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 فدرالیةحكومیة مستقلة مؤسسة 

 الطبیة المركز الوطني للبحوث

 للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع 

 

 "للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع "
 لروسیا االتحادیةوزارة الصحة 

S. FYODOROV EYE MICROSURGERY FEDERAL STATE INSTITUTION 

 نحن من الرئیسیة/

 MNTK -  ًالبارحة، الیوم، غدا 
 اآلخرین." من أفضل بشكل ذلكب نقوم كیف أیضا نعرف ولكننا للناس، البصر استعادة كیفیة فقط نعرف ال "نحن

  فیدروف نیكوالیفیتش سفیتوسالف

 

 ھذا مكافحة في ن.والعی مرض نتیجة البصر فقدان ھي عصرنا في القائمة االجتماعیة المشاكل من واحدة
 كبیرة. نجاحات الوطنیة الطبیة العلوم حققت المرض،

 العالیة مھنیةال بفضل. التابع لوزارة الصحة في روسیا االتحادیة للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع ھو  في ھذا الكفاحمھم مكان 
 معروف على نطاق واسع لیس فقط في روسیا ولكن أیًضا في الخارج. MNTKفإن  ،الفریدة التقنیات التطبیقیةولموظفین ل

تشخیص وعالج أمراض العیون، وإنشاء التكنولوجیات وفي الممارسة الطبیة لطرق المتقدمة لالھدف الرئیسي للمؤسسة ھو تطویر وإدخال سریع 
مؤسسة علمیة وعیادات حدیثة ومراكز تدریب وإنتاج تجریبي. فقط التطور بین الالزمة لھذا الغرض. جمع مجمع طب العیون في وقت واحد 

لم یكن من الممكن  قدرإلى طب العیون الروسي مستوى رفع في أقصر وقت ممكن المكونات والترویج النشط جعل من الممكن  المشترك لھذه
 تحقیقھ.

 

 



 

ملیون  19مالیین مریض، أكثر من  7تم عالج  MNTK ترة عملخالل ف
 .دون جراحةللفحص والعالج  وامریض خضع

 
 

دة في حجم المساع MNTKحجم كبیر ومجموعة واسعة من التدخالت الجراحیة. حصة  للطاقم الطبي بتنفیذ العالیةالجودة ویسمح العمل المكثف 
 .٪ 92ھو  االتحادیة لمؤسسات االتحادیة في روسیالطب العیون  في

من الحجم  ٪ 85عملیة سنویا.  ألف 280 المجمعداخل جدران یجري 
 لتعقید.عالي االمستوى الجراحیة ھي عملیات من  للمساعدةاإلجمالي 
من رعایة طب العیون  ٪ 60أكثر من  قدمتفي السنوات األخیرة.  MNTKتقنیة طبیة جدیدة تم تطویرھا داخل أسوار  600تم تطبیق أكثر من 

 إلى مستوى الجراحة المجھریة. الوطنيطب العیون لانتقال كامل  أمنت MNTK روسیا،ذات التقنیة العالیة في 

. یعتبر عالج أمراض شبكیة العین (البطانة الداخلیة من مقلة الزجاجي والجسم الشبكیة جراحةألول مرة في روسیا وبنشاط تطویر  MNTKقدم 
أحدث األجھزة واألدوات لمزید من  MNTK جراحيلمتاح حیث أنھ في جراحة العیون.  العملیاتالعین) والجسم الزجاجي واحدة من أصعب 

المرونة في تشخیص أمراض الشبكیة، وكذلك بسرعة وبدقة للقیام بعملیات معقدة، والحد بشكل كبیر من المضاعفات واالنتكاسات. جراحة 
ملم)،  0.36ملم،  27G )0.45–25 بقیاسالجزئي الوصول دون فتح العین من خالل  تجري MNTKالشبكیة والجسم الزجاجي الیوم في 

 عدة نقاھة واإلقامة في المستشفى منالویقلل من فترة  خیاطةال تتطلب ھذه العملیة . بحقن ابريوأدوات خاصة قادرة على أن تنتقل إلى تجویف 
. ونظرا للطلب MNTKمنظومة من ھذه العملیات في روسیا في  ٪80أیام، وتحقیق أفضل وظیفة بصریة ممكنة. ویتم أكثر من  3-1أسابیع إلى 

، ولكن 27G–25تكنولوجیا للعیادات یجري اتقان نشط من قبل افي أوروبا والوالیات المتحدة ھذا النوع من الرعایة الطبیة على المرتفع للغایة 
 .في الخارج الرائدینزمالئنا مؤشرات من  بمراتأعلى  MNTK المؤشرات الحجمیة لـ



 

 

لشبكیة والجسم لجراحة  30000أجرى المجمع حوالي  ،2016في عام 
 الزجاجي.

انفصال الشبكیة كوسیلة لملء فوق الصلبة في الحاالت غیر المصحوبة بمضاعفات مبكرة من المرض، وأكثر  عملیة MNTKتجري في 
 -امتزاج االنفصال مع تعتم الوسائط البصریة شدید، بما في ذلك انفصال الشبكیة عند المرض حالة الفي  إلصاق أطراف الشبكیةاألسالیب الحدیثة 

للجسم  عتامة التنكسیةالمن  -لمرضى الذین یعانون من جمیع أمراض الجسم الزجاجي لالعالج الجراحي مؤسسة یجري في القرنیة والعدسة.  -
العالج  فيلدیھ خبرة طویلة  MNTK .السكري الناشئة بسبب داءشدیدة والحاالت المرضیة بجروح إلى عواقب إصابات العین  الزجاجي

رائد في مجال المركبات السائلة المشبعة  MNTK إن طاقم عمل سابقا. التي تصیب عین أجریت علیھا عملیةالجراحي لمختلف األمراض 
في مجال  الروسیةجائزة الدولة  مخترعیھاتم منح  میالدیة 1998تطویر ھذه الطریقة في عام  لقاءبالفلور في جراحة الشبكیة والجسم الزجاجي. 

  العلوم والتكنولوجیا.

لجراحة االنكساریة شكلت أساس ة لمیم فریدامركًزا رائًدا لالبتكار في الصناعة الطبیة في روسیا. تص MNTKأصبح  عاًما، 30على مدار 
كل تكنولوجیا  بامتالكناطبقھا بنجاح في جمیع المستشفیات في بالدنا وخارجھا. یوالتي تم النظر ومد قصر لتصحیح باللیزر ي الاألسالیب الحدیثة ف

 حالیا،مراض العین. ألمعالجة جمیع أشكال االنكسار ب ةاللیزری الجراحة قسمفي المتخصصین  یة یتمكنجراحة اللیزرال وأجھزة اللیزر الحدیثة
MNTK  یستخدم قسم الجراحة أحدث التقنیات: إكسمیراللیزر ب العملیاتھي مؤسسة طبیة رائدة تجري مجموعة واسعة من .femtoLASIK ،
LASIK ،مكن استخدام اللیزر الفیمتو ثانیة إن  .تقریبااالنكسار  أخطاءكل  فياستعادة البصر بسمح تمیكرون شعاع اللیزر دقة . القرنیة تصحیح

 وغیرھا. اإلستجماتزممجموعة مستعصیة سابقا من المرضى الذین یعانون من قرنیات رقیقة، وأنواع مختلفة من من إجراء عملیات بأمان 

 



 

 

 

لیزر  عملیة 34000حوالي  في المجمعأنجزت  میالدیة 2016في عام 
 انكساري.

منظومة وبدأت اختبارات  االنكساریة،تصحیح عیوب النظر لجراحة  وطني تم االنتھاء من العمل على إنشاء أول فیمتوثانیة لیزر فیمتو فیزوم
 .(الساد) فیمتو الروسیة لجراحة إزالة المیاه البیضاء

 عملیة لیزر. 000 320  أكثر منیت أجر MNTKعاما في  30خالل 

باالشتراك مع معھد الفیزیاء  MNTKمتخصصو صممھا  ياللیزر التمعدات أما روسیا،  بشكل جید خارجمعروفة  MNTKتقنیات اللیزر 

 .وفي البلدان القریبة والبعیدةلعلوم یعمل بنجاح في العشرات من العیادات العامة والخاصة في روسیا لالعامة التابع ألكادیمیة بروخوروف 

وھو مرض یرتبط  - البیضاءالماء الناس في جمیع أنحاء العالم ھو عند ووفقا لإلحصاءات، واحدة من األسباب الرئیسیة للعمى وضعف البصر 

ستخدم أسلوب التكنولوجیا الفائقة جراحة سلس، حیث التكنولوجیا المطبقة ولیزر ی MNTK من الممارسة العملیة فيمع تغیم العدسة. حالیا، 

تسمح للمریض ھذه التكنولوجیة األكثر حداثة . خیاطةإلزالة المیاه البیضاء بالموجات فوق الصوتیة عن طریق شق صغیر جدا ال یتطلب أي 

 لوظائف البصریة.أقصى حد لیملك ساعة بعد الجراحة، وفي الیوم التالي أن  2 بالرؤیة بعد مرور



 
 

 

 

ھذا لجدیدة لجراحة الساد، التي ھي من بین األجھزة األكثر تقدما من الناحیة التكنولوجیة الالفیمتو ثانیة  لیزرالمن أنظمة  دأكبر عد MNTKقدم ی
وتسریع الخطوات الجراحیة (شق غشاء العیون  ةأتمت، والتي لدیھا عدد من المزایا: يجراحة الساد االنكسارلالنوع. ھذه التكنولوجیا المبتكرة 

لصدمة لوكبسولة العدسة، وتفتیت العدسة، تصحیح شكل القرنیة)، وتوفیر إمكانیة تحقیق أقصى قدر من حدة البصر بسبب تقلیل التعرض 
 وزیادةخطر حدوث مضاعفات ممكنة  ، والحد منعلى نتیجة العملیة تأثیر العنصر البشري وإبعاد، اإلستجماتزموحجم ما بعد الجراحة الجراحیة 

ھذه العملیة  إجراءحیث یتم  أجمع المؤسسة الوحیدة لیس فقط في روسیا ولكن أیضا في العالم MNTK. القدرة االستیعابیة على انجاز العملیات
 .بأعداد كبیرة

مرتبطة عملیة  87000أجرى المجمع حوالي  میالدیة 2016في عام 
مرض معالجة ل فیمتو اللیزر باستخدام -عملیة  9000، حوالي مرض السادب

 .الساد
 الساد،. في قسم جراحة العدسات الداخلیةللمیاه البیضاء باستخدام زرع  نزعأكثر من ملیون عملیة  المجمع ىأجر عاًما، 30على مدار أكثر من 

النظر بدرجة عالیة، عدسات فریدة من  ومدتطویر عدسات اصطناعیة فریدة من نوعھا (عدسات الصقة قابلة للزرع) لتصحیح قصر النظر جرى 
لمرضى یعانون من صدمات مؤلمة  سریعةبصریات متدرجة ولیس لھا نظائر في العالم، قزحیات صناعیة لمعالجة بنوعھا "جرادیول" مجھزة 

 من مقلة العین. وغیرھا.شدیدة للجزء األمامي 

األزرق اء الم، عن إصابة ةالناتج وأمثل إعتام عدسة العین الخلقیة  ،المتنوعةیتم التعامل مع األطفال الصغار الذین یعانون من األمراض 
، الحول في مراكز األطفال الغمش)، اإلستجماتزم النظر، مد، أمراض الشبكیة، العصب البصري، الخطأ االنكساري (قصر النظر، (الجلوكما)

مختلف لیمكن أن تكشف طرق التشخیص الحدیثة عن أمراض العیون عند األطفال في مراحل مبكرة  MNTKالتي تم إنشاؤھا في جمیع فروع 
 الفئات العمریة.

