjeshëm i metodës me lazer excimer 
është formimi i një kapaku të hollë në sipërfaqen 
transparente të kornesë. Në fillim, metoda Lasik 
u mbështet në përdorimin e një tehu për të krijuar 
kapakun. Metoda që atëherë është përmirësuar 
dhe është bërë shumë më e sigurt me teknologjinë 
lazerike Intralase. Me këtë procedurë të re, përplasja 
gjenerohet në mënyrë të sigurt dhe të përsosur me 
lazer.



I-LASIK, NJË METODË LAZERIKE E AVANCUAR QË 
KOMBINON METODËN E APROVUAR NGA NASA 
WAVEFRONT DHE ATË INTRALASE   

i-LASIK
i-Lasik është teknologjia më e fundit e besuar nga mjekët dhe e shumëpritur 
nga pacientët. Kjo metodë lejon një trajtim të përshtatur dhe të sigurt të 
defekteve refraktive. i-Lasik është një kombinim i teknologjisë lazerike më 
inovative të njohur si Intralase (lazer pa teh) dhe trajtimi i personalizuar 
Wavefront (Advanced CustomVueTM). Shkalla e suksesit të kësaj metode 
është shumë e lartë sepse të gjitha procedurat e trajtimit janë tërësisht të 
bazuara në cilësinë individuale të vizionit të pacientit.

LAZERI SMILE 
NJË TEKNOLOGJI E GJENERATËS SË RE PËR PACIENTËT ME 
NJË KORNEA TË HOLLË DHE DIOPTRI TË LARTË

Teknologjia lazerike SMILE është një metodë kirurgjikale që nuk kërkon 
shkurtime të mëdha në korne të një pacienti. Me ndihmën e teknologjisë, e 
cila siguron një biomekanikë korneale superiore, pacientët ndjehen rehat pas 
operacionit të tyre.

I FAVORSHËM PËR SPORTISTËT 
Metoda SMILE ruan forcën mekanike të kornesë të pacientit më mirë se 
metodat e tjera, gjë që përbën një avantazh të rëndësishëm.
Kjo metodë është e dobishme në veçanti për personat që kanë më shumë 
gjasa të jenë subjekt i traumave mekanike si sportistët (në të gjitha sportet 
me goditje fizike, zhytje, ngritje peshe, ku ushtrohet fuqi statike, sportet e 
ekzekutuara në të hapur në kushte me erëra apo të ftohtë etj.), zjarrfikës, 
policë dhe ushtarë. E rëndësishme për sportistët është periudha shumë e 
shkurtër e rikuperimit.

SI MUND TË NDRYSHOJ JETËN TUAJ NJË SMILE LAZER?
• Ju mund të shihni qartë kohën në orën tuaj dhe fytyrën tuaj në pasqyrë

• Ju mund të shihni natyrisht pa syze ose ndihmën e një xham zmadhimi

• Ju jeni më rehat të bëni sport dhe të jeni më të suksesshëm në të

• Ju jeni më pak të prekur nga moti, nga era dhe shiu

• Ju nuk jeni më të kufizuar në aktivitetet tuaja të përditshme për shkak të  

  vizionit të dobët; cilësia jetës tuaj përmirësohet.



DÜNYAGÖZ 
OPERON 
QENDRËN E 
TUMOREVE 
TË SYRIT 
(ONKOLOGJINË 
OKULARE) MË SË 
MIRI TË PAJISUR 
NË TURQI
Grupi Dünyagöz Hastaneler operon qendrën më të 
mirë të pajisur të onkologjisë okulare të Turqisë ku 
përdor teknologjitë më të përparuara me standarde 
të arta në trajtimin e tumoreve të syrit të brendshëm 
dhe sëmundjeve të orbitës. Qendra, e kryesuar nga 
specialistë onkologjikë, është e pajisur me teknologji 
të përparuar dhe punëson një ekip mjekësor me 
përvojë. Të gjitha trajtimet kryhen në një mënyrë që 
siguron që të dy mjekët dhe pacientët janë të qetë. 

MJEKIM I NDIHMUAR ME 
KOMPJUTER
Melanoma coroid është një tumor që shihet shpesh 
në veçanti tek të rriturit. Tumori trajtohet me sukses 
me një teknologji të zhvilluar me standarde të arta: 
metodën e pllakës radioaktive. Kjo metodë përshtatet 
me nevojat e pacientit dhe zbatohet me mbështetjen 
e një programi kompjuterik të posaçëm.
Sytë tanë janë si dritare të sëmundjeve në pjesë të 
tjera të trupit tonë. Një ekzaminim i hollësishëm i syrit 
ofron fakte të rëndësishme për zbulimin e hershëm të 
një sërë sëmundjesh.



KIRURGJIA ORBITALE 
Kirurgjia Orbitale është një degë e specializuar që fokusohet në trajtimin kirurgjikal të 
sëmundjeve të strukturave që rrethojnë syrin: kockat, indet yndyrore, qepallat, muskujt 
dhe ballin.

