
आँखा र दृष्टि सम्वन्धि समस्ाहरु
आँखाको आधारभूत हेरचाह
अनुहार र आँखा वरपरको भागलाई सफा राख्ुपर्दछ । त्यसैगरी धैरै घाम, हावाबाट र कुनै पनन चोटपटकबाट 
आँखालाई जोगाउनुपर्दछ । यसले गरा्द आँखामा पोल्,े रातो हुने जस्ा समस्ा हँुरैनन् । पोषणयुक्त 
खानेकुरा खानाले पनन आँखाको स्ास्थ राम्ो पान्द ठूलो भूममका हुन्छ । जुन खानेकुराले मुटुलाई स्स्थ 
राखछन,् आँखाको लामग पनन त्यही खाना राम्ो हुन्छ ।   

आँखामा चोटपटक लाग्ा आँखा कमजोर हुने वा अन्ोपन पनन हुन सकछ । त्यसैले चोटपटकको तुरुन्ै 
उपचार गनु्दपर्दछः आँखाको गम्भिर चोटपटक वा खतरायुक्त लक्षणहरु (पृष्ठ ८ हेनु्दहोस)् का लामग नजजकैको 
अस्पताल वा स्ास्थ्य क्लिननकमा जानुपर्दछ । त्यहाँ स्ाथ्यकममी र आँखा मवशेषज्ञले राम्ो उपचार गछ्दन् ।  

टाढाको वा नजजकैको वस्ुहरु रेख्मा गाह्ो भएमा चस्ाको प्रयोग गनु्दपछ्द र राम्ोसँग रेख् सक्े बनाउँछ । 
उमेर बढ्रै जाँरा पढ्नको लामग वा टाढा हेन्द चस्ा चाहहन सकछ ।   

वयस्कहरुमा मोमतमवन् ु(पृष्ठ १९) र ग्ुकोमा (पृष्ठ २०) दृष्टि कम हुने मुख्य कारणहरु हुन् जसबाट अन्ोपन 
पनन हुनसकछ । यस्ा समस्ाको उपचार गरेपछछ ठीक हुन्छ । आँखा र यसका भागहरुका बारेमा जानकारी 
राख्ाले आँखालाई स्स्थ राख् र आँखा सम्वम्न् समस्ाहरुको हेरष्बचार गन्द मद्दत पुग्छ । वयस्कहरुमा 
मधुमेहबाट पनन आँखाको ज्ोमत खराब हुने भएकोले मधुमेहको ष्बरामीले आँखाको हेरमवचारमा बढी ध्ान 
पुया्दउनुपछ्द ।  

आँखाका भागहरु
अश्रु ग्रन्थीले आँशु उत्पादन गद्दछ
परेला (eye lashes)

कपालो भपाग आँखपाको नानथी हो 
आइररस रङ्ग भएको भपाग हो
आँखाको ढकनथी (eyelid)

आँशरु नलथी आँशरुलाई नाकभभत्र पठाउने ट्रुब हो  
आइररस र नपानीलपाई ढपाक्ने सफपा (पपारदशशी) तह कोरननि या हो 
नेत्र–श्ेष्मझिल्थी (conjunctiva) आँखपाको सनेतो भपागलपाई ढपाक्ने पपातलो 
तह हो
गोलो, सफपा र आँखपाको भभत्रपट्टि हुनने लेन्स दनेख्नको लपाभग प्रकपाशलपाई 
कने न्द्रित गन्द चपाहहन्छ  
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आँखा स्स्थ भएको अवस्थामाः 

•  आँखाको ढकनी सजजलै खुलछन् र बन् हुन्छन् । परेलाहरु 
आँखाको मभत्रपनटि नभई बाहहरपनटि रोष्रिन्छन् ।  

• सेतो भाग सबै सेतो, मुलायम र ओछसलो हुन्छ ।    

•  आइररस र नानीलाई ढाक्े सफा (पाररशमी) कोनननि या 
चम्कलो, मुलायम र पाररशमी हुन्छ ।   

• आँखाको नानी कालो र गोलो हुन्छ । प्रकाशसँगै यो सानो ठूलो बन्छ ।   

आँखालाई सफा राख्नुपर्छ
आँखा सम्वम्न् समस्ाहरुको रोकथाम गन्द बेलाबेलामा अनुहार धुनुपछ्द । 
यसले गरा्द फोहर र हकटाणु आँखामभत्र पस्न पाउँरैन ।  

धुनका लामग धेरै पानी पनन चाहहँरैन । सफा प्ाष्टिकको बोतल वा 
डब्ाबाट Tippy-Tap (पानी र सरसफाईः स्स्थ रहन आवश्यक कुराहरु, पृष्ठ 
४ हेनु्दहोस)् बनाउन सहकन्छ । अरुले पनन प्रयोग गनने कपडा वा तौललयाको 
प्रयोग गनु्दहँुरैन । सकेसम्म अनुहारलाई हावाले नै सुक् हरनुपछ्द । धेरैले एउटै 
तौललया प्रयोग गनने गना्दले आँखाको रोग एकबाट अरुमा सछ्द । 