 

 

 

 



 

 

 

 

عملیة جراحیة لألطفال في قسم  20000من  أكثر تجري سنویاً 
 .مختلفةالأمراض العیون من  الجراحة لألطفال

 عالج أمراض العیونفي التشخیص وتقدما و سالیب األكثر ابتكارالأل النشط التطبیق من تمكن MNTK أساسألطفال على ل أقسام إن وجود
جراحة الحقن ، لتخثر الضوئي باللیزرل القائم، النمط لقاع العین الفلورسین بصبغة تنظیر الشبكیة الرقمي، تصویر األوعیة: للمرضى الصغار

وتستخدم على نحو فعال باعتبارھا أدوات العالج واألسالیب . في مراكز األطفالاإلبصار بالعینین . لتحسین حدة البصر واستعادة وظیفة الدقیق
 .لدى الخدجاعتالل الشبكیة  ھي -طب العیون  فيمشكلة طبیة واجتماعیة موضوعیة جدا باھتمام خاص  یولىالیوم وتصحیح. لالجراحیة ل

في جرى  MNTKوبمجھود الماضیة  10 ـالسنوات العلى مدى 
عرضة لخطر الذین ھم الخدج من  12000المجموع فحص أكثر من 
یة اللیزرالعملیات من  1800من  ونفذ أكثراإلصابة باعتالل الشبكیة 

 الجراحیة.و
 
 
 
 



 
عملیة زراعة قرنیة  16500تم إجراء أكثر من العمل  عاًما من 30خالل 

 متبرع بھا.
 الجراحة الترقیعیة للقرنیة باستخدام رأب القرنیة البدیلي الخاص بالمجمع المجمع ھو المؤسسة الطبیة الوحیدة في روسیا، حیث یتم استخدام طریقة

تطویر نظام العالج المركب للمرضى الذین یعانون  MNTKفي مجمع  ألول مرة في بلدنا تم. على نطاق واسع، وذلك باستخدام نماذج خاصة ب
 .من المرحلة األولیة إلى المرحلة الحادة -المراحل المختلفة  فيمن القرنیة المخروطیة 

 
التكنولوجیات الجدیدة للعالج الجراحي لضمور القرنیة  MNTKمجمع تستخدم في  أصبحت األخیرة،في السنوات 

 .المخروطیة في مراحل مبكرة من المرض على نطاق واسع والقرنیة
حد من مضاعفات وتجنب فتح مقلة العین وال بھارأب القرنیة الطبقیة األمامیة العمیقة، والتي تسمح بالحفاظ على البطانة السلیمة الخاصة *  

.العملیات وبعد العملیة الجراحیة وخطر رفض عملیة الزرع  
ویحتفظ فض الطعم رل جزء النسیج المانح مما یقلل من خطر في تقلی القرنیةتساعد عملیة رأب القرنیة البطانیة الخلفیة المصممة لعالج ضمور * 

.بمعظم القرنیة الخاصة بھ  
بة مع فقدان إعادة بناء الجزء األمامي من مقلة العین مع زرع قزحیة اصطناعیة من خالل رأب القرنیة في حاالت إصابة القرنیة الحاد في تركی* 

.العدسة والقزحیة  
. یتم تنفیذ المراحل األولیة والمتقدمة من القرنیة المخروطیة ھو عملیة رأب القرنیة داخل األدمة مع زرع شرائحبدیل من خالل رأب القرنیة في * 

وقف تقدم القرنیة تو البصرحسن حدة تو الرقیقةتقویة المنطقة تقوم بو یةولھا وظیفة تقویم المخروطیةالعملیة في المراحل المبكرة من القرنیة 
.المخروطیة  

للقرنیة. يلبیو كیمیائاالربط البطيء للكوالجین للقرنیة (التبادل المتصالب) یبطئ أو یوقف تقدم القرنیة المخروطیة على أساس إعادة التشكیل •   
 

یمكن الكشف عن ھذا المرض حتى في  حیثلقرنیة المخروطیة، لمبكر اللتشخیص لوقد تم تجھیز المعھد بأحدث المعدات واألجھزة المتطورة 
زراعة وجراحة  لقسمجدیدة أسالیب و . تحسین التقنیات واألدوات المجھریة وظھور أجھزة جدیدة ومتطورةتطورهالمراحل المبكرة جدا من 

ات الجراحیة على القرنیة، إلى العالج قبل وبعد العملیة الجراحیة قد وسعت نطاق العملیالبصریات الترمیمیة للجزء األمامي من مقلة العین 
 المرتفعة.نسبة كبیرة من النتائج اإلیجابیة  ووفرت

عند اإلصابة عدد كبیر من الناس عرضة لمثل ھذا المرض مثل الجلوكوما. الیوم ال یوجد سوى طریقة واحدة لمنع العمى  في الوقت الراھن ھناك
لتشخیص المبكر ألشكال مختلفة من با MNTK في مجمع الجلوكوما قسمخصص یتالمرض والعالج المناسب. عن المبكر  الكشف -الجلوكوما ب

والنفاذ تصمیم وتطویر تكنولوجیات اللیزر والعالج الجراحي و بصریةالوظائف ال و العصب البصري لحالةمراقبة دینامیكیة یقومون بالمرض و
قسم األطباء بنشاط في ممارسة التقنیات الحدیثة وضع دراسة عوامل الخطر لتطور الجلوكوما بعد اللیزر والعالج الجراحي للجلوكوما. والدقیق 

الزاویة  -. في الشكل األكثر شیوًعا من الجلوكوما روسیا االتحادیة، التي وافقت علیھا وزارة الصحة في النفاذ الدقیقللتشخیص واللیزر وجراحة 
(بدون فتح تجویف العین). إن طبیعة التدخل غیر المتغلغلة ھي التي تضمن  النافذةیتم إعطاء األفضلیة لعملیات التوغل الدقیقة غیر  المفتوحة،

ذ ھي المؤسسة الطبیة الوحیدة التي تنف MNTK. وفي الوقت الراھن العملیةالغیاب العملي للمضاعفات والحفاظ على الرؤیة على مستوى ما قبل 
 ملم. 2.5-2. یتم تنفیذ العملیات تحت التخدیر الموضعي من خالل شق ال یزید عن المضادة للجلوكوماالعملیات باستخدام التدخالت التقنیة 



 لعالجعملیة لیزریة  20000بإجراء حوالي  MNTKقام  2016في عام 
 الجلوكوما. لعالجعملیة جراحیة  12000وحوالي الجلوكوما 

أحد المراكز في روسیا،  منعدد قلیل  یقدمھا ريبالعین للمرضى الذین یعانون من جمیع أنواع األمراض السرطانیة للجھاز البصشاملة الالعنایة 
ھو مرض خطیر، ألنھ یمكن أن یؤدي لیس فقط لضیاع وفقدان البصر في العین المصابة،  يأورام الجھاز البصر. MNTK ھذه المراكز ھو

، مما یسمح لیس واألشعة األورام طب قسمكاملة من أسالیب العالج في  مجموعةولكن وغالبا ما تھدد حیاة المریض. في الوقت الحاضر ھناك 
مختبر  أنشأ MNTKتجمیلیة، بل على أساس الحالة الوظیفیة والت تحسن ، ولكن في بعض الحاالوالجھاز البصريلحفاظ على العین بافقط 

ى األخرمباشرة على الورم دون التأثیر على األنسجة  تؤثرالمشعة، التي النظائر النظائر المشعة، التي سمحت لالستخدام في عالج مصادر 
 عیون.لل

 
 

مختلف أمراض ل والتجمیلیةبإجراء مجموعة كاملة من العملیات الترمیمیة  MNTK في التجمیلیة و الترمیمیة الجراحة قسم فيیقوم الجراحون 
استخدام تقنیات تشخیصیة متطورة وفعالة وثابتة بتحدید أسالیب العالج الفردیة. یسمح استخدام معدات الموجات الرادیویة بالعیون. یسمح 

ویقلل من خطر حدوث  تجمیلیًا،مما یوفر تأثیًرا  خارجیة،ء عملیة دون شقوق بإجرا المرئیةواللیزریة والموجات الالسلكیة مع عملیة المكورات 
مما یقلل بشكل كبیر من فترة إعادة التأھیل بعد العملیة الجراحیة للمرضى. یمكن الحصول على إزالة سریعة  الخارجیة،صدمة إضافیة لألغطیة 

باإلضافة إلى  واللیزرتشكیالت على جلد الجفون في المنطقة المحیطة بالعین مع تأثیر تجمیلي جید باستخدام أجھزة الموجات الرادیویة لبدون دم ل
 الكھربائي. واالستئصال البرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .وتجمیلیةعملیة ترمیمیة  13000نفذت المؤسسة حوالي  2016في عام 
وأدویة أفضل شركات  المعداتوالتجھیز بأحدث  فیھالمتحكم  معقیتوال واللیزر التنظیریةوالتطبیق الواسع للتكنولوجیات  الحدیثیعمل التخدیر 

رار التصنیع بشكل كبیر على تحسین جودة العملیات وتقلیل فترة إعادة التأھیل بعد العملیة الجراحیة للمرضى. الرصد المنتظم للمرضى یمنع تك
 األمراض.

للحصول على  MNTKمواطن أجنبي إلى  5000م یأتي أكثر من في كل عا
 المساعدة.

 سعاراألودولة حول العالم. إن االحتراف العالمي المعترف بھ لألطباء الروس  100مواطنین من أكثر من جاء مرضى إلیھ  المجمعمنذ إنشاء 
یجتذب سنویا مئات المرضى األجانب. یتم تقدیم نھج فردي لعالج أمراض العیون المختلفة وفي الوقت  MNTKللخدمات الطبیة في  ةالمعقول

 ة.ینفسھ ضمان جودة عالیة من الرعایة الطبیة والخدم

التركیز  لتكنولوجیا والخبرة السریریة معفي اھي مزیج نوعي من األسالیب الجراحیة األكثر تقدًما  MNTK فياستراتیجیة النشاط الجراحي 
الفرصة إلجراء العالج الجراحي ألیة  MNTKجراحي لدى بھدف ضمان تأثیر إعادة التأھیل المضمون. بالنسبة لكل مریض على النھج الفردي 

قامت  میالدیة 1986عام أمراض في العین. العملیات األكثر شیوعا ھي تدخالت مشتركة لعلم أمراض الشبكیة والجسم الزجاجي والقرنیة. منذ 
MNTK ومعظمھم من مواطني دول المنطقة العربیة واآلسیویة. یتم تنفیذ جمیع  البلدان القریبة والبعیدةألف) من  100مرضى (أكثر من  بمعالجة

 یوماً. 2-1مدة إقامة المریض في المستشفى ویستغرق متوسط  عالیاً،العملیات من قبل جراحین مؤھلین تأھیالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مفتاح العالج الناجح للمرضى األجانب.

 ومتمایز.قبل الجراحة بشكل متعمق  يفحص التشخیصال •
 الطبیب الجراح عالي المستوى في مجالھ. •
 .على مستوى أفضل المعاییر العالمیة ودماء دون خیاطةمتقدمة التطبیق التقنیات الجراحیة الدقیقة  •
 .المواد االستھالكیةاستخدام أحدث المعدات الجراحیة والتشخیصیة وأفضل  •
 .عالیة یةعالججودة  •
 .توفیر مجموعة كاملة من الخدمات •
 .والمواطنین الناطقین بالروسیة من البلدان األخرى السابق السوفیاتي دول االتحادعدم وجود حاجز لغوي مع سكان  •
 .مستوى عال من التكنولوجیا والمعدات) وبنفس الوقت ھنا(منخفضة بالمعاییر الغربیة  المتزنة یةسیاسة السعرال •
 .مھارات اللغة األجنبیة لموظفي المؤسسة وتوافر المترجمین •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرئیسیة/ من نحن

 اإلدارة

 
 تشوخرایف میخائیلوفیتش ألكسندر

في العلوم  اهدكتور حائز على للجراحة الدقیقة للعیون، االتحاديفیدروف مجمع  المركز الوطني للبحوث الطبیة -الحكومیة االتحادیة المستقلة مؤسسة لالمدیر العام ل
 بروفسورالطبیة، 

 
 بوریس إدواردوفیتش مالوغین

 حائز للجراحة الدقیقة للعیون، االتحاديفیدروف مجمع  المركز الوطني للبحوث الطبیة -الحكومیة االتحادیة المستقلة مؤسسة لي العمل العلمي ففي انائب المدیر العام 
 بروفسور. الطبیة،في العلوم  اهدكتور على

 

 
 دوجا فیكتوروفیتش ألكسندر

. للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  المركز الوطني للبحوث الطبیة -الحكومیة االتحادیة المستقلة مؤسسة لا فينائب المدیر العام للعمل العلمي والسریري 
 بروفسور. الطبیة،دكتوراه في العلوم  حائز على

 

http://www.mntk.ru/mntk-moscow/management/view/30/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/management/view/15/


 
خودھایف نزروال ساغدولیفیتش  

للجراحة الدقیقة  االتحاديفیدروف مجمع  المركز الوطني للبحوث الطبیة -الحكومیة االتحادیة المستقلة مؤسسة في النائب المدیر العام للعمل التنظیمي والتطویر المبتكر 
 بروفسور. الطبیة،دكتوراه في العلوم  . حائز علىللعیون

 

 
 نیكوالي بتروفیتش سوبولیف 

 .دكتوراه في العلوم الطبیة .للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع  -المؤسسة الحكومیة االتحادیة المستقلة كبیر األطباء في 
 

 
 إیلینا إدواردوفنا إیویلیفا 

 .دكتوراه في العلوم الطبیة .للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع  -المؤسسة الحكومیة االتحادیة المستقلة في السكرتیر العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mntk.ru/mntk-moscow/management/view/37/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/management/view/38/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/management/view/39/


 تقنیات جدیدة
 MNTKأحدث تكنولوجیا اللیزر الفیمتو ثانیة في 

عالج األكثر تقدما وتطورا من الناحیة التقنیة في الجراحة االنكساریة، كالبھا  معترفالیوم في جمیع أنحاء العالم  ثانیة الفیمتو اللیزر تكنولوجیا
 .، وكذلك العملیات الجراحیة من إعتام عدسة العیناإلستجماتزمالنظر،  مدقصر النظر، 

 بخصائصلیزر الفیمتو ثانیة جھازي  ھاالتي یتوفر فی في طب العیون عیادة الوحیدةال - للعیون الدقیقة للجراحة االتحادي فیدروف مجمع
 تقوم بشكل رائع(الوالیات المتحدة األمریكیة). ھذه األدوات  LenSx(ألمانیا)، و Victusلیزر الفیمتو ثانیة  -من الجیل األخیر الیوم مختلفة 

الخصائص الفردیة للمریض. ھذا ھو أداة  وفقالمعاییر الفنیة المطلوبة  رباختیاتوسیع نطاق خیارات العالج الجراحي، مما یسمح بكفاءة ودقة ب
 مثالیة للحصول على نتائج فریدة من نوعھا العملیة!