Për zbulimin e hershëm të sëmundjeve të orbitës dhe trajtimin e tyre të suksesshëm 
kontrollet e rregullta vjetore të syve janë shumë të rëndësishme. Sëmundjet kryesore 
të orbitave janë:

• Sëmundjet e syve të lidhura me tiroidet (Sëmundja Basedow-Graves)
• Tumoret Orbitale
• Inflamacionet Orbitale
• Lëndimet Orbitale
• Sytë e vogël apo mungesa e syve si defekte të lindjes
• Probleme të lidhura me trauma të tilla si humbja ose ngushtimi i syrit

ONKOLOGJIA OKULARE 
Onkologjia okulare është një degë e shkencës që përqendrohet në tumoret e syrit 
dhe indeve rreth syrit. Sytë tanë përmbajnë gjurmë të kancerit që është një sëmundje 
e frikshme e kohës sonë. Tumoret e syve nganjëherë mund të zbulohen me sy të lirë, 
ndonjëherë kërkon një ekzaminim të hollësishëm të retinës. Tumoret e syrit mund të 
ndodhin në njerëz të të gjitha moshave, madje edhe tek të sapolindurit. Ekzaminimet e 
kryera jo vetëm që diagnostikojnë kushte si miopi, hypermetropia ose strabismus, por 
edhe melanoma dhe lloje të ndryshme të kancerit të syrit.
Në veçanti fëmijët e vegjël nuk mund të raportojnë probleme të syve deri në moshën 7 
ose 8. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që sytë e tyre të shqyrtohen derisa 
të jenë mjaft të vjetër për të shprehur vetë ankesat. Me metodën e pikave të syrit, 
bebëza zgjerohet artificialisht, duke lejuar ekzaminimin e syrit dhe kështu zbulimin e 
hershëm dhe diagnozën e tumoreve beninj dhe malinj. Nganjëherë këto ekzaminime 
shpëtojnë jetën; prandaj rekomandohet fuqimisht që të kontrollohen rregullisht sytë.
Gjithkush duhet t’i kushtojë vëmendje shenjave të problemeve të mundshme siç janë 
vizioni i reduktuar, blicat e dritës, vizioni i hijezuar ose i shtrembëruar.

Llojet kryesore të sëmundjeve që bien në fushën e onkologjisë okulare janë:

• Tumoret e qepallave
• Tumoret që ndikojnë në sistemin e kanaleve lotsjellës
• Tumoret e syrit të brendshëm (malnoma, retinoblastom)
• Hemangioma kapilare
• Hemangioma shpellore
• Limfangioma
• Limfoma
• Menengjoma
• Glioma optike
• Cabdomiyosarcoma



SËMUNDJET E 
RETINËS
Retina është një shtresë e hollë e qelizave të 
ndërlidhura fotoreceptore në pjesën e prapme të 
syrit. Sëmundjet e retinës kërcënojnë shqisën tonë 
vizuale dhe, nëse nuk mjekohen, mund të shkaktojnë 
verbim të përhershëm. Kjo mund të parandalohet me 
kontrolle të rregullta gjithëpërfshirëse për të zbuluar 
çdo sëmundje në fillim dhe për të filluar mjekimin 
në mënyrë që të parandalojë humbjen e shikimit. 
Kirurgjia e retinës kërkon kushte higjenike të rrepta 
dhe përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së lartë.

Diabeti dhe presioni i lartë i gjakut janë ndër vuajtjet 
që shkaktojnë sëmundjet më të shpeshta të retinës. 
Diabeti është një shkak i rëndësishëm për verbërinë 
në Turqi dhe në mbarë botën. Trajtimi në kohë i shkakut 
rrënjësor mund ta parandalojë atë. Në njësinë tonë të 
retinës ne aplikojmë me kujdes të gjitha metodat e 
diagnostikimit dhe mjekimit të pacientëve që vuajnë 
nga diabeti dhe problemet e syve të lidhura me 
hipertensionin.

SËMUNDJET E SHPESHTA
QË SHIHEN NË RETINË
• Sëmundjet vaskulare të retinës
• Bllokimi i arterieve dhe venave të retinës
• Ndarja e retinës
• Sëmundjet makulare të lidhura me moshën
  (pikat e verdha)
• Sëmundje të tjera makulare (pikat e verdha)
• Sëmundje të lindura të retinës
• Gjakderdhja e retinës
• Tumoret e retinës
• Sëmundja e retinitis pigmentosa (verbëria e natës)
• Sëmundjet që lidhen me diabetin



SHENJAT E MËPOSHTME MUND TË
JENË TË LIDHURA ME NJË SËMUNDJE
TË RETINËS! 
FUSHË E 
REDUKTUAR 
E VIZIONIT

VIZIONI I 
THYER

NDJESIA E 
PIKAVE TË VOGLA 
LËKUNDËSE NË 
FUSHËN E VIZIONIT

BLICËT E 
DRITËS

MJEKIMI I SËMUNDJEVE TË 
RETINËS NË DÜNYAGÖZ
• Në Grupin Dünyagöz Hastaneler, sëmundjet e retinës trajtohen nga specialistë të      
  retinës me përvojën e mijëra rasteve
• Për monitorimin dhe trajtimin e pacientëve ne përdorim pajisjet më të përparuara dhe  
  materialet mjekësore të gjitha të miratuara nga FDA 
• Të gjitha materialet mjekësore nga veshja kirurgjikale deri tek injektorët dhe barnat      
  speciale përshtaten pacientit dhe përdoren vetëm një herë
• Pacientët që vuajnë nga retinitis pigmentosa që kanë humbur vizionin e tyre në një     
  shkallë të madhe marrin implantet e retinës (sy bionik). Dünyagöz është ofruesi i
  parë i kujdesit shëndetësor që ka zbatuar me sukses sytë bionik në Turqi.

TERAPIA E QELIZAVE STAMINALE
Në Dünyagöz Hospitals Group; Terapia me qeliza staminale aplikohet në trajtimin e sëmundjeve 
të retinës si degjenerimi makular në fazë të avancuar, sëmundjet e retinës të shkaktuara nga 
tramvaji dhe retiniti pigmentoz kongjenital. Terapia e qelizave staminale është një gjendje në të 
cilën qelizat burimore nga një person përdoren për të trajtuar ose parandaluar një sëmundje ose 
gjendje.



DÜNYAGÖZ 
ËSHTË OFRUESI I 
PARË I KUJDESIT 
SHËNDETËSOR
I CILI KA APLIKUAR
ME SUKSES SYTË 
BIONIK NË TURQI.