आँखाहरुमा संक्रमण भएमा सफा कपडा र सफा पानीले र सहकन्छ भने 
उमालेर जचसो भएको पानीले बारम्ार सफा गनु्दपर्दछ । नाकमतरको 
आँखाको कुना रेखख बाहहरपनटि कानमतरको आँखाको कुनासम्म मवस्ारै 
पुछनुपछ्द । रईुटा आँखाको सफाईको लामग कपडाको फरकफरक 
भागको प्रयोग गनु्दपर्दछ र त्यसपछछ कपडालाई राम्ोसँग धोएर घाममा 
सुकाउनुपछ्द । 

संक्रमण नफैललयोस् भनेर संक्रममत आँखाको सरसफाई गनु्द अछघ र 
गररसकेपछछ हात साबुन लगाएर धुनुपछ्द ।  

सपाबुन
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आँखाबाट फोहर वा परेला हटाउने तररका
आँखामा केही फोहर परेमा आँखा बन् गरेर आँखा चारैमतर (रायाँ वायाँ र तलमाछथ) 
चलाउनुपछ्द । त्यसपछछ आँखाको ढकनीलाई खुला हुनेगरी समातेर फेरी तल र 
माछथ हेन्द हरनुपछ्द । यसले गरा्द आँखाबाट आँशु ननसे्कर प्रायः फोहर वाहहर ननकालछ 
। आँशु ननकाल्े अकको उपाय भनेको फोहर नपरेको सामान्य आँखालाई सुस्री रल्ु 
हो । यसले रवुै आँखामा आँशु ननकालछ । आँखामा केही परेको वा घाउ भएको 
भएमा आँखालाई रल्ुहँुरैन ।  

फोहर वा परेलाको टुक्रालाई सफा पानील ेपखाल् पनन सहकन्छ । त्यसको लामग 
सफा पानी बाहेक अरु कुनै पनन तरल पराथ्दको प्रयोग गनु्दहँुरैन । आँखालाई खुला 
राखेर सफा भाँडामा भएको पानीमा आँखा डुबाउनुपछ्द (वा सुई नभएको सफा 
छसररन्जबाट सुस्री मपचकारी जस्ै छ्ाप्ुपर्दछ) । केहीबेर आराम गरेर टाउको 
पछाडी ढल्ाएर पानी खन्याएमा आँखाको मभहत्र कुना (नाकको नजजक) बाट 
आँखाको बाहहरर कुना (कानको नजजक) मतर बगछ । यो काम घरमा गन्द सहकएन भने 
स्ास्थ्य चौकीमा गएर गनु्दपछ्द । 

फोहरको टुक्रालाई मभजेको सफा कपडा, तरल पराथ्द सोस्नका लामग बनाइएको पातलो जाललरार कपडा 
(नटस्)ु वा कपासको गद्दा (कटन स्ाव) ले पनन हटाउन सहकन्छ ।     

आँखाको माछथल्ो ढकनी मुनन फोहर भएमा कपासको गद्दामाछथ त्यस ढकनीलाई फका्दएमा रेख् सहकन्छ । 
यसो गरा्द तल हेनु्दपछ्द ।    

सफपा कपडपा, ट्िस्ु वपा रुवपाको कुनपालने परनेलपा वपा फोहरको िुक्पा हिपाउनुपद्दछ र बपाहहर हनकपाल्ुपछ्द ।

फोहरलाई सजजलै बाहहर ननकाल् नसकेमा असजजलो (जलन) महशुस हुने ठाउँमा स्ास्थ्यकममीसंग सल्ाह 
ललएर थोरै मात्रामा आँखामा लगाउने एण्टिवायोनटक मलम लगाउनुपर्दछ, आँखाको सुरक्षा गनु्दपर्दछ (पृष्ठ १२ 
हेनु्दहोस)् र औषधोपचारको लामग पठाउनुपर्दछ । 

आँखपाको ढकनी भभत्र 
अड्हकएको कने ही चचजलने 
आँखपा कोपररन वपा रगहडन 
सक्ने भएकोलने आँखपालपाई 
मपाड्नुहँुदैन । आँशुलने आफैं  
यसलपाई बपाहहर हनकपाल् 

सहयोग गछ्द ।
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काम गनने ठाउँका खतरा, प्रदनुषण र सूर्छबाट आँखालाई हुने हानी
रसायन, फोहर हावा र पानीको साथै सूय्दको प्रकाशमा हुने शक्क्तशाली परावैजनी हकरणले पनन आँखा पोलेर 
समस्ा पैरा हुनसकछ । घरमा होस् वा काममा, धेरै कुराहरुबाट आँखामा चोट लाग्न वा हानी पुग्न सकछ ।   