 
للجراحة الدقیقة للعیون موثقة رسمیا ومعتمدة من وزارة الصحة في روسیا  االتحاديفیدروف مجمع المستخدمین في  الثانیة فمتو جھازيكال 

 .الممارسة الجراحیةالستخدامھا في 
 .باللیزر النظر تصحیح •
• SMILE ReLEx 
 العین عدسة إعتام من باللیزر العالج •
 الجلوكوما من باللیزر العالج •
 لقرنیةل ةیجراحال العملیة خالل لیزر فیمتو  •
 .االنتقائي القرنیة رأب طریقة •

 
إمكانیة فریدة للعالج الجراحي باستخدام تقنیات الفیمتو ثانیة الموثوقة والفعالة ألحدث للجراحة الدقیقة للعیون  االتحاديفیدروف مجمع قدم لك ی

 كل شكوكك ومخاوفك! أبعدجیل! اآلن ال تحتاج إلى أن تخاف من األلم أو اآلثار الجانبیة للجراحة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باللیزر النظر تصحیح
AZIKLFemto -  الجراحي. استخدام لیزر الفیمتو ثانیة لتشكیل  المشرط. شعاع اللیزر یستبدل تماما باللیزر النظر لتصحیحالتقنیة األكثر مثالیة
من المضاعفات بعد تصحیح الرؤیة كبیر تجنب عدد مما یسمح بالمیكانیكي مبضع القرنیة المجھري على قرنیة العین بدال من غایة في الدقة  ترقیع

 بدون استخدام األدوات المجھریة. ٪100بنسبة  لیزریة IKAZLFemtoباللیزر. وھذا یجعل تقنیة 
عند عمق معین. بسبب تأثیر الطاقة  سماكتھافھو یمر عبر الطبقات السطحیة للقرنیة ویركز في  - لھ خاصیة فریدة ثانیة الفیمتو اللیزرشعاع 

 تبعد جزیئات القرنیة. تعمل كما لو أنھا والتي مجھریةتتشكل فقاعة ھواء  التركیز،القوي في منطقة 

 
 

یشكل  مما كاملةفي وحدة  متشكلةإلى المناطق المجاورة حیث یتم دمج الفقاعات ال مرة بعد مرةیرسل اللیزر اإلشعاع  الكمبیوتر بتوجیھ من
 .excimerعالج القرنیة مع لیزر  -الناتجة جانبا للمرحلة الثانیة  الرقعاتالشق الالزم في القرنیة. یمكن للجراح فقط ثني 

النظر  ومدالفردي  اضطرابات االنكسارواإلستجماتزم و(مد النظر)  المد(قصر النظر)،  الحسر إجراء عملیةبمساعدة تقنیات اللیزر یمكن 
 الشیخوخي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ReLEx SMILE 
 

 
 

عند  وسھلباللیزر عالي الدقة  النظرلم یحدث من قبل أن كان تصحیح 
 التعرض للعین، مثل الیوم!

 
 التالیة: الخطوات وتتضمن دقائق 5 حوالي SMILE LExeR عملیة تستغرق

 
 المرحلة 1: تشكیل شق دقیق والعدسة البصري (طبقة أنحف من نسیج القرنیة مكافئ لدرجة تصحیح قصر النظر) بواسطة لیزر فیمتو ثانیة.

 

 
 

 .معقم ولحلمبمالقط ویشطف منطقة العملیة ب العدسیة یقوم الجراح بإزالة: 2المرحلة 



 

 وبھذا تنتھي العملیة.

 

 :SMILE ReLEx بتقنیة یوصى
 دیوبتر 10المرضى الذین یعانون من قصر النظر من درجة متوسطة وعالیة تصل إلى   •
 إلخ.) والعسكریون،المرضى الذین لدیھم مخاطر عالیة من إزاحة صمام القرنیة (الریاضیون  •
 .طویلة والذین لدیھم مخاطر عالیة من متالزمة جفاف العینلفترة المرضى الذین یستخدمون العدسات الالصقة  •

 :ReLEx SMILEكیف تجري عملیة 
 المیزات:

 ال توجد مضاعفات مرتبطة بتكوینھ! -) LASIK ،FemtoLASIK(كما في عملیة  ال یوجد صمام القرنیة •
 

تلف صمام القرنیة حتى في فترة ما بعد الجراحة البعیدة. إن عدم ب) ٪ 0.01ھناك احتمال نظري (أقل من  عند تعرض العین إلصابة
یستثني مثل ھذا التعقید ویجعل ھذه العملیة آمنة للریاضیین والرجال العسكریین  ReLEx SMILEوجود صمام أثناء عملیة 

 نمط حیاة نشط.ممن لھم واألشخاص 
 .العین الجافةمتالزمة  SMILEال یسبب  •

 
 
 
 
 
 
 
 



القرنیة صمام حساسیة القرنیة ومسؤولة عن إنتاج الدموع. عند تشكیل  دعممئات اآلالف من األلیاف العصبیة التي تنفذ مھام  االنسانقرنیة في 
شھرا. خالل  12-3 من یحدث الضرر ال محالة. استعادة الحالة األصلیة یتطلب excimerأو التبخر من الطبقات السطحیة للقرنیة مع لیزر 

طول ب ةالبصریالعدسة شق القرنیة إلزالة  یتشكل ReLEx SMILE عملیة. في اصطناعیاً الدموع  تحفز ألدویةھذه الفترة، قد یحتاج المرضى 
جافة بعد المة العین متالزاإلصابة بوبھذا الشكل تكون احتمالیة األلیاف العصبیة في منطقة محدودة من القرنیة.  إتالفمم فقط، مما یؤدي إلى  3

 .بحدھا االدنى ReLEx SMILEالعملیة الجراحیة 

• SMILE لقرنیةل) متانة(المیكانیكیة على الخصائص الحیویة  لھ تأثیر ضئیل. 
والتي توفر أقل  ReLEx SMILEتبقى سلیمة عملیا في عملیة  واألقصى في الطبقات السطحیة  بحدھاھي  االنسانقرنیة  متانة

 .تعطل لخصائصھا الحیویة المیكانیكیة (متانة)
 

 العالج باللیزر من إعتام عدسة العین
فقد توسع مجال تطبیق ھذه األنظمة الحدیثة جًدا بشكل  باللیزر، النظرعلى تصحیح  مقتصراً سابقًا  ثانیة الفیمتو لیزرإذا كان استخدام 

 .إعتام عدسة العینتُستخدم ھذه اللیزرات بنشاط ألداء المراحل األساسیة في جراحة إزالة حیث كبیر. 
 بنفسھ ثانیة الفیمتو لیزر نظام یقومحالیا  مباشرة،التي كان یتم إجراؤھا من قبل الجراح  ،إعتام عدسة العینمعظم مراحل عملیة إزالة 

 .ویسحق العدسة دائریة Capsulorhexis القرنیةشق  تشكیلیقوم ب بنفسھ. اللیزر بھذا العمل
القرنیة. یتم تركیز شعاع اللیزر  عبرھو تدمیر العدسة الغائمة  باللیزر ةثانی فیمتو العین عدسة إعتام إزالة عملیة خصوصیاتومن 

تنقسم العدسة الغائمة إلى جسیمات دقیقة. ال یحتاج الجراح  قويودون اإلضرار بالقرنیة. بعد تعرض قصیر المدى  العدسة سماكةفي 
 وبالتالي تقلیل خطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة. العینحقن األدوات الجراحیة في ل
 

 
 

على  ناجحةال عملیاتال ىأول للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة میالدیة أجریت في المركز 2013 / تموزیولیو 29
 .Alconمن  LenSx تو ثانیةأحدث نظام لیزر فیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ال ،االجلو كوم: الصعوبة بالغة حاالتیمكن إجراء ھذه العملیة في 
 وكذلك إصابات العین المختلفة واألمراض األخرى. البطانیة،فقدان خالیا  القرنیة،أي نوع من ضمور  الجزئي للعدسة، خلعال سكري،

 
 

وھي مصممة خصیًصا للمعالجة  النوع،واحدة من أكثر األجھزة تطوراً من الناحیة التكنولوجیة من ھذا  الجدیدة ثانیة الفمتو لیزر أنظمة تعد
 أداءالعملیة وبالتالي استبعاد العامل البشري في  وتتیح التخطیط الدقیق ألتمتة المراحل األھم من عالیة،ولدیھا دقة  العین،الجراحیة إلعتام عدسة 

 .العمل

 :ھي الفیمتو لیزر استخدام اتمیز

 تفادي العدید من المضاعفات،ب(دون استخدام األدوات الجراحیة) والذي یسمح  عن بعدتدمیر العدسة      

 للعملیة،المراحل الرئیسیة  فيدقة غیر مسبوقة      

 متوقعة،النتائج الوظیفیة العالیة  حیث العملیةسالمة      

 عدیدة،إمكانیة ضمان الوضع المثالي والمستقر للنماذج الحدیثة للعدسات االصطناعیة لسنوات      
 مما یجعل من الممكن إجراء مثل ھذه العملیات في العیادة الخارجیة. ساعاتتخفیض فترة إعادة التأھیل لعدة      

 تقنیة زرع القرنیة االنتقائیة
  القرنیة. شفافیة الستعادة فریدة تقنیة
 لقرنیةل البطانیة الخالیا زرع

روسیا ھناك في العالم. في  ضعف النظروللعمى انتشاراً  السبب الخامس األكثر يھ الرؤیةؤدي إلى انخفاض مستمر في التي ت القرنیةأمراض 
زرع وتقریبا ما یقرب من نصفھم من (زرع القرنیة). الطریقة األكثر شیوعا ھي من خالل عملیة  المرضى،من ھؤالء  100000أكثر من 
 .بواحدة متبرع بھااستبدال للقرنیة بأكملھا للمریض  -القرنیة 

 

 



مما یضمن شفافیتھا. ھذه الخالیا لیست  )،تتكون الطبقة الخلفیة من أحادي الطبقة من الخالیا (البطانة القرنیة طبقات، 5تحتوي القرنیة على 
تبدأ  الوراثیة،. في حالة تلفھا نتیجة لإلصابات أو االلتھابات أو التدخالت المختلفة أو بسبب تطور التغیرات واالستنساخقادرة على االنقسام 

 القرنیة بفقدان الشفافیة ویفقد المریض البصر.

ظھر عدد كبیر من الخیارات إلجراء  وتطویرهانتباه أطباء العیون حول العالم. في أثناء تكوینھ جذبت تقنیة رأب القرنیة ذات الطبقات الخلفیة 
 ختلف في نطاق واسع للغایة.ت التي النتیجةللعملیة. وھذا یؤثر على  المنفصلةالمراحل 

طریقة العالج تطویر  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة في المركز میالدیة 2006منذ عام یجري 
عملیة رأب القرنیة ذات الطبقات الخلفیة مع عملیات زرع فائقة (تتراوح سماكة  -الجراحي للمرضى الذین یعانون من ضمور القرنیة البطني 

ي لطبقة الخالیا البطانیة القرنیة المتضررة مع یتم تقلیل ھذه التقنیة إلى استبدال انتقائ أساسا،میكروًن).  120إلى  20األنسجة المزروعة من 
 .متبرع بھاصحیة من قرنیة المع الخالیا البطانیة  دسمیھوالتي تشمل جزءا من سدى والغشاء  الخلفیةالتطعیم من طبقات القرنیة 

 الطعم.والحد األدنى من سمك  سویة الشقبمحددة أو أشعة اللیزر والتي تضمن القدرة على التنبؤ  أجھزة شق دقیقةیتم استخدام 
تتم عن طریق شق صغیر للغایة وتضمن تحقیق أكبر قدر من حدة  ،إن الطریقة المتطورة لعملیة رأب القرنیة االنتقائي ھي عملیة میكرویة

 2-1األنسجة المزروعة (تصل إلى  لدىالبصر في غضون بضعة أسابیع وحتى أیام بعد العملیة. انخفاض ملحوظ في مخاطر رد فعل الرفض 
لزرع وتوقیت الحفاظ على التأثیر البیولوجي والضوئي. انخفضت الحاجة إلى دخول المستشفى لوالتي تضمن أعلى بقاء على قید الحیاة  )٪

 نظام الدواء بعد العملیة الجراحیة. وفعالیة
الفرصة  الوطنیین الجراحینلدى في الوقت الحاضر  المتراكمة،لتجربة السریریة نظرا للمزایا الھامة للطریقة المتقدمة من القرنیة االنتقائیة وا

 –والطبقة الخلفیة  األمامیة(یتم زرع السدى األمامي للمریض مع أمراض القرنیة  مرضىال من إلثنین واحدة بھا متبرع قرنیةالستخدام 
 ضمور البطانیة). للمریض الذي یعاني من

 فدیو 

للجراحة الدقیقة للعیون أكبر تجربة في روسیا حول جراحة القرنیة: على مدار  االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة المركز متلكی
 االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة المركز. في متبرع بھاعملیة زراعة قرنیة  16500تم إجراء أكثر من  العملعاًما من  30

واألكثر حداثة في روسیا مع أحدث الدعم الطبي والتقني. المجمع ھو المؤسسة الطبیة الوحیدة  األكبر العیون بنكیعمل  للعیونللجراحة الدقیقة 
 ترقیعیة على نطاق واسع وذلك باستخدام نماذج خاصة بھ.الجراحة الحیث یتم استخدام طریقة  روسیا،في 

 القرنیة إلخ. وتعتم ضمور القرنیةولمرضى الذین یعانون من القرنیة المخروطیة لیتم إجراء عملیة رأب القرنیة 

في المراحل المبكرة من المرض على  المخروطیةوأصبحت التكنولوجیات الجدیدة للعالج الجراحي لضمور القرنیة  األخیرة،في السنوات 
 .للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة المركزنطاق واسع في 

رأب القرنیة الطبقیة األمامیة العمیقة والتي تسمح لك بالحفاظ على البطانة السلیمة الخاصة بك وتجنب فتح مقلة العین (تقلیل الضغط)  •
 والحد من مضاعفات العملیات وبعد العملیة الجراحیة وخطر رفض عملیة الزرع.