ME NJË SY BIONIK ËSHTË E 
MUNDËSHME QË PËRSËRI 
TË SHIHNI DRITËN  

Retinitis pigmentosa, gjithashtu e njohur gjerësisht 
si verbëria e natës, është një sëmundje e syve që 
mund të çojë në humbjen e shikimit. Syri bionik 
ose implantimi i retinës Argus II, siç quhet, mund të 
përdoret për të trajtuar efektet e kësaj sëmundjeje. 
Implanti lejon personat e prekur që nuk kanë më 
receptorë të dritës ose receptorët e të cilëve u 
janë dëmtuar rëndë, për të rifituar aftësinë për të 
udhëhequr jetën e tyre pa u varur nga ndihma e të 
tjerëve.

IMPLANTI PËRMIRËSON 
CILËSINË E JETËS

Pas operacionit të tyre të syrit bionik, pacientët 
marrin një trajnim tre mujor të rehabilitimit për të 
mësuar se si të përdorin sistemin dhe për të marrë 
aftësitë e nevojshme për koordinimin e syve dhe 
trupit.
Në fund të këtij procesi, pacientët janë në gjendje 
të udhëheqin një jetë më të pavarur dhe të gjejnë 
rrugën e tyre më lehtë. Me këtë teknologji shumë 
njerëz që vuajnë nga verbëria e natës arrijnë 
përmirësime të dukshme në cilësinë e jetës së tyre.



ÇFARË ËSHË NJË SY BIONIK?

Emri “Syri Bionik” i referohet implantit të retinës Argus II të teknologjisë 
së lartë që lejon personat të cilët kanë humbur plotësisht shikimin e tyre 
për shkak të retinitis pigmentosa për të rimarrë pamjen artificiale.

Implanti përbëhet nga dy komponentë, një të brendshëm dhe një të 
jashtëm. Komponenti i brendshëm, i cili futet në sy, përmban një sërë 
elektrodash dhe vepron si marrës. Komponenti i jashtëm është një palë 
syze me një aparat miniaturë dhe një antenë dërguese dhe një njësi video 
përpunimi (VPU), të cilën përdoruesit e syrit bionik e mbajnë me vete.

SI FUNKSIONON AI?
Implanti i futur në anën e pasme të syrit të pacientit, i cili ka madhësi 
disa mikronëshe, dërgon sinjale elektrike nëpërmjet retinës që e lejon 
personin të perceptojë dhe të dallojë forma. Gjatë rehabilitimit të tyre 
pacientët mësojnë të interpretojnë sinjalet dhe kështu mësojnë të shohin 
përsëri. Kjo aftësi për të interpretuar sinjalet në një mënyrë të dobishme, 
ndihmon për të lehtësuar jetën e tyre.   

KUSH ËSHTË KANDIDAT I 
PËRSHTATSHËM PËR KËTË 
TRAJTIM?
• Personat që si rezultat i retinitis pigmentosa kanë humbur shikimin e    
  tyre për shkak të degjenerimit të avancuar të retinës së jashtme,
• Nervat optike të të cilit janë plotësisht funksionale,
• Ata të cilët ende mund të shohin dritën e mbetur ose ata testet   
  elektrofiziologjike të të cilëve japin rezultate pozitive,
• Ata që kanë memorie vizuale të dobishme nga e kaluara, dhe të   
  cilët janë më të vjetër se 25 vjeç.



SËMUNDJET 
E KORNESË 
KËRKOJNË 
NDËRHYRJE TË 
HERSHME!
Kornea është një shtresë transparente në pjesën 
e përparme të syrit, e cila fokuson dritën dhe 
mbron syrin nga agjentët e jashtëm, dhe kështu 
luan një rol të rëndësishëm në procesin vizual. Një 
numër i sëmundjeve kanë një ndikim negativ në 
transparencën e kornesë. Ata mund të jenë të lindur 
apo të kenë rrënjë gjenetike ose të shkaktohen nga 
mikrobet. Disa sëmundje të tilla si keratoconus janë 
shumë serioze, sepse ato ndryshojnë formën e 
kornesë dhe kërkojnë transplantim të kornesë.

Injorimi i një sëmundje të kornesë 
mund të çojë në humbje të 
përhershme të vizionit. Prandaj, 
diagnoza e hershme dhe mjekimi i 
duhur janë të rëndësishme. 

SËMUNDJET E 
KORNESË QË SHIHEN 
SHPESH 
• Keratiti: inflamacion i kornesë
• Keratoconus: Një sëmundje e përparuar e    
  karakterizuar nga rrallimi dhe lëngëzimi i kornesë
• Sindroma e syrit të thatë /   
  keratoconjunctivitis sicca: Gjendja e syve të  
  thatë
• Erozioni i kornesë: Dëmtime për shkak     
  të prerjes, plagosjes së lehtë ose kruajtjes së    
  sipërfaqes së kornesë.



METODAT E EKZAMINIMIT TË 
KORNESË
• Biomikroskopia: Ekzaminimi i afërm i kornesë dhe        
  strukturave të saj sipërfaqësore me një mikroskop binokular
• Keratometria: Matja e indeksit thyes të kornesë
• Topografia: Përdoret për analizën topografike të
  sipërfaqes së kornesë
• Pachymetry: Matja e trashësisë së kornesë
• Mikroskopi spekular: Ekzaminimi dhe numërimi i qelizave     
  endoteliale
• Aesthesimetria: Matja e ndjeshmërisë prekëse të kornesë
• Vdekja e kornesë për qëllime diagnostikuese: Përdorimi
  i ngjyrave të tilla si fluorescein dhe roze të Bengalit për të bërë të  
  dukshme defektet e kornesë.