•  खाना पकाउँदाः खाना पकाउने चुल्ो र स्ोभहरुबाट ननस्कने धुवाँले आँखालाई सुख्ा गर्दछ । 
यसले महहला र वालवाललकालाई वढी असर गछ्द ।  

•  वायरु प्रदरुषणः हावामा रहेको धुलो र रसायनहरुले वाहहर काम गनने र खेल्े जोसुकै मवशेष गरी 
वालबच्ाको आँखालाई असर गछ्द ।   

•  जल प्रदरुषणः उद्ोग र खानीबाट ननस्कने रसायन एवं मवषारी ममछसएको नरी र तालतलैयामा 
नुहाउने र कपडा धुनेको आँखा र छाला पोलछ ।   

•  कृभषः औजार, फोहर (माटो), ढुंगा, रुखका हाँगा, मवषालु वनस्पती, रासायनीक मल र मवषारीहरु 
सबैले आँखालाई हानी गछ्दन् ।   

• वारहरतिरः सूय्द, धुलो र हुरीले आँखा पोलछ ।   

•  मोटरसाइकल चढ्दाः आँखाको सुरक्षा नगरी मोटरसाइकल चढ्रा आँखामा चोटपटक लाग्न सकछ 
।   

•  रसारनहरुुः कारखानाका कामरारहरु, हकसानहरु, खानी मजररुहरु, माननस वा जनावरको हेरमवचार 
गनने ब्यक्क्तहरु, घरेलु कामरार लगायतका अन्य माननसहरुले रसायनको प्रयोग गर्दछन् । रसायन 
आँखामा परेमा तुरुन्ै आँखा पोललन सकछ (पृष्ठ ११) । यस्ो समयमा तुरुन्ै धेरै बेरसम्म सफा पानीले 
आँखा पखालु्पछ्द ।

•  यन्त्र वा उपकरणः धातु वा काठका टुक्रा फुट्रा वढी ताप, खिल्ा वा ज्ालाले आँखामा पनन चोट 
पुया्दउँछन् ।  

• कायायालय र उद्ोगका कामदारहरुः धेरै सयसम्म एउटै काम गरररहँरा आँखामा रवाव सृजना हुन्छ ।   

चस्ाहरु (safety glasses / safety goggles) ले आँखालाई चोटपटक लाग्नबाट 
जोगाउँछन्

चस्ाले आँखाको सुरक्षा गर्दछन् । यन्त्र वा मवद्ुतीय उपकरणहरु 
(power tools) प्रयोग गरा्द, मोटरसाइकल चढ्रा वा मवषारी वा 
अन्य रसायनहरुसँग काम गरा्द safety glasses वा safety goggles 
को प्रयोग गनु्दपर्दछ । नेपालमा अहहले कारखानामा फलामको 
काम गनने केही कामरारल,े सुनको काम गनने माननसहरुले यस्ो 
चस्ा प्रयोग गरेको रेखखन्छ । यहर यस्ो चस्ा नलगाए आँखाको 
नानीलाई खराब गछ्द ।    

कपाय्दक्नेत्रमपा आँखपाको सुरक्पा बपारनेको 
थप जपानकपारीको लपाभग हनेस्नेररएनको 
Workers’ Guide to Health and 

Safety हनेनु्दहोस् ।
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टोप र कालो चस्ाले सूययाबाट आँखाको सरुरक्ा गदयाछन्
लामो समयसम्म घाममा काम गनने माननसहरुले टोप र सकेसम्म 
कालो चस्ा लगाएर आँखाको सुरक्षा गनु्दपर्दछ । सूय्दका 
परावैजनी हकरणहरुबाट सुरक्षा हरन सक्े चस्ा लगाउनुपर्दछ । 
यसले मोतीमवन् ु(पृष्ठ १९ हेनु्दहोस)् हुनबाट रक्षा गछ्द । आँखामा 
समस्ा नहोस् र भइसकेको धेरै नहोस् भनेर टोप र कालो 
चस्ाको प्रयोग गनु्दपर्दछ ।  

आँखामा दवाव पनया नरदने
मधुरो उज्ालो भएको ठाउँमा काम गरा्द, सबैजसो समय 
क्प्ुटर वा मोवाइलको म््रिनमा हेरा्द वा कुनै नजजकै रहेको 
बस्ुमा धेरै घटिासम्म हेरा्द आँखामा रवाव पछ्द । काम गनने 
ठाउँमा उज्ालो बनाएर, बेलाबेलामा आँखालाई यताउमत 
घुमाएर, आँखाको ब्यायाम गरेर आँखाको रवाव कम गन्द 
सहकन्छ । जेष्ठ नागररक भइसकेका कामरारलाई नजजकैको 
काम गन्द चस्ा (reading glasses) चाहहन सकछ (पृष्ठ २८) ।