 

 

 

 

 

 



البطانیة الخلفیة المصممة لعالج ضمور القرنیة في تقلیل جزء النسیج المانح مما یقلل من خطر الرفض ویحتفظ تساعد عملیة رأب القرنیة  •
 بمعظم القرنیة الخاصة بھ.

الحاد وفقدان لقرنیة في حاالت إصابة القرنیة ل نفاذيإعادة بناء الجزء األمامي من مقلة العین مع زرع قزحیة اصطناعیة على أساس رأب  •
 والقزحیة. العدسة

تنفیذ بدیل من نھایة إلى نھایة القرنیة في المراحل األولیة والمتقدمة من القرنیة المخروطیة ھو رأب القرنیة التقویمیة مع زرع شرائح. یتم  •
وقف تقدم تحسن حدة البصر وتقویة المنطقة الرقیقة وقوم بتوتیة ولھا وظیفة تقویم المخروطیةالعملیة في المراحل المبكرة من القرنیة 

 القرنیة المخروطیة.
الربط البطيء للكوالجین للقرنیة (التبادل المتصالب) یبطئ أو یوقف تقدم القرنیة المخروطیة على أساس إعادة التشكیل البیوكیمیائي  •

 للقرنیة.
یات الجراحیة وسعت تحسین تقنیات وأدوات الجراحة المجھریة وظھور معدات جدیدة مثالیة وأسالیب جدیدة للعالج قبل وبعد العمل

 عالیة.ال االیجابیة نسبة عالیة من النتائج نتالجراحیة في القرنیة وضم العملیاتنطاق 
 

 لقرنیةل ةیجراحال العملیة خالل لیزر فیمتو

الجراحیة في  العملیاتجراح في أداء مختلف للالفیمتو ثانیة للحصول على مساعدة ال تقدر بثمن  ماستخدایجري الحاضر في الوقت 
 جراحة القرنیة من الدقة والقدرة على التنبؤ والنتائج الوظیفیة للعملیة.في  فیمتو ثانیةالقرنیة. یزید 

 
جھازي فیمتو لیزر ھما: لیزر فیمتو ثانیة  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة المركزلدى 

WaveLight® FS200 )Alcon ،(الوالیات المتحدة األمریكیة ،Femto LDV Z8 )Ziemer.(سویسرا ، 

 

WaveLight® FS200   لیزر فیمتو ثانیة 

 



 

 Femto LDV Z8  لیزر فیمتو ثانیة

لتشریح القرنیة خالل عملیة رأب القرنیة العمیق  القرنیةیمكن للجراحین استخدام اللیزر لتشكیل نفق داخل القرنتین أثناء زرع أجزاء 
القرنیة للمریض أثناء عملیة رأب  وسریروذلك لقطع كل من الزرع  ةالبطانیلعملیة رأب القرنیة  المتبرع بھاالعمیقة، لتحضیر المادة 

 القرنیة.
فمن الممكن إجراء جراحة القرنیة البطانیة مع استبدال  المریض، لدىفي الحاالت التي تتضرر فیھا فقط الطبقات الخلفیة من القرنیة 

عن الجزء الخلفي من المواد  عند إجراء خالل العملیة الجراحیة للقرنیةثانیة فیمتو لیزر . بأخرى صحیةاألنسجة المعدلة مرضیا 
یدویة باستخدام التقنیة ال باستخدام عمل شاقیمكن التنبؤ بھ تماما وھو موحدة مثالیة وتوفیر سماكة المواد المتبرع بھا وذلك لقطع 

 خالل العملیة. رالضروري عند إجراء عملیة في غیاب فیتو لیزمبضع القرنیة التقلیدیة 
 

، فإن إدخال لیزر الفیمتو ثانیة إلى ممارسة جراح العیون یمكن أن یوفر قدراً أكبر من األمان والكفاءة وجودة الجراحة وبھذا الشكل
 .المنجزة

 

 باللیزر من الجلوكوماالعالج 
أثبتت المعالجة باللیزر من الجلوكوما نفسھا في  حالیا،. القرن الماضي الجلوكوما في سبعینیاتلمكافحة بدأ االستخدام الواسع للیزر 

باالقتران مع ، وھااللیزر كطریقة مستقلة لعالجبیمكن إجراء عالج الجلوكوما  الحالة،. في ھذه االعالم بأسره كأكثر الطرق فعالیة وآمن
 لجلوكوما.لعملیة جراحیة مجھریة مضادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :(ماء أزرق) مزایا العالج باللیزر من الجلوكوما
 الطبیعیة؛المسارات باستعادة تدفق السائل داخل العین من العین  •
 ؛كفاءة عالیة للحد من ضغط العین •
 ؛الحد األدنى من خطر حدوث مضاعفات •
 مزیلة لأللم؛غیر مؤلمة تتم تحت تأثیر التخدیر الموضعي عن طریق قطرات  یةاللیزر العملیات •
 الخارجیة؛یتم إجراؤه في العیادة  قصیرة،العالج باللیزر لفترة  •
 ؛(إعادة التأھیل) التعافيفترة قصیرة من  قصیرة، •
 العالج باللیزر من الجلوكوما ھو األكثر فعالیة في المراحل المبكرة من المرض. •

أنواع طبیعة التغیرات في جھاز صرف العین بواسطة حسب  الزاویة المغلقةالزاویة المفتوحة أو یتم استخدام  -على نوع الجلوكوما  اعتماًدا
 - الوطني للبحوث الطبیة المركز MNTK. یتم إجراء العالج باللیزر باستخدام أحدث التقنیات األصلیة المطورة في اللیزر عملیاتمختلفة من 

والتقنیات المتقدمة والمبتكرة المستخدمة في الممارسة العالمیة. یستخدم المتخصصون لدینا  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع 
 .لجلوكومالباللیزر من أجل المعالجة الفعالة  العملیاتوالتي تسمح لنا بإجراء مجموعة واسعة من  اللیزروھي أحدث أنظمة  األجھزة،أحدث 

 

– الشبكیة والجسم الزجاجيجراحة   
في طب العیون. الیوم یتم تنفیذ ھذه  عالیةال ةتكنولوجیتطلبا للھو القسم األكثر تعقیدا و -التدخالت الجراحیة على شبكیة العین والجسم الزجاجي 

أدوات خاصة قادرة على عبور بملم)  G )0.45-0.36 27-25من خالل الوصول الجزئي قیاس  العینین،دون فتح  MNTK العملیات في
وتحقیق أقصى قدر من  أیام، 3-1والبقاء في المستشفى لمدة  التعافياإلبرة. ھذه العملیة ال تتطلب خیاطة وتسمح بتقصیر فترة  مواقعالفجوة بین 

 .MNTKمنظومة من ھذه العملیات في روسیا في  ٪ 80یتم تنفیذ أكثر من  الیوم،الوظائف البصریة الممكنة. 

عالج انفصال  
حشوة الشبكیة: 
 موضعیة

Лечение 
отслойки 
сетчатки: 
локальное 
пломбирование  

 لصلبةبالنسبة ل
 یجري ،(بیاض العین)

خیاطة  الشقفوق 
مواد من تعبئة  حشوة

وبعد ذلك مسامیة، 
یجري تضریس 

مما یؤدي إلى  الصلبة
 الشقإغالق 

К склере, над 
разрывом 
подшивается 
пломба из 
пористого 
материала, 
происходит ее 
вдавливание, 
что приводит к 
закрытию 
разрыва 

 عامة،الكبیرة أو الفواصل ذات الموقع المركزي، كقاعدة  التشققاتمن الضروري اللجوء إلى عملیات أكثر تعقیًدا. تقترن  ،الصعبةفي الحاالت 
 الزجاجیة. استئصال - عملیةمن الضروري اللجوء إلى  الحاالت،ألوعیة الدمویة. في مثل ھذه باشدیدة تمنع الشبكیة من االتصال  ندباتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عالج انفصال 
الشبكیة: استئصال 

 الزجاجیة

Лечение отслойки 
сетчатки: 
витрэктомия  

ب ومن خالل ثق
بقطر  ةمجھری

مم یتم إزالة  0.4
الجسم الزجاجي 

 والدم

Через 
микроскопические 
проколы 
диаметром 0,4 
мм удаляется 
изменённое 
стекловидное 
тело и кровь 

 

وحجم االنفصال وعدد  الشبكیةھذه التدخالت بشكل فردي ویعتمد على مقدار الوقت الذي انقضى منذ ظھور انفصال ضمن ختیار من االیتم 
 مرحلة واحدة أو أكثر. خاللیمكن إجراء العالج  ،كل حالة على حداوما إلى ذلك. اعتمادا على  وجودھا،ومكان  الشقوق فیھا

باستخدام  ،السكري وداء للعین الزجاجي الجسم جراحة قسمفي  مؤھالت عالیة من مستوى عالميلدیھم یتم إجراء الجراحة من قبل جراحین 
فترة ما بعد الجراحة بسھولة  تمرال یتطلب خیاطة.  ثقبوالتي تمكن من العمل دون فتح مقلة العین بواسطة  الصغر،أحدث التقنیات المتناھیة 

 ونتائج العالج أفضل بكثیر. أكبر،

إلى األدویة الثوریة  تنتسبوالتي  ،Lutsentis  ،Ozurdeks  ،Eileaالحدیثة  األدویةبنشاط  MNTK في مجمع یستخدم أطباء العیون
ھناك انخفاض كبیر في  حیث ومع التناول األول لھا. وذمة البقعة الصفراء السكریة البقعي المرتبط بالعمر يالرطب التنّكسشكل الالتقدمیة لعالج 

 وعدم كفایة انتشار األوعیة الدمویة. جدید،مما یقلل إلى الحد األدنى من ظھور نزیف  ،االصابةوذمة البقعة ومنطقة 

 مختلفةظھور  مسبباتبلجسم الزجاجي لعائمة لتامة في حالة الع یةیطبق إزالة الزجاججدیدة.  یةظھرت عالجات لیزر األخیرة،في السنوات 
البقعي من استقرار العملیة وتحسین لیزر. یزید التعرض المیكروبي لللیزر لطبقات الشبكیة مع الشكل األولي من التنكس التطلب تشریحھا ی

 الوظیفة البصریة.

لعیونل والبالستیكیة جراحة الترمیمیةال  

 
مجموعة كاملة من العملیات الجراحیة  بتأدیة للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  - الوطني للبحوث الطبیة المركز وجراحیقوم 

 .استخدام تقنیات تشخیصیة متطورة وفعالة وثابتة بتحدید أسالیب العالج الفردیةبیسمح مما لمختلف أمراض العیون.  والبالستیكیةالترمیمیة 

 یجعل  DACRYO-CYSTO-RHINOSTOMYعند الموجات الرادیویة  باللیزراستخدام معدات التنظیر الداخلي  الخصوص،على وجھ 

 

 

 



ویقلل بشكل كبیر  الخارجیة لألغشیةویقلل من خطر حدوث صدمات إضافیة  تجمیليتأثیر  معطیة خارجیةمن الممكن إجراء العملیة بدون شقوق 
 :فترة إعادة التأھیل بعد العملیة الجراحیة للمرضى في عملیات مثل

• Transcanalicular laser dacryocystorhinostomy 
• Endonasal dacryocystorhinostomy 

• Endonasal canalculocystorinostomy  

على جلد الجفون في المنطقة المحیطة بالعین مع تأثیر تجمیلي جید باستخدام  للندبات المتكونةیمكن الحصول على إزالة سریعة بدون دم 
 والخیاطة الكھربائیة. البردباإلضافة إلى  واللیزر،أجھزة الموجات الرادیویة 

 

والتجھیز بأحدث المعدات وأدویة أفضل  فیھم المتحكم یعقتوال یةراللیز التنظیریةوالتطبیق الواسع للتكنولوجیات  الحدیثیعمل التخدیر 
 شركات التصنیع بشكل كبیر على تحسین جودة العملیات وتقلیل فترة إعادة التأھیل بعد العملیة الجراحیة للمرضى.