METODAT E MJEKIMIT

• TRAJTIMI I GËRRYERJES SË KORNESË 
Varësisht nga shkalla e gërryerjes, mjeku mund të vendosë të 
mbulojë syrin e dëmtuar, të aplikojë antibiotikë, të zgjerojë bebëzën 
për të zvogëluar dhimbjen ose të përshkruaj një lente kontakti të 

veçantë.

• MJEKIMI I KORNESË SË GËRRYER
Trajtimi është identik me trajtimin e gërryerjes së kornesë. 
Megjithatë, përveç kësaj, mund të aplikohen pika të syve që 
përmbajnë një tretje kripore të holluar ose një vaj të holluar.

• TRANSPLANTIMI I KORNESË 
Transplantimi i kornesë është një ndërhyrje kirurgjikale në të cilën 
indi korneal, i cili ka humbur transparencën ose formën e tij, hiqet 
dhe zëvendësohet me inde të shëndetshme korneale.



KERATOCONUS 
MUND TË 
NDALET 
Keratoconus është një sëmundje në të cilën kornea, 
pra shtresa e përparme e syrit, në lidhje me miopinë 
dhe astigmatizmin bëhet më e hollë dhe e lëngëzuar. 
Sëmundja përparon në mes të moshës 6 deri në 
40 vjeç dhe arrin gjendjen e saj përfundimtare tek 
pacientët në të dyzetat e tyre. Keratoconus ndryshon 
formën kornesë dhe shtrembëron vizionin.
Shkaqet e kësaj sëmundjeje nuk kuptohen plotësisht, 
por është vërtetuar se përbërja gjenetike e një personi 
dhe traumat mekanike luajnë një rol të rëndësishëm. 
Lentet e forta të kontaktit, fërkimi i shpeshtë i syrit, 
faktorët mjedisorë dhe predispozitat gjenetike të 
një personi mund të kontribuojnë në avancimin e 
sëmundjes.

JU DUHET T’I 
KUSHTONI VËMENDJE 
TË POSAQME 
SHENJAVE NË VIJIM!
• Reaksione alergjike të përhershme / kruajtje të syrit 
(acarime të lehta të syve)
• Avancimi i miopisë dhe astigmatizmit
• Nuk ka vizion të qartë pavarësisht mbajtjes së syzeve
• Rritja e ndjeshmërisë ndaj dritës
• Verbërim nga drita

Diagnoza e hershme dhe mjekimi i 
keratoconusit është shumë i rëndësishëm 
në parandalimin e problemeve serioze të 
shikimit në një moshë të avancuar.

TI NUK JE VETËM
Ne e dimë se sa kjo sëmundje ndikon në ju dhe në jetën 
tuaj dhe sa rraskapitëse mund të jetë. Mirëpo të jeni të 
sigurt se, Grupi Spitalor Dünyagöz, një ofrues i kujdesit 
shëndetësor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, 
është në anën tuaj. Ne kemi vënë teknologjinë tonë 
të avancuar dhe stafin tonë ekspert mjekësor në 
dispozicionin tuaj - 24/7.



SA E SHPESHTË ËSHTË VUAJTJA 
NGA KERATOCONUS?
Një studim shkencor i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi një shpeshtësi 
të sëmundjes prej 1 në 2,000. Sëmundja është më e shpeshtë në rajonet 
e nxehta dhe të thata me një prevalencë në rastet alergjike, por edhe 
predispozita gjenetike luan një rol të rëndësishëm. Studimet e kryera gjatë 
viteve të fundit tregojnë se sëmundja është mjaft e përhapur në vendet e prirura 
me pluhur dhe në rajonin e Mesdheut lindor dhe Lindjen e Mesme (Turqia, 
Irani, Iraku, Arabia Saudite, Egjipti, Dubai etj.). Gjetja më e rëndësishme është 
prevalenca shumë më e lartë e sëmundjes në Turqi, në Qipro dhe në rajonet 
jugore.

MUNDËSITË E MJEKIMIT
Në qendrat keratoconus Dünyagöz kryhet një ekzaminim i detajuar i përshtatur 
për secilin pacient. Rezultatet e ekzaminimit u shërbejnë specialistëve tanë si 
bazë për propozimin e tyre për mjekimin më të përshtatshëm.

Ato përfshijnë:
• Përdorim të një lente hibride
• Trajtim të unazave të brendshme të syve
• CCL (lidhja korneale e kryqëzuar)
• Futja e një lente të syrit të brendshëm
  (ICL – Lente Kontakti e Implantueshme)
• Trajtimi i kombinuar

DÜNYAGÖZ MJEKIM ME NJË 
NDRYSHIM
• Qendra e parë e diagnozës dhe trajtimit të keratoconus në Turqi u krijua nga  
  Grupi Dünyagöz Hastaneler.
• Qendrat janë të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme për diagnozën dhe  
  trajtimin e kertoconusit.
• Monitorimi i pacientëve me keratoconus është shumë i rëndësishëm.     
  Dünyagöz mban një arkiv të veçantë pacientësh dhe monitoron rastet kronike.
• Trajtimi kryhet nga specialist tejet të eksperiencuar në keratoconus që kanë  
  trajtuar mijëra raste.
• Dünyagöz ka teatro të veçantë kirurgjikale për trajtimin e keratoconus të     
  pajisur me teknologji të përparuar.
• Teatrot kirurgjikale janë të pajisura me pajisjet më të fundit të miratuara nga  
  FDA dhe përdorin materialet mjekësore më moderne të miratuara nga FDA.
• Të gjitha materialet mjekësore nga veshja kirurgjikale deri tek injektorët dhe  
  barnat speciale përshtaten dhe përdoren vetëm një herë. Në asnjë rast nuk    
  ndodhë që materialet për një përdorim të përdoren dy herë.



GLAUKOMA 
(PRESIONI I SYRIT)

KUJDES NGA RREZIKU I PABESË I 
FSHEHUR NË SYTË TUAJ!