शुरुमपा नचजकै रहनेको कुनै 
चचजलपाई हनेनु्दपद्दछ ।

त्यसपछछ २० सनेकने ण्डसम्म कररब 
३–४ भमिर िपाढपा रहनेको कुनै 

चचजपट्टि हनेनु्दपद्दछ । 

कपाम गदपा्द एक एक घण्पापछछ यो ब्पायपाम गन्द सहकन्छ । यसलने आँखपालपाई स्वस्थ रपाखदछ । व्पायपाम गदपा्द 
िपाउकोलपाई स्स्थर रपाखनेर एउिपा भभत्पाको मपाछथ, छत वररपरी वपा अकको भभत्पाको तल हनेरनेर आँखपालपाई घुमपाउनुपद्दछ ।
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
६ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

पौष्टिक खानेकनु रा प्ररोग गरी आँखाको हेरबबचार
शरररलाई स्स्थ राख् सहयोग गनने धेरै खानेकुराहरुले आँखा स्स्थ राख् समेत सहयोग पुगछ । आँखाको 
स्ास्थ्यलाई राम्ो माननने खानेकुराहरुमभत्र ननम्न कुराहरु पर्दछनः्   

•  तरकारीः हररयो सागपात, क्ाण्सिकम, केराउ, 
छसमम, सखरखण्ड, गाँजर, फसमी, कक्द लो

•  फलफूलः आँप, मेवा, सुन्ला, आभोकाडो, 
अम्ा, अमला, नासपाती, केरा

•  माछा, वराम, काजु, हकसममस जस्ा मसलाहरु, 
नननफनेको अनाजहरु  

गभा्दवस्थामा पोषणयुक्त खानेकुरा खाएमा शशशुको 
आँखाको मवकासमा पनन मद्दत पुग्छ । शशशुलाई 
स्नपान गराएमा र बालबच्ाहरुलाई हररयो र सुन्ला 
रङ्गको तरकारी र फलफूलहरु खुवाएमा मभटाममन ए को 
कमी (पृष्ठ २३) बाट जोगाउन सहकन्छ ।  

स्ास्थ्य कार्छकता्छ र जनसमनुदारको आँखाको स्ास्थ्य
स्ास्थ्य काय्दकता्दल ेआँखाको समस्ालाई ध्ान हरनुपछ्द । स्ास्थ्य काय्दकता्दल ेआँखासम्वम्न् समस्ाहरुका 
शुरुका लक्षणहरु पहहचान गरेमा माननसहरुको दृष्टि सुधार गन्द र अन्ोपनबाट रोक् मद्दत गर्दछ । 

•  मवरामीलाई जाँच गरा्द रातोपन, सुलनिएको, जचलाएको वा खैरो धब्ाहरु छ हक छैन हेनु्दपछ्द । प्रत्येक 
लक्षणको अथ्द र त्यसको उपचार कसरी गनने भनेर छसक्ुपछ्द ।   

•  आँखाको जाँच र आँखाको उपचार महहला र गरीवले पनन सहज रुपमा पाउन् भनेर काम गनु्दपछ्द । 
काम र पाररवाररक भूमीकाले गरा्द महहलालाई आँखाको समस्ाहरुबाट ग्रछसत हुने सभिावना बढी 
हुन्छ । नेपालमा पुरुषमा भन्ा बढी महहलाहरुमा अन्ोपन छ ।   

•  घरेलु उपचार र ब्यापाररक उत्ारनहरु आँखाको लामग खतरनाक हुन सकछन् भनेर बुिाउनुपछ्द । 
गलत उपचारमा पैसा खच्द नहोस् भनेर समुरायलाई सहयोग गनु्दपछ्द ।

•  मवद्ालयमा वाष्षनि क रुपमा बालबच्ाहरुका लामग दृष्टि पररक्षण गनने शशमवर राख् सहकन्छ । 
शशक्षकहरुलाई आँखा सम्वम्न् समस्ाहरु मवशेष गरी कमजोर दृष्टि (poor vision) का लक्षणहरु 
पहहचान गन्दका लामग ताललम हरनुपछ्द । नेपालमा अहहले केही संस्थाले यो काम सुरु गरेका छन् ।

•  मोमतमवन् ुभएका माननसहरुलाई उपचारका लामग पठाउनुपर्दछ ।   

•  ४० बष्द उमेर भइसकेका माननसहरुलाई चाहहएको खण्डमा चस्ाको प्रयोग गन्द प्रेररत गनने र त्यो 
पाउनका लामग सहयोग गनु्दपर्दछ ।  

•  आफ्ो समूरायलाई दृष्टि मवहहन माननसहरुका लामग (पृष्ठ २९) सुरलक्षत बनाउनुपछ्द । जस्ोकी 
सुरलक्षत बाटो, सु्कल ।       