 والتجمیلیة واالستعادة الترمیمیة الجراحة قسمللمرضى یمنع تكرار األمراض. یتم إجراء الجراحة من قبل الجراحین في  ةالمنتظم المراقبة
 .من ذوي التأھیل العالي

 

 في القسم: تجريوالظروف المرضیة التي عند المرض والترمیمیة  التجمیلیةأنواع التدخالت 

وأسالیب دعامة)  - زرع( باستخدام مواد بالستیكیة فریدة من نوعھا استئصال العین بطرق مختلفة. الجراحة التجمیلیة على العیون العمیاء  •
 .، بما في ذلك في األطفالالتنظیر

تنظیر  اللیزر،عالج أمراض األعضاء الدمعیة. أحدث طرق العالج وعملیات التنظیر الداخلي في عدم قدرة القناة األنفیة الدمعیة (تقنیات  •
 .الدمعیة) لألعضاءالفریدة  فاتوالتصریدقیق 

والقضاء على نقص األنسجة الرخوة وإنشاء قاعدة متحركة لبدلة مستحضرات التجمیل باستخدام أدوات  ،انعدام المقلةتصحیح متالزمة  •
 .اإلشعاعيالمداریة بعد عملیات األورام الجذریة ودورات العالج البصریة بما في ذلك إزالة التشوھات  فریدة،ومواد بالستیكیة 

 السرطانیة. األورام عملیاتتقنیات فریدة من نوعھا للقضاء على الرؤیة المزدوجة بعد اإلصابة في المدار أو  •
في األنسجة الرخوة في المدار والوجھ باستخدام أحدث  التقیحاألسالیب األصلیة لعالج تآكل القرنیة من مختلف المسببات والجروح وعملیات  •

 .لبیولوجيوالطالء ا االختراعات
 .انطواء الجفن •
 .انقالب الجفن للخارج •
 .تدلي الجفن من المسببات المختلفة •
 .التشوھات الشكلیة للجفونإزالة  •
 .)يوالسفل ويظروف وحاالت مختلفة (البالستیك التجمیلي للجفن العلفي عملیة بلیفاروبالستي  •
 .باستخدام التقنیات والمواد األصلیة الجفنین والتصاقعند االلتصاق الملتحمي إعادة بناء جوف الملتحمة  •
 .البالستیك الفرعي أو العظمي من جدار المدار السفلي •
 .لحولألنواع معقدة من االعالج الجراحي  •
 .بما في ذلك العملیات الجراحیة والعالج الكیمیائي الشللي،معالجة معقدة للحول  •
 ار.المد یة محیطبالستیك •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عواقب اإلصابات والحروق واألمراض الخطیرة واألمراض  نتیجة المدارمعقدة في منطقة المدار ومنطقة حول  واستعادةعملیات إعادة بناء  •
 .الخلقیة

 .العالج الكیمیائي بواسطةعالج تشنج الجفن  •
 عالج جحوظ العین •
 .الكیمیائيوتراجع الجفن العلوي مع اعتالل العین الغدد الصماء عن طریق العالج  عین األرنبیة عالج •

بما في ذلك الموجات الرادیویة واللیزر والكھربائیة. وكذلك  مختلفة،إزالة األورام الحمیدة من الملتحمة والجلد باستخدام طرق جراحیة 
 الجراحة البردیة.

. مما سمح باستخدامھا في عالج المصادر المشعة التي تعمل مباشرة على الورم وال MNTKتم إنشاء مختبر النظائر المشعة على أساس 
الخصوص بتحدید تكتیكات العالج الفردیة على وجھ تساعد فعالة ومجربة  التشخیصفي تؤثر على بقیة أنسجة العین. استخدم تقنیات متقدمة 

ع كیس الدمع یسمح بإجراء العملیة دون شقوق خارجیة وتوفیر تأثیر تجمیلي معدات الموجات الرادیویة مي واللیزرالتنظیر الداخلي  استخدام
 كبیر في فترة إعادة التأھیل بعد العملیة الجراحیة للمرضى. ویقلل بشكل

 األورام في العین

 
 

وواحد منھا ھ روسیا،مراكز قلیلة في تقدمھا للمرضى الذین یعانون من جمیع أنواع أمراض الورم في جھاز الرؤیة  شاملةمساعدة عینیة  المركز  
.للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  -الوطني للبحوث الطبیة   

یتم تقسیم جمیع األورام إلى حمیدة  تقلیدیا،بما في ذلك تطویر أمراض الورم فیھ.  مختلفة،ھي عرضة ألمراض  آخر،مثل أي عضو بشري  العین،
 .حیاة المریضیھدد حاالت البل أیضا في عدد من  فحسب،ال یمكن لألخیر منھا أن یھدد الرؤیة  وخبیثة،

وبعض  ةمزیفالورم الوالمدار، وكذلك والجھاز البصري  یقدم الرعایة لمرضى أورام العین في المركز اإلشعاعيوالطب قسم طب أورام العیون 
الجیل  من (موسكو) معدات تشخیص للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف مجمع  یستخدم العملیات غیر السرطانیة. وفي الوقت الراھن

، ولكن أیضا والجھاز البصريلحفاظ على العین اكاملة من األسالیب الحدیثة في العالج، مما یجعل من الممكن لیس فقط  مجموعةاألخیر، ھناك 
 .للعینوالتجمیلیة  حالة الوظیفیةالتحسین  للحفاظ على وفي بعض الحاالت

 لحل المشكلة. للقسمیمكنك االتصال بمكتب االستقبال التابع في وقت قریب إذا كان ھناك حالة طوارئ وال یوجد موعد 

 ماذا نعالج؟
 شكل العین •
 األورام الكاذبة •
اعتالل عصبي مرتبط بالغدة مرض ورم حبیبي ویغنیر،  السبب،مجھول  البیاضلبعض األمراض الجھازیة (التھاب  یةمظاھر العینال •

 .وما إلى ذلك) ألجفان،لالبردة أو الكالزیون ، الدرقیة
 



 

 :األورام أنواع

 أورام األجفان  •
 أورام الغشاء المخاطي للعین •
 الكاذب والورمأورام المدار  •
 أورام القرنیة •
 أورام القزحیة •
 أورام المشیمیة ،ورم أرومة الشبكیةأورام داخل العین:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالج األطفال
 ما یلي:لعین لدى األطفال اوظیفیة یشمل قسم الجراحة المجھریة وإعادة تأھیل  الحاضرفي الوقت 

 .ألطفال مع العالج التقویميلتشخیص القسم   •
 .قسم جراحة األطفال  •



 عند األطفال. الشبكیةعالج   •
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالج التقویميألطفال مع لتشخیص القسم 

http://www.mntk.ru/patients/children-treatment/lecheie-detey/
http://www.mntk.ru/patients/children-treatment/lecheie-detey/
http://www.mntk.ru/patients/children-treatment/lecheie-detey/
http://www.mntk.ru/patients/children-treatment/lecheie-detey/
http://www.mntk.ru/patients/children-treatment/lecheie-detey/


 
وعالج الحول). االتجاه الرئیسي للقسم ھو فحص  قسم تحسین النظر –العظمي (الترجمة الحرفیة  التقویمي العالج مع ألطفالل تشخیصال قسم

 .مع األخذ بعین االعتبار التشخیصالضعف ومعرفة أسباب  الرؤیة،شامل لألطفال الذین یعانون من ضعف 

 :الصغار مع مختلف األمراض العنوان المرضى MNTKالتشخیص في قسم 

 ؛أمراض القرنیة  •

 ؛عدسة العین تعتم وإصابة  •

 ؛الجلوكوما  •

 ؛الزجاجي الجسمأمراض   •

 ؛أمراض شبكیة العین  •

 البصري؛أمراض العصب البصري والمسار   •

 ؛أمراض الورم في العینین  •

 ؛لدى الخدجاعتالل الشبكیة   •

 ؛)اإلستجماتزمطول النظر،  النظر،تشوھات االنكسار (قصر   •

 ؛الغمشوأنواع مختلفة من  الحول،  •

 )؛أمراض الجھاز الدمعي للعین (التھاب كیس الدمع لحدیثي الوالدة  •

 التھاب الملتحمة واألمراض االلتھابیة األخرى في الجزء األمامي من العین.  •

والغمش.  الحول اإلستجماتزم)، النظر،طول  النظر،االنكساریة (قصر  التشوھاتلدى األطفال ھي  النظراألسباب األكثر شیوًعا الضطرابات 
، مع بعض مؤشرات اللیزر) في العالج الوظیفي ،الصقة ،نظاراتیحتاج ھؤالء األطفال إلى االختیار الصحیح للتصحیح ( الحال،وبطبیعة 
 .الدینامیكیة اإللزامیة المراقبة

 

والدیھ ھي أساس التشخیص بشكل من معلومات موثوقة منھ و الحصول على طفل،والقدرة على إیجاد نھج لكل  ،الحدیثة التشخیص معداتإن توافر 
تدریبا جیدا وخبرتنا الطبیة طویلة األجل  بالمدر والطاقم الطبي ،المؤھالت أعلى من ھمالذین صحیح والعالج الموصوف بشكل مناسب. یسمح األطباء 

 لیة في عالج األطفال الذین یعانون من أمراض العیون.لتحقیق نتائج عا بثمن،ال تقدر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للجراحة الدقیقة للعیونقسم األطفال 
لعیون لدى لالخلقیة مراض ألل العالج الجراحيو الخدج لدى الشبكیة اعتالل يھ للعیون الدقیقة للجراحة األطفال قسم في األولویة ذات التوجھات

 العصب البصري.و أمراض الشبكیةوالتدریجي  الحول وقصر النظرو لعینإصابة ا عن الناتجةواألمراض  األطفال

 وفي نفس الوقت زراعة األطفال عند الخلقي لسادا لعالجالحدیثة  الدقیقةھو الجراحة  MNTK فيقسم الجراحة لألطفال  واحدة من انجازات
للعدسة  القوة البصریةحساب ل. تقنیة فریدة زرع عدسة داخل العینالساد مع لعالج الجراحة بجھاز "الفاكو"  -العین  لعدسات داخللالنماذج الحدیثة 

 بعد وقتنتیجة البصریة باللعدسة االصطناعیة، ولكن أیضا للتنبؤ ل، لیس فقط بشكل فردي تعیین قوة الدیوبتر MNTKوضعت في  الداخلیة
من اإلصابات والساد الطفل. ویتم العالج الجراحي للمیاه البیضاء ي عین التي یحث االنكسار ف الخصائص العمریة، معتبرا من المراقبة طویل
 .الحقن الدقیق في حدیثةباستخدام تكنولوجیا  خلقي للعدسةالخلع الفضال عن  المعقد

، حیث یتم قیاس ضغط العین، وتحدید حجم المحور األمامي الخلفي البنجالفحص التشخیصي لألطفال الصغار  الخلقیة الجلوكومابعند االشتباه 
للقرنیة، وزاویة ھیاكل الغرفة األمامیة قیاس وحالة العصب البصري، یتم إجراء الموجات فوق الصوتیة الفحص المجھري البیولوجي إذا لزم 

غیر فعال. اختیار العملیة یعتمد على مرحلة المرض  ول األدویةألن تنااألمر. في الجلوكوما الخلقیة وتعطى األفضلیة لتحدید العالج الجراحي 
 والسمات الھیكلیة للجزء األمامي من العین.

عملیة الالطریقة الوحیدة للعالج ھي  ،المخروطیة القرنیة حالة في المنطقة البصریة، وكذلك في حال تعتم القرنیة خلقیاً أو نتیجة إصابةفي 
إزالة ولقرنیة یجري في وقت واحد عملیة بالستیكیة لمعقد: شامل ودخل جراحي یجري ت االصابةت المرض ما بعد لقرنیة. في حاالالبالستیكیة ل

یزید بشكل كبیر من  MNTKلتقنیة التي طورتھا لوفقًا  المحفوظة. إن استخدام المواد الداخلیة وزرع العدسة األبیض الناتج عن اإلصابة الماء
 .الشفافة لقرنیةا تكیفاحتمالیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إجراءات قبول المواطنین األجانب
 

المؤسسة وفقاً لقواعد  في ا االتحادیةبصفة دائمة في روسی ینتقدم المساعدة الطبیة للمواطنین األجانب المقیمین بصفة مؤقتة أو المقیم  .1
. رقم 6/3/2013علیھا بموجب المرسوم الحكومي الروسي في  الموافقروسیا االتحادیة تقدیم الرعایة الطبیة للرعایا األجانب في 

186. 

" الحصول روسیا االتحادیة یحق للمواطنین األجانب المشمولین بالتأمین وفقا للقانون االتحادي بشأن "التأمین الطبي اإلجباري في  .2
 .على مساعدة طبیة مجانیة في إطار التأمین الطبي اإلجباري

ورة روتینیة للمواطنین األجانب وفقا لعقود تقدیم الخدمات الطبیة المدفوعة األجر أو عقود التأمین الصحي تقدم المساعدة الطبیة بص .3
 .الطوعي

 لالستشارة األجانب المواطنین قبول إجراءات
 

 :یشمل المركز .MNTK في مركز التشخیص الطبي في البلدان القریبة والبعیدةللمرضى من المأجورة بالنسبة الخدمات تقدم 

 قسم التشخیص  -

 دون جراحةالعالج جراحة العیادات الخارجیة والعالج  عیادة قسم األسالیب الشاملة في -

 قسم تصدیر الخدمات الطبیة -

 البلدان القریبة والبعیدةمرضى من لل) لزم االمر والعالج (إذا واالستشارة الطبیة للفحصدعوة  -لخدمات الطبیة اتوجھ قسم تصدیر 
 .بطریقة أخرىعن طریق البرید اإللكتروني أو  المرسلةوطلبات عالجھم  مستنداتھم الطبیةعلى أساس 

العدید من البلدان. وأدى ذلك إلى حقیقة  نالت اھتمامتكنولوجیا فریدة من نوعھا، وضعت تحت إشراف األكادیمي فیودوروف المرضى 
للرعایا  خدمات في مجال طب العیونالحق الرسمي  على MNTKي حصل مجلس وزراء االتحاد السوفیات وبقرار 1986أن في عام 

 .األجانب

 "جراحة العیون". MNTKلتحدید مؤشرات لتلقي العالج في  استشارات طبیة بالمراسلةجراء ھناك ترتیبات إل

 