Arsyeja më e rëndësishme për kualifikimin e 
glaukomës (presioni i syrit të brendshëm) si një 
sëmundje e pabesë është se ajo shkakton humbje 
të pariparueshme të vizionit dhe fillon të shfaqë 
simptoma vetëm në një fazë të përparuar. Glaukoma 
mund të ndodhë në njerëz të të gjitha moshave, duke 
përfshirë foshnjat e posalinduara.

Glaukoma fillon ngadalë dhe pa simptoma; në një 
fazë të përparuar, ajo përshpejton dhe mund të 
shkaktojë dëme të pariparueshme ndaj nervave optik 
dhe kështu në humbjen e vizionit.

Zbulimi i hershëm i glaukomës dhe trajtimi i 
menjëhershëm janë të domosdoshëm për të mbrojtur 
vizionin e personit të sëmurë. Trajtimi i vonuar mund 
të shkaktojë humbje të përhershme të shikimit. Për 
këtë arsye, rekomandohet një kontroll i rregullt i syrit 
një herë në vit.

Çdo pacient që vjen në një spital të Grupit Dünyagöz 
Hastaneler i nënshtrohet një matjeje të presionit në 
sy, pa marrë parasysh ankesën e tyre individuale. 
Me këtë qasje ne zbulojmë çdo rast të fshehur të 
glaukomës.



SI SHEH NJË SY QË 
VUAN NGA GLAUKOMA?
Rritja e presionit të brendshëm të syrit dëmton nervin optik. 
Ky dëm shkakton një fushë të reduktuar të vizionit. Në 
fazën fillestare, kjo sëmundje e pabesë është pa simptoma. 
Nëse zbulohet herët gjatë një ekzaminimi të rregullt, mund 
të mbahet nën kontroll me pika të syve, trajtim me lazer 
ose, nëse është e nevojshme, ndërhyrje kirurgjikale, pa 
shkaktuar humbje të shikimit.

MJEKIMI I GLAUKOMËS 
NË DÜNYAGÖZ 
∙ Trajtimi kryhet nga specialistë me shumë përvojë në     
  glaukomë, të cilët kanë trajtuar mijëra raste.
∙ Përdorimi i teknologjisë më të fundit në monitorimin dhe  
  trajtimin e glaukomës
∙ Përdorimi i gjeneratës së fundit të pajisjeve lazerike të     
  miratuara nga FDA dhe materiale mjeksore
∙ Të gjitha materialet mjekësore nga veshja kirurgjikale  
  deri tek injektorët dhe barnat e veçanta përshtaten dhe  
  përdoren vetëm një herë. Në asnjë rast nuk ndodhë që     
  materialet harxhuese të përdoren dy herë.



Fëmijët janë e ardhmja jonë dhe pasuria jonë më 
e vlefshme. Ne shpenzojmë netë pa gjumë duke u 
kujdesur për ta. Për të siguruar shëndetin e tyre ne 
mund të injorojmë edhe shëndetin tonë. Sidoqoftë, 
për shkak të neglizhencës së shkaktuar nga mungesa 
e njohurive, ne mund të u shkaktojmë pa dashje 
probleme të tilla, korrigjimi i të cilave në një moshë të 
avancuar është shumë më i vështirë sesa në moshë 
të re. Dy nga problemet më të rëndësishme janë 
strabismus dhe amblyopia (“syri dembel”), të cilat 
mund të trajtohen me sukses nëse zbulohen në një 
moshë të re.

EKZAMINIMI I RREGULLT I 
SYVE TË FËMIJËVE ËSHTË 
I RËNDËSISHËM
Ekzaminimi i rregullt bën zbulimin e hershëm të 
shikimit të reduktuar dhe sëmundjeve themelore, 
si dhe të strabizmit. Vuajtjet e tjera që mund të 
zbulohen dhe trajtohen në fillim janë qepallat e 
varura, katarakti i lindur dhe nistagmus që përshkruan 
lëvizjet e pavullnetshme të syve. Në disa pacientë, të 
cilët na konsultojnë pa ndonjë ankesë konkrete, ne 
mund të zbulojmë defekte në fuqinë reflektuese të 
syve të tyre. Është e rëndësishme të zbulohen dhe 
mjekohen defekte të tilla në periudhën e ndjeshme 
deri në moshën 7 vjeç, me qëllim të parandalimit 
të ambliopisë. Fëmijët, pavarësisht nga mosha e 
tyre, të cilët ankohen për problemet e vizionit duhet 
të kontrollohen nga specialistë të oftalmologjisë 
pediatrike. Përsa i përket fëmijëve në grupmoshën 
e neonatalëve deri në moshën 16 vjeçare, 
rekomandohet që të ekzaminoni sytë gjashtë muaj 
pas lindjes, para regjistrimit në shkollë dhe rregullisht 
gjatë viteve të tyre shkollore.

STRABISMUS 
DHE SHËNDETI 
I SYVE TË 
FËMIJËVE



DÜNYAGÖZ KUJDESI 
SHËNDETËSOR I SYVE PËR 
FËMIJËT ME NJË NDRYSHIM

• Qendra të veçanta trajtimi për fëmijët
• Trajtimi nga specialistët në oftalmologji pediatrike me përvojën e mijëra  
  rasteve
• Personeli i përkujdesjes shëndetësore me përvojë
• Përdorimi i teknologjisë më të fundit ndërkombëtare për monitorimin dhe   
  trajtimin e sëmundjeve të syrit tek fëmijët
• Dhomë e lojërave për pacientët e vegjël
• Teatro kirurgjikale që përputhen me standardet më të larta të higjienës  
  dhe sterilizimit
• Anestezist të specializuar në anestezi të fëmijëve
• Teatrot kirurgjikale janë të pajisura me pajisjet më të fundit të miratuara  
  nga FDA dhe përdorin materialet mjekësore më moderne të
  miratuara nga  FDA.
• Të gjitha materialet mjekësore përshtaten dhe përdoren vetëm një herë.