पोषणयुक्त खपाननेकुरपा प्रयोग गन्द गपाह्ो छैन । धनेरै नुन र 
चचनीबपाि बननेकपा पदपाथ्द प्रयोग नगरौं । पौष्टिक खपानपालने 
रपाम्ो स्वपास्थ्य बनपाउँदछ भन्ने पररच्नेदमपा थोरै पैसपा हँुदपा 
पहन कसरी पौष्टिक खपानने भन्ने उपपायहरु हदइएको छ ।

नुनीलो

भमठपाई

 कोलपा
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आँखाको आधारभूत हरेचाह ७

स्ास्थ्य काय्दकता्दले आँखा सम्वम्न् समस्ाका लामग थौरै खच्दमा वा ननशुल्ः उपलब्ध गराउने काय्दक्रम र 
आँखा अस्पतालहरुको बारेमा जानकारी पनन हरन सकछन् । नेपालमा मतलगंगा अस्पतालले यस्ो शशमवर 
समय समयमा गछ्द । यसको जानकारी सकेसम्म वढी माननसलाई हरनुपछ्द । समूरायका माननसहरुका लामग 
दृष्टि पररक्षण (vision testing), चस्ा र मोमतमवन्कुो शल्यहक्रया काय्दक्रमहरु (पृष्ठ २० हेनु्दहोस)् बाट उपलब्ध 
गराउन सहकन्छ । 

उमेर अनरुसारका आँखा सम्वन्धि समस्ाहरुः
शशशुहरुका आँखाको संक्रमणहरुको उपचारमा हढलाई गनु्दहँुरैन । ष्यननहरुमधे्का केही शशशुका आँखाहरुको 
सफाई गरेर र नवजात शशशुको आँखाको मलम (पृष्ठ ३२ हेनु्दहोस)् लगाएर रोकथाम गन्द सहकन्छ ।

कम उमेरका बालबच्ाहरुको दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु पहहचान गनु्द कठीन हुन्छ । ६ महहनाको भएपछछ 
बच्ाले आँखा रेखछ हक रेखरैन र उज्ालो वा खेलौना यताउता चलाउँरा त्यतापनटि आँखा जान्छ हक 
जाँरैन भनी ष्बचार गनु्दपर्दछ । टेढो आँखा (wandering or crossed eye) भएको बच्ालाई सकेसम्म 
छछटो आँखाको उपचारको लामग लग्नुपछ्द (पृष्ठ २४) र चस्ाको प्रयोगबाट कमजोर दृष्टिको समाधान गन्द 
सहकन्छ । दृष्टिमवहहन वा छसममत दृष्टि भएका वालबच्ाहरुका लामग हेस्पेररएनको हकताब दृष्टिमवहहन 
वालवाललकालाई सहयोग गनु्दपरेमा ले दृष्टिमवहहन वालवाललकाका लामग सहयोग गन्द मतनका क्षमताहरुको 
मवकास गनने धेरै उपायहरुको जानकारी हरएको छ ।  

राम्ोसँग रेख् नसक्े तर तवद्ालय जाने उमेरका वालवाललकाहरुले आफूलाई चस्ा चाहहएको कुरा भनि 
सकै्नन् । तर टाउको रखु्,ु आँखा धेरै खि्क्ाउन,ु सकेसम्म पहहलो बेन्चमा बस्न खोज्,ु मवद्ालयमा खेल्ा 
गाह्ो हुनु जस्ा समस्ा बच्ालाई भएमा उसलाई आँखा सम्वम्न् समस्ा भएको हुन सकछ र चस्ा चाहहन 
सकछ । मवद्ालयमा खेल्ा वा िगडा गरा्द आँखाको चोट लागेमा के गनने भनिे जानकारी पनन मवद्ालयका 
शशक्षकलाई हुनुपछ्द ।  

करु नै परन बच्ालाई आँखाको चोट नलागोस् भनेर रसायन र मतखो एवं धाररलो बस्ुहरुलाई सुरलक्षत तवरले 
र बालबच्ाबाट टाढा राख्ुपछ्द ।    

वयस्कहरुको दृष्टि उमेरसँगै पररवत्दन हुन्छ र चस्ाले काम गन्द, पढ्न सजजलो गछ्द । मधुमेह वा उच् रक्तचाप 
भएको माननसलाई पनन मत समस्ाहरुको उपचार गरेपछछ आँखा स्स्थ रहन्छ । धेरै हकछसमका कामहरुले 
केही आँखाको चोटहरु वा आँखाको अवस्था िन् मवग्रने हुन्छ (पृष्ठ ४) ।   

बृद्धहरुलाई मोतितवन् ु(पृष्ठ १९) तवकससि हुने सम्ावना वढथी हुन्छ र चस्ा (reading glasses) (पृष्ठ २८) 
चारहन्छ ।  

रमेशले त अहिले राम्रोसँग 
पहिरिेकरो छ । पहिले 
िामीलाई उसकरो आँखामा 
समस्ा छ भनेर पत्ा नै थिएन 
। तर अकको िप्ा त उसले 
चस्ा पाउनेछ !  