 المراسلة:ب
 البرید عنوان إلى السفر جواز مع بیانات اإلنجلیزیةالروسیة أو  باللغة العین حالة عن طبي تقریر إرسال للمریض یمكن. 1

 mntkmedex@mail.ru: الطبیة الخدمات تصدیر لقسم اإللكتروني
 
للجراحة  االتحاديفیدروف مجمع  المركز الوطني للبحوث الطبیة وبیانات الفحص التي یجریھا خبراء للتشخیص وفقا. 2

 حول للمرضى شاملة ومعلومات الروسیة الصحة وزارة ذكرت حسبما ،وزارة الصحة لروسیا االتحادیةل الدقیقة للعیون
 وقائمة الخدمات والخدمات الصحیة الرعایة وتكالیف العالج ومدة المطلوب والعالج ستقبالاال وظروفالقدوم  جدوى
للجراحة  االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع یبرر رفض استقبال . الضروریة والمراجع الوثائق

 .الدقیقة للعیون
 االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع على نموذج علیھ ترویسة  للمریض إیجابیة استجابةیتم إرسال . 3

المركز الوطني للبحوث  في) لزم االمر إذا( والعالج لالستشارة الدعوة أشكال من شكل ھو والذي للجراحة الدقیقة للعیون
 .فیدروفالطبیة مجمع 

 التأشیرةفي الحصول على  دعم قدمی ال للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع . 4
 موظفي یأخذه )األمر لزم إذا( المرافق والشخص للمریض روسیا الى دخول تأشیرة منح قرار. روسیا االتحادیة إلى للقدوم

یتصل موظفو  إلقامةل المتوقعة مدةبال تتعلق إضافیة معلوماتل األمر لزم إذا. المریض إقامة بلد في الروسیة القنصلیة
 .للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع القنصلیة ب

 شخصیاً  بالحضور
للجراحة الدقیقة  االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع عند قدوم المواطن األجنبي بنفسھ إلى   .1

مترجم  یرافقھم 74А الغرفة رقمفي مركز التشخیص الطبي في  تجريوالتي  واالستشارة يالتشخیصلفحص لللعیون 
مع األخذ بعین االعتبار الوقت الالزم  14:00 ىحت 8:30ساعة من ال، ویفضل دون موعد مسبقفي أي وقت 

 .لفحصل



 
طبي مع بیانات الفحوص الطبیة  وتقریر(تسجیل اإلقامة)  ساریة المفعولتأشیرة دخول وجود جواز السفر مع  .2

 .)لیس ضروريمرغوب فیھ (
 

 .) في حضور الوالدین أو الممثلین القانونیین مع توكیل رسمي معتمد من الوالدین18یتم فحص األطفال (حتى سن  .3
 

المركز المقررة من قبل جمیع الخدمات الطبیة والخدمیة قبل تقدیم ھذه الخدمات وفقًا للتعریفات مقابل یتم الدفع   .4
 .بالروبل نقًدا أو ببطاقة مصرفیةللجراحة الدقیقة للعیون  االتحاديفیدروف الوطني للبحوث الطبیة مجمع 

 
مرض على خط لل الشخصيالخبراء بشأن الملف  استشارةحصل على یالمریض لفحوص ویخضع  الحضورفي یوم  .5

في أقرب وقت ممكن إعداد المریض لدخول المستشفى في حال وجود مرض تشخیص منفصل، مما یجعل من الممكن 
 .وتلقي العالج

 
. یجب والنقلخدمات الترجمة  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع  قدمیال  .6

 .بذلك مقدًما یھتمعلى المریض أن 
 

سیتم شرح جمیع التوصیات المتعلقة بالعالج وظروف االستشفاء والمسائل التنظیمیة األخرى للمریض من قبل   .7
 .االستشارةالطبیب بعد االنتھاء من 

 تشخیصي فحص تنظیم إلى والتشخیصي الطبي المركز یةھیكل ھدفت
 .الراحة في غایة ظروف في مأجور أساس على لمرضىل وعالج

 :عناصر الخدمة الطبیة الموسعة في مركز التشخیص الطبي في الخدمات التالیة تتمثل

 )؛(الھاتف والفاكس والبرید اإللكتروني بالمراسلةاالستشارة الطبیة  -

 واحد؛الفحص في غضون یوم   -

 والمخبري؛الفحص التشخیصي  أسالیب سریعة في -

 ؛مع كبار أطباء العیون استشاراتإجراء  -

 العاجلة؛الطبیة  المساعدةتقدیم  -

 .على مدار الساعةمناوب طبیب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



والبلدان القریبة ) للمرضى من روسیا في حال المرضاالستشارة والعالج ( -تخصص المركز الطبي والتشخیصي 
 والبعیدة.

 1986المرضى من العدید من البلدان. في عام اھتمام  نالتفیدروف تقنیات فریدة وضعت تحت إشراف األكادیمي 
المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع حصل بأمر من مجلس وزراء اتحاد الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة  میالدیة

 الحق الرسمي في توفیر الرعایة العینیة للمواطنین األجانب. على للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف 

 
 

ھي  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف لمركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع لاستراتیجیة النشاط الجراحي 
مزیج نوعي من األسالیب الجراحیة األكثر تقدًما للتكنولوجیا والخبرة السریریة مع التركیز على النھج الفردي بھدف 

الفرصة  للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع جراحي لدى . التعافيضمان 
أمراض الشبكیة بإلجراء العالج الجراحي ألیة أمراض في العین. العملیات األكثر شیوعا ھي تدخالت مشتركة 

 االتحاديفیدروف مع المركز الوطني للبحوث الطبیة مجقام  میالدیة 1986والجسم الزجاجي والقرنیة. منذ عام 
، ومعظمھم من مواطني دول البلدان القریبة والبعیدةألف) من  100مرضى (أكثر من  بمعالجة للعیونللجراحة الدقیقة 

المنطقة العربیة واآلسیویة. كازاخستان وأوكرانیا. یتم تنفیذ جمیع العملیات من قبل جراحین مؤھلین تأھیالً عالیاً من 
مدة إقامة المریض في . متوسط للجراحة الدقیقة للعیون االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع 

 یوًما. 2-1یستغرق  يمستشفى المركز الطبي والتشخیص

 

 التشخیص

 :التشخیص أسالیبأحدث 

 الطیفي البصري التماسك المقطعي التصویر  •
 الشبكیة ھایدلبرغ •
 الصوتیة فوق بالموجات للعین المجھري الفحص •
 بالفلوریسین الدمویة األوعیة تصویر •
 الصوتیة فوق بالموجات دوبلر  •
  القرنیة طبغرافیة •
 بؤري مجھر •
 ابیرومتر •
 العین لشبكیة المقطعي التصویر •
 الدقیق البصر مجال قیاس •

 

 



 

 . من المستحسن عدم قدومبنظرك) الوثائق الطبیة المتعلقة في حال توفرھامن المستحسن أن یكون لدیك ( القدوم إلى المركزعند 
لدراسة  الحدقةع ی، حیث تشتمل عملیة الفحص المعقدة في األغلبیة الساحقة من الحاالت على توسیقودھا بنفسھ المركز بسیارةإلى  المراجع

 تفاصیل قاع العین.

تقنیات الحدیثة یتیح الكشف في الوقت المناسب عن أسباب ضعف بمساعدة األدوات وال لجھاز البصريلالتشخیص الموسَّع والمتعمق 
 .غیر جراحيصحیح ووصف العالج الجراحي أو  والتشخیص بشكلالبصر 

مع  لالستشارةویحدد البرنامج الفردي للتشخیص بالعیون ویرسل  الحضورسبب  سیشرحالذي  األولیةیبدأ الفحص باستشارة طبیب الرعایة 
 .بالمریضالخاص لملف ا وفقطبیب القسم المختص 

 والعالج الفحص تكلفة

من قبل متخصصین للجراحة الدقیقة للعیون  االتحاديفیدروف المركز الوطني للبحوث الطبیة مجمع  یتم إجراء الفحص التشخیصي في
فردي. یعالج المتخصصون في مركز  نھجمؤھلین تأھیالً عالیاً على معدات حدیثة ألفضل المصنعین األجانب. یضمن لكل مریض 

 .التشخیص لدینا كل مریض باھتمام واحترام كبیرین

یتم استخدام أحدث أسالیب الكمبیوتر والموجات فوق الصوتیة لفحص ھیاكل العین  عموما المعتمدةباإلضافة إلى تقنیات التشخیص القیاسیة 
لتشخیص وتحدید طرق  مبكرةحتى في مرحلة  المرض،ه الدراسات تحدید التي ال یمكن الوصول إلیھا خالل الفحص الروتیني. یمكن لھذ

 .ج األكثر كفاءةالعال

 

 قاعووأمراض الشبكیة والجسم الزجاجي االنكساریة  العیوبإلى  :اعتمادا على األمراض المرضى،نقسم ی، الفحصمن أجل تحسین عملیة 
ئي في مجال المرض. ھذا یجعل من الممكن إعداد المریض في أقصر . في یوم القبول یخضع المریض للفحص والتشاور مع أخصاالعین

من الضروري تسلیط الضوء على أحدث جیل من األجھزة بما فإنھ  األداء،والعالج. في خط المعدات عالیة  لوضعھ في المشفىوقت ممكن 
عدم وعائیة تصویر األوعیة الشبكیة للكشف عن  - OST؛ ZEISSشركة  للعین األمامي للجزءالبصري في ذلك: التصویر المقطعي 

 .OCULUS شركة من OPTOVUE  ،PENTACAM شركةاألغشیة 

 .جعل إقامتھم في مركز التشخیص الطبي أكثر راحةبخدمات إضافیة للمرضى تسمح 

 :من ھذه الخدمات

 لخ)؛مزودة بجمیع وسائل الراحة (تلفزیون، ھاتف، ثالجة، إ وفاخرةمفردة ومزدوجة غرف  -

 ؛مقھى مریح وبوفیھ -

 دائرة الھجرة االتحادیة؛في تسجیل  -

 لنقل بالسیارات داخل المجمع؛خدمة ا -

 ؛وقف السیاراتم -

 األمتعة؛ توصیل -

 ؛تبدیل بیاضات األسرة بشكل غیر دوري -

 قاعة المؤتمرات -

 .ساعة 24أمن على مدار  -

 .MNTK حرممن الممكن وضعھ في غرف مفردة ومزدوجة مریحة في مجمع الفندق في  المریض،أثناء فحص 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 الخدمات واألسعار
 اختبارات تشخیصیة

 السعر التشخیص

قیاس مجال  ،autorefractokeratometry ،بما في ذلك استشارة طبیب الرعایة األولیة( فحص المریض األولي
، ة، قیاس الضغط الداخلي للعینالمحوري للعین وعمق الغرفة األمامیة وقطر القرنی الطولقیاس ، البصرقیاس حدة ، البصر

 ).واستشارة جراح العیون

5200 

 األولیة،بما في ذلك استشارة طبیب الرعایة  األمراض االنكساریة من االوليفحص المریض 
autorefractokeratometry  ،، الطول المحوري للعین وعمق الغرفة  قیاس ، البصر قیاس حدة، قیاس مجال البصر

جراح  استشارة، یاً، قیاس سماكة القرنیةكمبیوترة، قیاس الضغط الداخلي للعین، تضاریس الشبكیة األمامیة وقطر القرنی
 ).العیون

6000 

سنوات 3الى  أشھر 6من في عمر  لألطفال الفحص األولي دون استشارة طبیب عیون  2880 

سنوات 7إلى  3من سن في عمر دون استشارة طبیب عیون لألطفال  االوليالفحص   4140 

سنوات 7طفال األكبر من لألالفحص األولي دون استشارة طبیب عیون   3300 

http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/treatment-unit/lechebniy-tsentr/


ألطفال (جراح عیون)لاستشارة مع طبیب الرعایة األولیة   3000 

قیاس ،  autorefractokeratomyبعد الجراحة (بما في ذلك قیاس حدة البصر، بعیدة فحص المریض المعالَج في فترة 
 ، استشارة جراح العیون)الضغط الداخلي للعین

1700 

(للعین الواحدة)  الفحص بالموجات فوق الصوتیة  2300 

 2730 التصویر المقطعي البصري الجزء األمامي من العین

(ھدف واحد) من العین الخلفيالتصویر المقطعي البصري الجزء   2990 

أھداف) 2-3( من العین الخلفيالتصویر المقطعي البصري الجزء   4290 

 1400 (retinotomography) للعصب البصري يتشخیص كمبیوتر

 5800 تصویر األوعیة الدمویة بالفلوریسین

 16700  واإلندوسیانین  تصویر األوعیة الدمویة بالفلوریسین

 980 لعیونلمسح 

 1200 مسح للمدار

 660 تخطیط كھربیة الشبكیة

 1200 كمبیوتریاً  تضاریس القرنیة

 700 ماستر" –فحص "عدسات داخل العین 

 750 فحص مجاالت النظر حاسوبیاً 

 ألطفال)للكبار / لاختیار نظارات بسیطة (
600-
1200 



 ألطفال)للكبار / ل( طبیةاختیار نظارات 
1150-
1300 

 660 للبطانةفحص مجھري 

 900 قیاس االنحراف

 Verion" 2400" فحص على نظام المالحة التشخیصي

 2100 كام-شیمفلوغفحص العین بواسطة 

 
 المخبریة الفحوصات

لفحصا لسعرا   

األمراض االنكساریة: الكشف عن األجسام المضادة لفیروس نقص بمریض مصاب ال بوضعتتضمن مجموعة التحالیل الخاصة 
 السفلس.مرض ، فحص اإلصابة بC و B والتھاب الكبد الوبائي البشریةالمناعة 