NËSE NDODHIN SIMPTOMAT 
E MËPOSHTME JU DUHET TË 
KONSULTONI NJË SPECIALIST 
NË OFTALMOLOGJI PEDIATRIKE

• Strabismus (sytë nuk janë më paralel)
• Sytë nuk lëvizin në një mënyrë të koordinuar
• Sytë e kuq ose të përlotur
• Dridhje
• Kapsitje ose mbyllje e syrit (pa arsye të dukshme)
• Bebëza nuk është më e zezë por është kthyer në të bardhë ose të errët
• Kur fëmija vazhdimisht mban objekte shumë afër syve të tij
• Duke parë me kokë të kthyer në një kënd
• Fërkim i shpeshtë i syve
• Në rast të lindjes së parakohshme
• Nëse amblyopia është diagnostikuar më parë në familje
• Nëse defektet e syve janë diagnostikuar më parë në familje



OKULOPLASTIKA
Kirurgjia okuloplastike është një degë mjekësore e 
dedikuar për sëmundjet në rajonin menjëherë rreth 
syve, qepallat, kanalet e lotës dhe orbita (fole syri).
Okuloplastika përfshin të gjitha mënyrat e trajtimit 
dhe kirurgji estetike nga heqja e rrudhave rreth syrit 
me përdorimin e Botox-it për restaurimin e qepallave 
të varura në gjendjen e tyre natyrore, nga heqja 
e qeseve të lotit deri në futjen e syve protetik dhe 
trajtimin e tumoreve të syve.

DÜNYAGÖZ JU 
KTHEN JUVE 
BUKURINË 
NATYRORE   
Me përparimin e moshës dhe varësisht nga faktorët 
gjenetikë fytyra dhe rajoni rreth syrit pësojnë 
ndryshime; shfaqen rrudha dhe lëkura fillon të ulet. 
Këto ndryshime identifikohen dhe korrigjohen nga 
kirurgët me trajnim në okuloplastikë.

Korrigjimet estetike të syrit dhe rajonit rreth syrit 
duhet të harmonizohen me fytyrën e pacientit. Kur 
masat estetike nuk janë më të mjaftueshme për të 
rikthyer bukurinë natyrore, nevojitet një ndërhyrje 
kirurgjikale për të korrigjuar indin e prekur. Për të 
dalluar zonat korrektuese estetike dhe ato që kërkojnë 
kirurgji kërkon përvojë dhe ekspertizë. Specialistët e 
Okuloplastikës në Dünyagöz propozojnë zgjidhje të 
personalizuara për të rikthyer bukurinë natyrore.



ESTETIKA E QEPALLAVE DHE 
RAJONIT RRETH SYRIT
Qëllimi i kirurgjisë estetike të kryer në Dünyagöz është të përmirësojë pamjen 
e shëndetshme dhe natyrore të një personi dhe, duke ruajtur moshën e tyre, të 
japë më shumë pamje rinore. Për këtë arsye është e rëndësishme që kirurgjia e 
qepallës të kryhet nga një kirurg i trajnuar në okuloplastikë, i cili është i njohur 
me anatominë e qepallës dhe i kupton parimet estetike.

PROBLEMET E SYRIT DHE 
RAJONIT RRETH SYRIT TË CILAT 
MUND TË TRAJTOHEN  
• Qepalla e sipërme dhe e poshtme e varur
• Gulç i qepallës
• Infeksionet e qepallës dhe rrethinës së tyre
• Dëmtime të syrit të shkaktuara nga sulmet
• Qeset nën sy
• Rrudhosjet rreth syrit, trajtohen me Botox
• Defektet e syrit të lidhura me tiroide
• Sytë e spikatur lidhur me tiroide
• Proteza të lëvizshme të syrit
• Kanalet e lotit të bllokuara



KRYESORI 
I TURIZMIT 
SHËNDETËSOR 
TURK

Dünyagöz Hastaneler Group prezantoi një epokë 
të re të klinikave të specializuara në Turqi me 21 
institucione në 12 provinca (Stamboll, Ankara, 
Antalia, Izmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, 
Konya, Sakarya dhe Gaziantep). Grupi ka edhe 9 
shërbime shëndetësore jashtë vendit;
Frankfurt dhe Këln në Gjermani, Tbilisi në Gjeorgji, 
Baku në Azerbajxhan, Prishtinë në Kosovë, Bishkek 
në Kirgistan, Sarajevë në Bosnje dhe Hercegovinë, 
Haskovo në Bullgari dhe Bukuresht në Rumani. e ka 
zhvendosur rrjetin e saj jashtë vendit.

Grupi ofron shërbime shëndetësore siq janë kirurgjia 
me lazer, implantet e lenteve i zgjuar Trifokale që 
zgjidhin vizionin e afërt dhe të largët që e bëjnë 
të panevojshëm përdorimin e syzeve, kirurgjinë e 
retinës dhe trajtimin e glaukomës. Ndër pacientët e 
saj janë mijëra persona nga 160 vende që vizitojnë 
Turqinë si turistë shëndetësorë. Në themelimin e 
saj, Grupi Dünyagöz Hastaneler përcaktoi qëllimet 
e saj si një qendër ndërkombëtare referimi me famë 
botërore. Në ndjekjen e vizionit të saj, Grupi u bë një 
forcë lëvizëse e sektorit turk të turizmit shëndetësor.