10 December 2018



 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
८ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

आँखा सम्वन्धि संकट (इमजनेन्ी) र चोटपटक
आँखामा चोटपटक लागे गम्भिर अवस्था हुन्छ र तुरुन् उपचार गनु्दपछ्द । आँखामा संक्रमण भएमा तुरुन् 
उपचार गररहालु्पछ्द हकनभने संक्रमण भएपछछ अन्ोपन पनन हुन सकछ । रातो आँखा, डारिेको आँखा, 
एक्ासी आँखा नरेखु्, आँखामा चोटपटक लाग्नु इमजनेन्ी अवस्था हुन् ।    

आँखाको सुरक्षा गनु्दपर्दछ (पृष्ठ १२ हेनु्दहोस)् र मवरामीलाई ननम्न प्रकारका खतराका लक्षणहरु भएमा तुरुन्ै 
(आकस्स्क) जचहकत्ा सहयोगको लामग पठाउनुपछ्दः  

खिराका लक्णहरु
• एक वा रवुै आँखाको दृष्टिमा अचानक कमी आएर आँखा रखु्ु ।   

•  आँखाको गेडी कानटने गरी चोटपटक लाग्नु (पृष्ठ ९) वा आँखाको ढकनी कानटने गरी चोटपटक लाग्नु 
।  

•  आँखाको रमङ्गन भाग (colored part) मभत्र रगत आउनेगरी चोटपटक लाग्नु (पृष्ठ १०)।

•  आँखा एकरमै रखु्ुका साथसाथै पाररशमी भाग (कोनमीया) मा सेतो–खरानी रङ्गको राग/धब्ा 
रेखखनु । यसका लामग एण्टिवायोनटक मलम (हेनु्दहोस् पृष्ठ ३१ रेखख ३२) ले उपचार गनु्दपर्दछ । यो 
कोनमीयाको घाउ (अल्सर) पनन हुनसकछ (पृष्ठ १६) ।   

• आँखामभत्र धेरै रखु्ु । यो आइररनटस (पृष्ठ १७) वा एक्ुट ग्ुकोमा (पृष्ठ २०) हुन सकछ ।     

• आँखाको रमङ्गन भागमभत्र मपप जम्नु (पृष्ठ १०) ।   

• बालबच्ामा आँखाको नानी वारलयुक्त (cloudy)  वा सेतो हुनु ।    

•  सानो धब्ाहरु (floaters, हेनु्दहोस् पृष्ठ २३) रेखखंरा मतननहरु अकस्ात ननसे्कर प्रकाश िैं च्कने 
अवस्थामा इमजनेन्ी उपचार गनु्दपछ्द । यो त्यमतखेर हुनसकछ जब आँखामभत्रको एक भाग रेनटना 
आँखाको पछाहडपनटिको भागबाट खुकुलो गरर आउँछ । दृष्टिको ह्ास हुनबाट जोगाउन छछटैि नै 
शल्यहक्रया आवश्यक पछ्द ।

• एउटा कुरा रईुटा रेखे् भएमा (मवशेषगरी एकैपटक रवुै आँखामा) तुरुन्ै उपचार गराईहालु्पछ्द ।    

एण्टिवायोनटक मलम वा थोपा औषधीको ४ हरनसम्म प्रयोग गरेर पनन कुनै संक्रमण वा सुलनिएको ननको 
नभएमा इमजनेन्ीको रुपमा उपचार गनु्दपर्दछ ।  

दोहरो दृष्टि (डवल भभजन) मपा सबै 
कुरपालपाई दईुविपा जस्ो दनेन्दखन्छ 
। यो गम्भिर समस्पा हो । यस्ो 
बनेलपामपा चचहकत्सकको तत्पालै 

सहयोग ललइहपाल्ुपछ्द । 
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आँखा सम्वम्न् संकट (इमजनेन्ी) र चोटपटक ९

आँखामा घाउचोट  
कुनै पनन मतखो बस्ुहरु जस्ो काँडा, हाँगा, पात एवं उद्ोग वा अन्य कामहरुबाट ननस्कने धातुका टुक्राहरुले 
आँखामा गम्भिर घाउचोट लगाउन सकछन् । नेपालमा धान, मकैको पातले पनन गाउँघरमा चोटपटक लागेको 
रेखखएको छ । यस्ो भएमा अनुभवी स्ास्थ्य काय्दकता्दले तुरुनै् उपचार गनु्दपछ्द ताहक घाउचोटबाट अन्ोपन 
नहोस् । सहह तररकाले हेरष्बचार नगरा्द साना कोररएर बनेका घाउहरु वा कानटएर बनेको घाउहरु संक्रममत 
हुन सकछन् र आँखामा क्षती पुया्दउँरछन् । आँखाको गेडी वा बाहहरी नानी मभत्र घाउ भएमा पनन गम्भिर 
अवस्थाको सृजना हुन्छ ।  