2700 

الدم مع الصفائح الدمویة،  تحلیل ،لبولل تحلیل عامتشمل مجموعة االختبارات واإلعداد قبل الجراحة قبل الدخول إلى المستشفى: 
 فحص اإلصابة بمرض السفلس ، C و B التھاب الكبد البشریة،وتحدید األجسام المضادة لفیروس نقص المناعة 

4300 

، الدم مع الصفائح الدمویة تحلیل ،لبولل تحلیل عامتشمل مجموعة االختبارات واإلعداد قبل الجراحة لألطفال في المستشفى: 
 ، فحص اإلصابة بمرض السفلس C و B إلى التھاب الكبد البشریة،وتحدید األجسام المضادة لفیروس نقص المناعة 

4900 

 

 العالج

 أنواع العالج

 السعر

 На 1 глаз عالج جراحي

(دون عدسة داخلیة) عملیة نزع الماء من العین  31000 

(مع زرع عدسة داخلیة) عملیة نزع الماء من العین  55700-103600 



عملیة نزع الماء من العینمتابعة جراحیة فمتو الثانیة   56300 

 110300-34800 جراحة الشبكیة والجسم الزجاجي

 59040 حقن بصري داخلي Lucentis لوسنتس

Ozurdeks  83160 حقن بصري داخلي 

لجلوكومامضادة ل جراحةعملیات   34700-40200 

Express  زرع الصرف  86300 

 24600-22800 زراعة القرنیة

 72000-36000 متابعة فیمتو الثانیة

العینالعملیات البالستیكیة التي تجري لخارج مقلة   21400-86600 

المتداخلةالعملیات   71900-326000 

  المعالجة اللیزریة:

LASIK  (اعتمادا على االنكسار) 33600-25100 

LASIK  51100 تكنولوجیا شخصیةب 

(اعتمادا على االنكسار)فمتو الثانیة   53900-62600 

 FEMTOLAZIK 65900-71900 بتكنولوجیا شخصیة

باللیزراستئصال القرنیة   28600 

دون التأثیر على بنى العین  للقرنیة،على الطبقات السطحیة  excimer اللیزرلیة غیر اتصالیة تجري بعم
34700 



 األخرى

 51100-71100   (LASIK, FEMTOLAZIK) البصر الشیخوخي - ضطرابات الرؤیة المقربةا

 9500/11700/28300 / المقیدة/ تقویة الشبكیةالرؤیة الطرفیة (المحیطیة)

التخثر الضوئي للشبكیة باللیزرمرحلة   28300 

 

 البقاء في المستشفى

 الخدمة
ل السعر، بالروب

 الروسي

 :فئات مختلفة (الیوم)غرف من البقاء في المستشفى خالل النھار في 
 

 )غرفة مفردة / یوم(مركز العالج والتشخیص  مستشفى -
 )/ یوم مزدوجةغرفة (مكان في مركز العالج والتشخیص  مستشفى -

 / الیوم) الغرفةمستشفى المبنى الرئیسي (مكان في   -

 
 
 
6300 
5900 
4650 

 

 ستشارة.عند القدوم لالیمكن الحصول على معلومات أكثر دقة عن تكلفة الخدمات الطبیة 
 

 تنزیل قائمة األسعار الكاملة:
• Price_2017.xls 

 

 اتصل بنا
8 (499) 906-50-01 
— 

موسكو، االستعالمات مدینةالھاتف متعدد القنوات خدمة   
مساًء (یومیًا) 7:30صباًحا حتى  8:30الساعة  من  

 قسم تصدیر الخدمات الطبیة
 (المرضى األجانب)

 

8 (499) 499-87-29 
 من الساعة 8:30 حتي 17:00 ، ما عدا السبت)

 (واألحد

mntkmedex@mail.ru 

 العنوان:

، وزارة االتحادي للجراحة الدقیقة للعیون فیدروف مجمع ، المركز الوطني للبحوث الطبیة، مستقلة اتحادیةحكومیة مؤسسة 
 الصحة

 ، موسكو،127486

 а59بیسكودنیكوفسكي بولفار، بنایة رقم 

http://www.mntk.ru/files/upload/Price_2017.xls
mailto:mntkmedex@mail.ru


 

 أوقات العمل:

• 8:30 – 17:00 
 من االثنین حتى الخمیس -

• 8:30 – 16:00  
 الجمعة  -

 أیام العطلة •
 السبت واألحد -

 
 مخطط توضع المباني:

 

 
 
 
 

 :النقل عن طریق وسائل النقل العام
 رازوموفسكایا -بیتروفسكي محطة مترو  •

(الخروج إلى  M10 رمادي)؛، خط مترو االنفاق ال(الخروج إلى مركز التسوق "باروس" К206و  114یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافالت رقم 
 .، خط مترو االنفاق أخضر فاتح)، موقف "الجراحة الدقیقة للعیون"سكوي شوسیھدمیتروف
 فیرخنیي لیخابوري محطة مترو •



بیسكودنیكوفسكي بولفار موقف "الجراحة الدقیقة  الخروج إلى) 154ورقم  167رقمیمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافالت 
 للعیون"
 محطة مترو سیلیغیرسكایا •

، موقف "معھد الجراحة الدقیقة )الخروج إلى دمیتروفسكوي شوسیھ( К206رقم یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافلة 
 للعیون".

موقف "معھد  كوروفینسكي شوسیھ)، الخروج إلى( 56رقم ترولي باص  ،215К, 656, 672 194الحافالت أرقام 
 الجراحة الدقیقة للعیون".

 محطة مترو أوكروجنایا •
 موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون". ،154یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافلة رقم 

 دمیتروفسكایا، محطة مترو تیمیریازیفسكایامحطة مترو سافیولوفسكایا، محطة مترو  •
 موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون".، M10یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافلة 

 محطة مترو بوتانیتشیسكي ساد •
موقف "معھد  ،154من المركز). یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافلة رقم  في حال القدوماألخیرة ( العربةاخرج من 
 الدقیقة للعیون".الجراحة 

 محطة مترو فویكوفسكایا •
 موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون". ،114یمكنك الوصول إلینا عن طریق الحافلة رقم 

 محطة مترو ألتوفیفو •
 موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون".، 92الحافلة رقم  عن طریقیمكنك الوصول إلینا 

 محطة مترو ریتشنوي فوكزال •
 موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون".، 284و 857 رقم الحافلةن طریق إلینا عیمكنك الوصول 

 محطة قطار الحلقة الدائریة لموسكو أوكروجنایا 
 "معھد الجراحة الدقیقة للعیون".حتى موقف  154الحافلة رقم 

 حتى موقف "شارع صوفیا كوفالیفسكي". 857و 748، الحافلة رقم بیسكودنیكوفسكيمحطة قطار  
 حتى موقف "معھد الجراحة الدقیقة للعیون". 154، الحافلة رقم خوفرینومحطة قطار  

 
 بالسیارة: المركزكیف تصل إلى 

سنویة  800"شارع  إلىثم اتجھ یمیًنا  دمیتروفسكوي شوسیھإلى  فالتف (MKAD) الدائريإذا كنت قادًما من طریق موسكو  •
 .بیسكودنیكوفسكي بولفار اتجھ یساًرا إلى التقاطع التالي. عند "موسكو

 االلتفافقم بستكون على یمینك ثم  حیث "یریفان"إلى سینما دمیتروفسكوي شوسیھ طول  ىعل بالسیرفقم  المركزإذا كنت قادًما من  •
 .بیسكودنیكوفسكي بولفارإلى  یساًرا عند اإلشارة الضوئیة الثانیة

 
 

 
 أیروإكسبرس من المطارات بالقطار

 في -فنوكوفو  مطار دقیقة ومن 30یعمل بانتظام دون توقف كل أیروإكسبرس  مطار شیریمیتیفو قطارودومودیدوفو مطار من 
 77-33-700 800 7+عبر الھاتف: قطار أیروإكسبرس  دقیقة. معلومات حول 40إلى  30ساعة واحدة. تستغرق الرحلة من 

 .روسیا المكالمة مجانیة) من(
 :موسكو إلىالوصول 
o  إلى محطة مترو بافیلیتسكایا -من دومودیدوفو. 
o  إلى محطة مترو بیلوروسكایا. -من شیریمیتیفو 
o  إلى محطة مترو بیلوروسكایا. -من شیریمیتیفو 
o  كییفسكایاإلى محطة مترو  -من فنوكوفو. 

 
 


	خلال 30 عاما في MNTK أجريت أكثر من  320 000 عملية ليزر.
	تقنيات الليزر MNTK معروفة بشكل جيد خارج روسيا، أما معدات الليزر التي صممها متخصصو MNTK بالاشتراك مع معهد الفيزياء العامة التابع لأكاديمية بروخوروف للعلوم يعمل بنجاح في العشرات من العيادات العامة والخاصة في روسيا وفي البلدان القريبة والبعيدة.
	ووفقا للإحصاءات، واحدة من الأسباب الرئيسية للعمى وضعف البصر عند الناس في جميع أنحاء العالم هو الماء البيضاء - وهو مرض يرتبط مع تغيم العدسة. حاليا، من الممارسة العملية في MNTK يستخدم أسلوب التكنولوجيا الفائقة جراحة سلس، حيث التكنولوجيا المطبقة وليزر لإ...
	الإدارة
	ReLEx SMILE
	تقنية زرع القرنية الانتقائية
	فديو