Dünyagöz ka një ekip me përvojë mjekësore me 
specialist në të gjitha degët e oftalmologjisë dhe 
ofron paketa të përshtatura të turizmit shëndetësor 
dhe shërbime të transferimit VIP. Klinikat Dünyagöz 
janë të pajisura me teknologjinë më të fundit për të 
tërhequr pacientët e huaj për të marrë trajtimin e syve 
në vendin tonë. Dünyagöz është bërë qendër referimi 
në Turqi dhe në rajon. Grupi është i angazhuar për 
investime në Hulumtim dhe Zhvillim (R&D) dhe 
projekte ambicioze kërkimore me qëllim zhvillimin e 
teknologjive të reja dhe metodave të reja të mjekimit, 
të cilat planifikon të eksportojë.



PAKETAT E TURIZMIT 
SHËNDETËSOR

Me pajisjet e teknologjisë së lartë të Dünyagöz 
Hospitals Group, ne ofrojmë trajnime për të dy 
mjekët tanë në kuadër të programit të bursave. 

Me profesionalizmin dhe qasjen etike, Dünyagöz 
Hastaneler Group është bërë një lider në 
sektorin shëndetësor turk. Të vetëdijshëm 
për përgjegjësinë e saj, Grupi do të vazhdojë 
të mbajë standardin e të lartë të cilësisë së 
shërbimit dhe do të bëjë gjithçka në fuqinë e 
saj për të justifikuar besimin që pacientët tanë e 
vendosin në punën tonë.

INFRASTRUKTURA 
E INDUSTRISË 
SË TURIZMIT 
SHËNDETËSOR

Dünyagöz është një nga organizatat kryesore 
që kontribuojnë në zhvillimin e industrisë së 
turizmit shëndetësor në Turqi. Me performancën 
e saj, Dünyagöz me sukses paraqet markën 
e saj si brenda dhe jashtë vendit. Grupi 
prezanton risitë në Turqi, në momentin kur ato 
bëhen të disponueshme ndërkombëtarisht. Kjo 
e dallon Dünyagöz dhe kontribuon në njohjen e 
markës së saj. Falë reputacionit të saj, të huajt 
vizitojnë vendin tonë si turistë shëndetësor ose 
e zgjedhin atë si destinacion për pushimin e 
tyre të rregullt.

Dünyagöz ka një sistem plotësisht të zhvilluar 
të shërbimit profesional shëndetësor, i cili 
ofron paketa atraktive të turizmit shëndetësor, 
përfshirë vizat, biletat e aeroplanit, shërbimet 
e pushimeve dhe kirurgjinë. Këto paketa 
kombinojnë mjekimin në objektet e pajisura me 
teknologjinë më të përparuar, me një pushim të 
këndshëm në vendet tërheqëse të Turqisë.

Përmes përfaqësive të saj në Evropë dhe 
nëpërmjet faqes së saj të internetit, Grupi 
Dünyagöz Hastaneler operon një sistem 
online rezervimi i cili ka kontribuar shumë 
në përmirësimin e potencialit turistik 
shëndetësor të Turqisë. Dünyagöz ofron 
turistëve shëndetësor shërbime mjekësore 
në shumë degë oftalmologjike të tilla si 
kirurgji korrigjuese lazerike, kirurgji e lenteve i 
zgjuar Trifokale, kirurgji e retinës dhe trajtimin 
e glaukomës. Çdo vit mesatarisht mijëra 
pacientë nga 160 vende përfitojnë nga 
shërbimet e Dünyagöz.

Paketat tona të turizmit shëndetësor 
përfshijnë:
• Shërbimet mjekësore të ofruara në një gjuhë të  
  huaj
• Pritja në aeroport dhe transferimi
• Ekzaminimi dhe diagnoza para operacionit
• Kirurgjia dhe kontrolli pas operacionit
• Sigurimi paraprak i ilaçeve pas operative
• Akomodim i rehatshëm VIP

DÜNYAGÖZ 
KONTRIBUON 
FUQISHËM NË 
RRITJEN E SHPEJTË 
TË INDUSTRISË 
SË TURIZMIT 
SHËNDETËSOR TË 
TURQISË

Gjeografikisht Turqia është e vendosur në 
afërsi të shumë rajoneve botërore - Evropa, 
Lindja e Mesme, Afrika, Azia Qendrore dhe 
Rusia, dhe kështu ka potencial të bëhet një 
nga qendrat më të rëndësishme të turizmit 
shëndetësor në botë.



BOTA PREFERON 
DÜNYAGÖZ 
Në ndërtesat e saj të menqura të pajisura me teknologji të avancuar, Dünyagöz ofron shërbime 
diagnostikuese dhe shërbime mjekuese në të gjitha degët e oftalmologjisë si për të rriturit ashtu 
edhe për fëmijët. Gama e shërbimeve të saj përfshin trajtimin e miopisë, hypermetropias dhe 
astigmatizmit duke përdorur teknologji të avancuar lazerike, kirurgji katarakt duke përdorur 
implantet e lenteve i zgjuar Trifokale, trajtimin e sëmundjeve të kornesë që kërkojnë përvojë në 
mikro kirurgji, trajtimin e sëmundjeve të lidhura me diabetin, trajtimin e sëmundjeve të retinës, 
kujdesin neurologjik të shëndetit të syve, procedurat estetike për rajonin rreth syrit, si dhe trajtimin 
e glaukomës dhe uveitit.

Në qendrat e saja të huaja, Dünyagöz punëson mjekë lokalë nga klinikat universitare dhe spitalet 
e përgjithshme për trajtimin e pacientëve lokalë. Arsyet kryesore për mjekët lokalë për të punuar 
në një institucion shëndetësor turk janë cilësia e shërbimit të lartë shëndetësor, përdorimi i 
teknologjisë së përparuar dhe përparësitë në aspektin e përvojës dhe sigurisë që ofron një 
klinikë specialistike.