कसैले हानेर, ढुंगा वा अरु कडा बस्ुहरुले आँखामा चोट लागेमा आँखामा समस्ा हुन्छ । चोट लागेको १ वा 
२ हरनपछछ आँखा धेरै रखुेमा, यो एक्ुट ग्ुकोमा (पृष्ठ २०) हुनसकछ ।  

खिराका लक्णहरु
• घाउचोट लागेको आँखाको दृष्टि कम भएमा ।

• आँखामा काँडा, छेस्को वा अरु जचज घोजचएमा ।  

• गहहरो घाउ लागेमा ।    

• आँखामा रगत वा मपप रेखखएमा ।   

• चम्कलो प्रकाशमा आँखाको नानी सानो नहुने भएमा । 

उपचार
तुरुनै् आँखाको एण्टिवायोनटक थोपा औषधी हाल्ुपर्दछ र आँखामाछथ 
हकटाणु रहहत सफा गज राखेर घाउको वररपरर मवस्ारै पनटि लगाएर आँखालाई 
छोप्ुपर्दछ । जचहकत्कको सहयोग ललन पठाइहालु्पछ्द ।  

यस्ा कुनै पनन खतराका लक्षणहरु छैनन् र घाउचोट लागेको आँखाले राम्ैसँग 
रेखखन्छ भने आँखाको एण्टिवायोनटक उपचार (हेनु्दहोस् पृष्ठ ३१–३३) गनु्दपर्दछ । 
आँखामा लगाउन ेसफा पनटि (eye pad) ले आँखालाई हलुकासँग ढाक्ुपर्दछ । 
तर २४ घटिामभत्र जचहकत्कको सहयोग ललनुपछ्द । 

चोिपिक लपागनेको 
ब्क्क्तलपाई सहयोग गदपा्द 
उनीमपाछथ हहंसपा भएको छ 
हक भननेर ष्बचपार गनु्दपछ्द 
। घरमपा वपा कपाय्दस्थलमपा 
हहंसपाको शशकपार भएकपा 
मपाहनसहरुलपाई सहयोग 

गनु्दपद्दछ । महहलपाकपा लपाभग 
डपाक्टर नभएमपा पुस्कको 

पररच्नेद १८ हनेनु्दहोस् ।
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
१० आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

कोरननि राको पराडि रगत हुननु (hyphaema)

आँखाको रमङ्गन भाग (आइररस) मा रगत हुनु गम्भिर अवस्था हो । 
पाररशशनि  भागको पछाहडपनटि रगत जम्मा भएर आइररसलाई नै ढाक् 
सकछ । राम्ोसँग रेखखंरैन र रखुछ । आँखामा मुठी वा ढुंगा जस्ा 
केही कडा जचजले चोट लाग्ा यसरी रगत बग्न सकछ । यस्ो अवस्था 
भएमा तुरुनै् आँखा मवशेषज्ञकहाँ लैजानुपछ्द । बाटोमा लैजाँरै गरा्द 

ठाडो भएर बस्न लगाउनुपछ्द ताहक रगत बगेर आँखामा समस्ा नपरोस् 
।    

आँखाको सेतो भागमा रगत रेखखएमा प्रायःजसो त्यती खतरा हँुरैंन र केही हप्ामा आफैं  हराएर जान्छ (हेनु्दहोस् 
आँखाको सेतो भागमा रगत, पृष्ठ २१) । 

कोरननि राको पराडि डपप (hypopyon)

आँखाको पाररशशनि  भाग (कोनननि या) अथा्दत बाहहरी नानी र रमङ्गन भाग 
(आइररस) को ष्बचमा रहेको मपप जम्मा हुनु भनेको खतराको लक्षण 
हो । मपपले त्यहाँ गम्भिर संक्रमण छ भनिे रेखाउँछ । कोनननि यामा घाउ 
भएमा वा आँखाको शल्यहक्रया गरेपछछ पनन यस्ो हुनसकछ । यस्ो 
बेलामा तुरुन्ै जचहकत्कको सहयोग ललनुपछ्द ।  

कोहननि यपा (वपा बपाहहरी नपानी) को पछपाहड 
रगत जम्मपा हुनु खतरपापूण्द हुन्छ । 
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आँखा सम्वम्न् संकट (इमजनेन्ी) र चोटपटक ११