	اعتمادًا على نوع الجلوكوما - يتم استخدام الزاوية المفتوحة أو الزاوية المغلقة حسب طبيعة التغيرات في جهاز صرف العين بواسطة أنواع مختلفة من عمليات الليزر. يتم إجراء العلاج بالليزر باستخدام أحدث التقنيات الأصلية المطورة في MNTK المركز الوطني للبحوث الطبية...
	جراحة الشبكية والجسم الزجاجي –
	التدخلات الجراحية على شبكية العين والجسم الزجاجي - هو القسم الأكثر تعقيدا وتطلبا للتكنولوجية العالية في طب العيون. اليوم يتم تنفيذ هذه العمليات في MNTK دون فتح العينين، من خلال الوصول الجزئي قياس 25-27 G (0.45-0.36 ملم) بأدوات خاصة قادرة على عبور الفج...
	في الحالات الصعبة، من الضروري اللجوء إلى عمليات أكثر تعقيدًا. تقترن التشققات الكبيرة أو الفواصل ذات الموقع المركزي، كقاعدة عامة، بندبات شديدة تمنع الشبكية من الاتصال بالأوعية الدموية. في مثل هذه الحالات، من الضروري اللجوء إلى عملية - استئصال الزجاجية.
	يتم الاختيار من ضمن هذه التدخلات بشكل فردي ويعتمد على مقدار الوقت الذي انقضى منذ ظهور انفصال الشبكية وحجم الانفصال وعدد الشقوق فيها ومكان وجودها، وما إلى ذلك. اعتمادا على كل حالة على حدا، يمكن إجراء العلاج خلال مرحلة واحدة أو أكثر.
	يتم إجراء الجراحة من قبل جراحين لديهم مؤهلات عالية من مستوى عالمي في قسم جراحة الجسم الزجاجي للعين وداء السكري، باستخدام أحدث التقنيات المتناهية الصغر، والتي تمكن من العمل دون فتح مقلة العين بواسطة ثقب لا يتطلب خياطة. تمر فترة ما بعد الجراحة بسهولة أك...
	يستخدم أطباء العيون في مجمع MNTK بنشاط الأدوية الحديثة Lutsentis ، Ozurdeks ، Eilea، والتي تنتسب إلى الأدوية الثورية التقدمية لعلاج الشكل الرطب التنكّسي البقعي المرتبط بالعمر وذمة البقعة الصفراء السكرية. حيث ومع التناول الأول لها هناك انخفاض كبير في و...
	في السنوات الأخيرة، ظهرت علاجات ليزرية جديدة. يطبق إزالة الزجاجية في حالة العتامة لعائمة للجسم الزجاجي بمسببات ظهور مختلفة يتطلب تشريحها الليزر. يزيد التعرض الميكروبي للليزر لطبقات الشبكية مع الشكل الأولي من التنكس البقعي من استقرار العملية وتحسين الو...
	الجراحة الترميمية والبلاستيكية للعيون
	يقوم جراحو المركز الوطني للبحوث الطبية - مجمع فيدروف الاتحادي للجراحة الدقيقة للعيون بتأدية مجموعة كاملة من العمليات الجراحية الترميمية والبلاستيكية لمختلف أمراض العيون. مما يسمح باستخدام تقنيات تشخيصية متطورة وفعالة وثابتة بتحديد أساليب العلاج الفردية.
	على وجه الخصوص، استخدام معدات التنظير الداخلي بالليزر الموجات الراديوية عند DACRYO-CYSTO-RHINOSTOMY يجعل
	من الممكن إجراء العملية بدون شقوق خارجية معطية تأثير تجميلي ويقلل من خطر حدوث صدمات إضافية للأغشية الخارجية ويقلل بشكل كبير فترة إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية للمرضى في عمليات مثل:
	 Transcanalicular laser dacryocystorhinostomy
	 Endonasal dacryocystorhinostomy
	• Endonasal canalculocystorinostomy
	يمكن الحصول على إزالة سريعة بدون دم للندبات المتكونة على جلد الجفون في المنطقة المحيطة بالعين مع تأثير تجميلي جيد باستخدام أجهزة الموجات الراديوية والليزر، بالإضافة إلى البرد والخياطة الكهربائية.
	يعمل التخدير الحديث والتطبيق الواسع للتكنولوجيات التنظيرية الليزرية والتعقيم المتحكم فيه والتجهيز بأحدث المعدات وأدوية أفضل شركات التصنيع بشكل كبير على تحسين جودة العمليات وتقليل فترة إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية للمرضى.
	المراقبة المنتظمة للمرضى يمنع تكرار الأمراض. يتم إجراء الجراحة من قبل الجراحين في قسم الجراحة الترميمية والاستعادة والتجميلية من ذوي التأهيل العالي.
	أنواع التدخلات التجميلية والترميمية عند المرض والظروف المرضية التي تجري في القسم:
	  الجراحة التجميلية على العيون العمياء. استئصال العين بطرق مختلفة باستخدام مواد بلاستيكية فريدة من نوعها (زرع - دعامة) وأساليب التنظير، بما في ذلك في الأطفال.
	 علاج أمراض الأعضاء الدمعية. أحدث طرق العلاج وعمليات التنظير الداخلي في عدم قدرة القناة الأنفية الدمعية (تقنيات الليزر، تنظير دقيق والتصريفات الفريدة للأعضاء الدمعية).
	 تصحيح متلازمة انعدام المقلة، والقضاء على نقص الأنسجة الرخوة وإنشاء قاعدة متحركة لبدلة مستحضرات التجميل باستخدام أدوات ومواد بلاستيكية فريدة، بما في ذلك إزالة التشوهات البصرية المدارية بعد عمليات الأورام الجذرية ودورات العلاج الإشعاعي.
	 تقنيات فريدة من نوعها للقضاء على الرؤية المزدوجة بعد الإصابة في المدار أو عمليات الأورام السرطانية.
	 الأساليب الأصلية لعلاج تآكل القرنية من مختلف المسببات والجروح وعمليات التقيح في الأنسجة الرخوة في المدار والوجه باستخدام أحدث الاختراعات والطلاء البيولوجي.
	 انطواء الجفن.
	 انقلاب الجفن للخارج.
	 تدلي الجفن من المسببات المختلفة.
	 إزالة التشوهات الشكلية للجفون.
	 عملية بليفاروبلاستي في ظروف وحالات مختلفة (البلاستيك التجميلي للجفن العلوي والسفلي).
	 إعادة بناء جوف الملتحمة عند الالتصاق الملتحمي والتصاق الجفنين باستخدام التقنيات والمواد الأصلية.
	 البلاستيك الفرعي أو العظمي من جدار المدار السفلي.
	 العلاج الجراحي لأنواع معقدة من الحول.
	 معالجة معقدة للحول الشللي، بما في ذلك العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي.
	 بلاستيكية محيط المدار.
	 عمليات إعادة بناء واستعادة معقدة في منطقة المدار ومنطقة حول المدار نتيجة عواقب الإصابات والحروق والأمراض الخطيرة والأمراض الخلقية.
	 علاج تشنج الجفن بواسطة العلاج الكيميائي.
	 علاج جحوظ العين
	 علاج عين الأرنبية وتراجع الجفن العلوي مع اعتلال العين الغدد الصماء عن طريق العلاج الكيميائي.
	إزالة الأورام الحميدة من الملتحمة والجلد باستخدام طرق جراحية مختلفة، بما في ذلك الموجات الراديوية والليزر والكهربائية. وكذلك الجراحة البردية.
	تم إنشاء مختبر النظائر المشعة على أساس MNTK. مما سمح باستخدامها في علاج المصادر المشعة التي تعمل مباشرة على الورم ولا تؤثر على بقية أنسجة العين. استخدم تقنيات متقدمة في التشخيص فعالة ومجربة تساعد بتحديد تكتيكات العلاج الفردية على وجه الخصوص استخدام ال...
	الأورام في العين
	مساعدة عينية شاملة للمرضى الذين يعانون من جميع أنواع أمراض الورم في جهاز الرؤية تقدمها مراكز قليلة في روسيا، واحد منها هو المركز الوطني للبحوث الطبية - مجمع فيدروف الاتحادي للجراحة الدقيقة للعيون.
	العين، مثل أي عضو بشري آخر، هي عرضة لأمراض مختلفة، بما في ذلك تطوير أمراض الورم فيه. تقليديا، يتم تقسيم جميع الأورام إلى حميدة وخبيثة، لا يمكن للأخير منها أن يهدد الرؤية فحسب، بل أيضا في عدد من الحالات يهدد حياة المريض.
	قسم طب أورام العيون والطب الإشعاعي في المركز يقدم الرعاية لمرضى أورام العين والجهاز البصري والمدار، وكذلك الورم المزيفة وبعض العمليات غير السرطانية. وفي الوقت الراهن يستخدم مجمع فيدروف الاتحادي للجراحة الدقيقة للعيون (موسكو) معدات تشخيص من الجيل الأخي...
	إذا كان هناك حالة طوارئ ولا يوجد موعد في وقت قريب يمكنك الاتصال بمكتب الاستقبال التابع للقسم لحل المشكلة.
	ماذا نعالج؟
	 شكل العين
	 الأورام الكاذبة
	 المظاهر العينية لبعض الأمراض الجهازية (التهاب البياض مجهول السبب، مرض ورم حبيبي ويغنير، اعتلال عصبي مرتبط بالغدة الدرقية، البردة أو الكالزيون للأجفان، وما إلى ذلك).
	أنواع الأورام:
	  أورام الأجفان
	 أورام الغشاء المخاطي للعين
	 أورام المدار والورم الكاذب
	 أورام القرنية
	 أورام القزحية
	 أورام داخل العين: ورم أرومة الشبكية، أورام المشيمية
	علاج الأطفال
	في الوقت الحاضر يشمل قسم الجراحة المجهرية وإعادة تأهيل وظيفية العين لدى الأطفال ما يلي:
	  قسم التشخيص للأطفال مع العلاج التقويمي.
	  قسم جراحة الأطفال.
	  علاج الشبكية عند الأطفال.
	قسم التشخيص للأطفال مع العلاج التقويمي
	قسم التشخيص للأطفال مع العلاج التقويمي العظمي (الترجمة الحرفية – قسم تحسين النظر وعلاج الحول). الاتجاه الرئيسي للقسم هو فحص شامل للأطفال الذين يعانون من ضعف الرؤية، ومعرفة أسباب الضعف مع الأخذ بعين الاعتبار التشخيص.
	في قسم التشخيص MNTK المرضى الصغار مع مختلف الأمراض العنوان:
	  أمراض القرنية؛
	  تعتم وإصابة عدسة العين؛
	  الجلوكوما؛
	  أمراض الجسم الزجاجي؛
	  أمراض شبكية العين؛
	  أمراض العصب البصري والمسار البصري؛
	  أمراض الورم في العينين؛
	  اعتلال الشبكية لدى الخدج؛
	  تشوهات الانكسار (قصر النظر، طول النظر، الإستجماتزم)؛
	  الحول، وأنواع مختلفة من الغمش؛
	  أمراض الجهاز الدمعي للعين (التهاب كيس الدمع لحديثي الولادة)؛
	  التهاب الملتحمة والأمراض الالتهابية الأخرى في الجزء الأمامي من العين.
	الأسباب الأكثر شيوعًا لاضطرابات النظر لدى الأطفال هي التشوهات الانكسارية (قصر النظر، طول النظر، الإستجماتزم)، الحول والغمش. وبطبيعة الحال، يحتاج هؤلاء الأطفال إلى الاختيار الصحيح للتصحيح (نظارات، لاصقة، مع بعض مؤشرات الليزر) في العلاج الوظيفي، المراقب...
	إن توافر معدات التشخيص الحديثة، والقدرة على إيجاد نهج لكل طفل، الحصول على معلومات موثوقة منه ومن والديه هي أساس التشخيص بشكل صحيح والعلاج الموصوف بشكل مناسب. يسمح الأطباء الذين هم من أعلى المؤهلات، والطاقم الطبي المدرب تدريبا جيدا وخبرتنا الطبية طويلة...
	قسم الأطفال للجراحة الدقيقة للعيون
	التوجهات ذات الأولوية في قسم الأطفال للجراحة الدقيقة للعيون هي اعتلال الشبكية لدى الخدج والعلاج الجراحي للأمراض الخلقية للعيون لدى الأطفال والأمراض الناتجة عن إصابة العين والحول وقصر النظر التدريجي وأمراض الشبكية والعصب البصري.
	واحدة من انجازات قسم الجراحة للأطفال في MNTK هو الجراحة الدقيقة الحديثة لعلاج الساد الخلقي عند الأطفال وفي نفس الوقت زراعة النماذج الحديثة للعدسات داخل العين - الجراحة بجهاز "الفاكو" لعلاج الساد مع زرع عدسة داخل العين. تقنية فريدة لحساب القوة البصرية ...
	عند الاشتباه بالجلوكوما الخلقية الفحص التشخيصي للأطفال الصغار البنج، حيث يتم قياس ضغط العين، وتحديد حجم المحور الأمامي الخلفي للقرنية، وزاوية هياكل الغرفة الأمامية قياس وحالة العصب البصري، يتم إجراء الموجات فوق الصوتية الفحص المجهري البيولوجي إذا لزم ...
	في حال تعتم القرنية خلقياً أو نتيجة إصابة في المنطقة البصرية، وكذلك في حالة القرنية المخروطية، الطريقة الوحيدة للعلاج هي العملية البلاستيكية للقرنية. في حالات المرض ما بعد الاصابة يجري تدخل جراحي شامل ومعقد: يجري في وقت واحد عملية بلاستيكية للقرنية وإ...
	إجراءات قبول المواطنين الأجانب
	1.  تقدم المساعدة الطبية للمواطنين الأجانب المقيمين بصفة مؤقتة أو المقيمين بصفة دائمة في روسيا الاتحادية في المؤسسة وفقاً لقواعد تقديم الرعاية الطبية للرعايا الأجانب في روسيا الاتحادية الموافق عليها بموجب المرسوم الحكومي الروسي في 6/3/2013. رقم 186.
	2.  يحق للمواطنين الأجانب المشمولين بالتأمين وفقا للقانون الاتحادي بشأن "التأمين الطبي الإجباري في روسيا الاتحادية" الحصول على مساعدة طبية مجانية في إطار التأمين الطبي الإجباري.
	3. تقدم المساعدة الطبية بصورة روتينية للمواطنين الأجانب وفقا لعقود تقديم الخدمات الطبية المدفوعة الأجر أو عقود التأمين الصحي الطوعي.
	إجراءات قبول المواطنين الأجانب للاستشارة
	تقدم الخدمات المأجورة بالنسبة للمرضى من البلدان القريبة والبعيدة في مركز التشخيص الطبي في MNTK. يشمل المركز:
	-  قسم التشخيص
	- قسم الأساليب الشاملة في عيادة العلاج جراحة العيادات الخارجية والعلاج دون جراحة
	- قسم تصدير الخدمات الطبية
	توجه قسم تصدير الخدمات الطبية - دعوة للفحص والاستشارة الطبية والعلاج (إذا لزم الامر) للمرضى من البلدان القريبة والبعيدة على أساس مستنداتهم الطبية وطلبات علاجهم المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو بطريقة أخرى.
	تكنولوجيا فريدة من نوعها، وضعت تحت إشراف الأكاديمي فيودوروف المرضى نالت اهتمام العديد من البلدان. وأدى ذلك إلى حقيقة أن في عام 1986 وبقرار مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي حصل MNTK على الحق الرسمي خدمات في مجال طب العيون للرعايا الأجانب.
	هناك ترتيبات لإجراء استشارات طبية بالمراسلة لتحديد مؤشرات لتلقي العلاج في MNTK "جراحة العيون".
	بالمراسلة:
	تهدف هيكلية المركز الطبي والتشخيصي إلى تنظيم فحص تشخيصي وعلاج للمرضى على أساس مأجور في ظروف غاية في الراحة.
	تتمثل عناصر الخدمة الطبية الموسعة في مركز التشخيص الطبي في الخدمات التالية:
	- الاستشارة الطبية بالمراسلة (الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني)؛
	-  الفحص في غضون يوم واحد؛
	- أساليب سريعة في الفحص التشخيصي والمخبري؛
	- إجراء استشارات مع كبار أطباء العيون؛
	- تقديم المساعدة الطبية العاجلة؛
	- طبيب مناوب على مدار الساعة.
	تخصص المركز الطبي والتشخيصي - الاستشارة والعلاج (في حال المرض) للمرضى من روسيا والبلدان القريبة والبعيدة.
	تقنيات فريدة وضعت تحت إشراف الأكاديمي فيدروف نالت اهتمام المرضى من العديد من البلدان. في عام 1986 ميلادية بأمر من مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حصل المركز الوطني للبحوث الطبية مجمع فيدروف الاتحادي للجراحة الدقيقة للعيون على الحق ال...
	استراتيجية النشاط الجراحي للمركز الوطني للبحوث الطبية مجمع فيدروف الاتحادي للجراحة الدقيقة للعيون هي مزيج نوعي من الأساليب الجراحية الأكثر تقدمًا للتكنولوجيا والخبرة السريرية مع التركيز على النهج الفردي بهدف ضمان التعافي. لدى جراحي المركز الوطني للبحو...
	التشخيص
	أحدث أساليب التشخيص:
	يمكن الحصول على معلومات أكثر دقة عن تكلفة الخدمات الطبية عند القدوم للاستشارة.
	تنزيل قائمة الأسعار الكاملة:
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