NË TURIZMI SHËNDETËSOR
VENDET E TREGUT TË HUAJ

Amerika
Jugore Afrika Australia

AziaEvropëAmerika e Veriut

DÜNYAGÖZ ËSHTË LIDER NË 
TURIZMIN SHËNDETËSOR 
ME MIJËRA PACIENTË NGA 
160 SHTETE QË MARRIN 
MJEKIMIN E SYVE NË 
OBJEKTET E SAJ ÇDO VIT



AKTIVITETET CILËSORE

POLITIKA E CILËSISË 

Grupi Spitalor Dünyagöz ka krijuar dhe mirëmban një sistem cilësie që përmbush kushtet e 
standardit ISO 9001, JCI-së (Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar) dhe Ministrisë Turke 
të Shëndetësisë. Grupi zbaton metodat e njohura të nevojshme për të siguruar përmirësime 
të vazhdueshme dhe për të arritur objektivat e tij të cilësisë dhe i integron ato në sistemin dhe 
organizimin e tij të menaxhimit të cilësisë siç përcaktohet në normat kombëtare dhe ndërkombëtare.

• Elementi kryesor dhe i pandryshueshëm i politikës së cilësisë së Dünyagöz është kënaqësia  
  e pacientit në çdo rrethanë.
• Rekomandimet e pacientit vlerësohen rregullisht dhe përdoren për të përmirësuar aktivitetet  
   tona.
• Dünyagöz është e përkushtuar ndaj parimit që njerëzit të bëjnë dallimin dhe për këtë arsye  
  monitoron të gjitha llojet e nevojave për trajnim dhe zhvillim të këtij personeli dhe punon në  
  përmirësimin e kënaqësisë së punonjësve që reflekton pozitivisht mbi pacientët e saj.
• Dünyagöz siguron që pacientët e saj të marrin shërbimin më të mirë të mundshëm së
  bashku me informacionin më të mirë të pacientit në kohën e duhur.
• Dünyagöz informon publikun e gjerë për sëmundjet e syve dhe metodat e trajtimit
  nëpërmjet seminareve dhe konferencave, nëpërmjet mediave dhe në kontekstin e
  kontrollimeve të syrit pa pagesë.
• Dünyagöz ndan rezultatet e kërkimit me komunitetin shkencor ndërkombëtar dhe organizon   
   seminare ndërkombëtare në mjediset e saj në mënyrë që të bëhet një burim referimi në  
  oftalmologji.
• Dünyagöz është e angazhuar të mbajë shërbime që janë në përputhje me kërkesat e
  sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001 dhe standardet e akreditimit të JCI-së.



JCI 
(Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar)

Grupi Dünyagöz Hastaneler është ofruesi i parë i shërbimeve spitalore në Turqi që mori 
certifikatën e cilësisë së akreditimit të JCI-së. JCI është një organizatë e pavarur ndërkombëtare 
e akreditimit që përcakton standardet për ofruesit e shërbimeve shëndetësore dhe kontrollon 
pajtueshmërinë e tyre. JCI është dega ndërkombëtare e Komisionit të Përbashkët për 
Akreditimin e Organizatave Shëndetësore (JCAHO), organizata më e madhe e akreditimit 
në botë, e cila ka akredituar pothuajse 18,000 ofrues të shëndetit në Shtetet e Bashkuara.
Standardet e JCI-së marrin një qasje gjithëpërfshirëse për të gjitha aktivitetet spitalore që 
shërbejnë si bazë për rregullat e kujdesit shëndetësor. Standardet e saj janë të përqendruara 
në cilësinë e kujdesit shëndetësor, sigurinë e pacientit dhe të drejtat e pacientëve dhe të 
afërmve të tyre. Kriteret e vlerësimit përfshijnë: sigurinë e pacientit, qasjen ndaj kujdesit dhe 
vazhdimësinë e tij, të drejtat e pacientëve dhe familjeve të tyre, kujdesin e pacientit, përdorimin 
e sigurt të barërave, transparencën dhe përshtatshmërinë e kostos, nivelin e arsimimit dhe 
sjelljes së punonjësve, menaxhimin, rëndësinë e përfitimeve për shoqërinë, puna efikase / 
produktive, performanca e menaxhimit të riskut etj.

ISO 9001 
(Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit)

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001 është një sistem i njohur ndërkombëtarisht i 
dizajnuar për të rritur kënaqësinë e konsumatorit përmes pajtueshmërisë me rregullimet ligjore 
dhe nevojat dhe pritjet e konsumatorëve. Standardi ISO 9001 përcakton rregullat për një 
gamë të gjerë aspektesh, siç janë struktura organizative e një institucioni, niveli i kënaqësisë 
së pacientit, analiza e të dhënave të mbledhura, kënaqësia e punonjësve, menaxhimi efikas 
i proceseve, auditimet e brendshme etj. Grupi i Spitaleve Dünyagöz kryen aktivitetet e tij në 
përputhje me kriteret e standardit, i cili auditohet çdo vit nga TÜV-SÜD. Pajtueshmëria është 
konfirmuar me rinovimin e Certifikatës së Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë.

ISO 10002
(Sistemi i kënaqësisë së klientit)

Sistemi ISO 10002, i cili ndihmon në ruajtjen e kënaqësisë së pacientit në nivelin më të lartë, 
duke siguruar që ankesat e pacientëve të zgjidhen në kohën e duhur me metodat e duhura 
nga personat e duhur, është një pjesë integrale e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001 
nga Dünyagöz Hastaneler Group. Sistemi siguron një qasje të qëndrueshme në trajtimin e 
problemeve të pacientit, në përcaktimin e trendeve, në zgjidhjen e shkaqeve të ankesave dhe 
në zhvillimin e shërbimeve spitalore. Spitalet Dünyagöz janë rregullisht subjekt i auditimeve 
vjetore ndërkombëtare të certifikimit. Grupi Dünyagöz Hastaneler posedon certifikatën ISO 
10002 të Sistemit të Menaxhimit të Kënaqshmërisë së Klientit.
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