रसारनहरुबाट आँखामा हुने घाउचोट
सरसफाईमा प्रयोग हुने रसायनहरु (क्लिनस्द), मवषारीहरु, पेट्ोल वा अन्य इन्नहरु, कारको ब्याट्ीमा हुने 
एछसड, चुनाको धुलो (चुनढुंगा) वा अन्य रसायनहरु आँखामभत्र पसेमा मतनले तुरुनै् घाउ बनाउँछन् । त्यसैले 
जमतसक्ो छछटो उपचार गररहालु्पछ्द ।  

१.  आँखामा हाल्को लामग सफा पानी धेरै मात्रामा चाहहन्छ 
। 

२. घाइतेलाई सुताउनुपछ्द ।  

३.  आँखाको ढकनी मुनन रसायन पसेको हुनसकछ । 
पखाल्को लामग आँखामा मवस्ारै पानी खन्याउँरै गरा्द 
आँखालाई खुल्ा पानु्दपर्दछ (घाइते आफैं ले गन्द सकछन् 
वा अन्य कसैले सहयोग गन्द सकछन)् ।  

४.  रसायनलाई पानीले बाहहर पखाल्ा पानी एउटा आँखाबाट अककोमा जान हरनुहँुरैन । एउटामात्र आँखामा 
असर पुगेको भएमा टाउकोलाई त्यतैपनटि ढल्ाउनुपर्दछ ताकी पानी अकको आँखापनटि नवमग टाउकोमतर 
बग्छ । रईुवटै आँखामा रसायन पसेको भएमा टाउकोलाई पछाडीपनटि फका्दएर नाकमाछथ पानी 
खन्याउनुपर्दछ जसले गरा्द पानी एकैचोटी रवुै आँखामतर जावस् ।  

५.  कम्तिमा १५ रेखख ३० ममनेटसम्म आँखामा सुस्री पानी खन्याइरहनुपछ्द । रसायन वाहहर पखाललइसकेको 
जस्ो रेखखयतापनन त्यसले अिैपनन आँखालाई असर गरररहेको हुनसकछ ।  

६.  पखाललसकेपछछ हानी पुगेको आँखामा एण्टिवायोनटक मलम हाल्ुपर्दछ र जचहकत्कको सहयोग 
ललईहाल्ुपछ्द ।

आँखपामपा जलन उत्न् गनने वपा हपानी पुयपा्दउनने 
मररचको धुलोको स्पने र अश्ु गपाँस जस्पा 
रसपायनहरु प्रहरीलने प्रयोग गरनेको बनेलपामपा 

प्रपाथभमक उपचपार जभतसक्ो  चपाँडो 
गन्द त्यहपाँबपाि िपाढपा भपागनेर आँखपालपाई 
पखपाल्ुपद्दछ । प्रपाथभमक उपचपार 

पररच्नेदमपा प्रहरी हभतयपारहरु हनेनु्दहोस् ।
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
१२ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

चोटपटक लागेको वेलामा वा रनको हुने क्रममा आँखाको सनुरक्ा
चोटपटक लागेपछछ कागजको कप (paper cup) वा आँखामा लगाउने शंकु (eye cone) ले घाइतेलाई 
आपतकाललन सहयोगका क्रममा आँखाको सुरक्षा हरन्छन् । यस्ो अवस्थामा सफा रुवा वा कपडा पनन प्रयोग 
गन्द सहकन्छ । यसो गरेमा घाइतेले आँखा माड्न पाउँरैन र आँखा सुरलक्षत रहन्छ ।     

आँखामा लगाउने शंकरु  (eye cone) बनाउनका लातग 

१. बालिो कागज वा पातलो काटु्दन (cardboard) को सफा टुक्राबाट गोलाकार भाग 
काट्नुपर्दछ ।    

२. छसधा रेखामा हुने गरी ष्बचमा काट्नुपर्दछ र ष्बचमा सानो प्ाल बनाउनुपर्दछ ।  
 

३. शंकु आकार (cone shape) बनाउनुपर्दछ । 

४. बाहहर र मभत्रपनटि cone मा टेप लगाउनुपर्दछ । 

५.  Cone लाई चोटपटक लागेको बन् आँखामाछथ छालामा राम्ोसँग 
टाँछसने टेपको प्रयोग गरी टाँस्नुपर्दछ । यहर सफा गज/रुवा छ भने 
त्यो प्रयोग गन्द सहकन्छ । 

आँखाको शंकु (eye cone) बनाउन सहकएन भने वा चोटपटक गम्भिर प्रकृमतको नभएमा आँखामा लगाउने 
पनटि (eye pad) को प्रयोग गनु्दपर्दछ । मवरामीको शल्यहक्रया गरेको भएमा आँखामा लगाउने पनटि वारम्वार 
फेन्द मद्दत गनु्दपर्दछ । तर आँखामा रातोपन र मपप जस्ा संक्रमणका लक्षणहरु भएमा तुरुन्ै उपचार चाहहन्छ 
। यस्ो अवस्थामा आँखालाई छोपरा यसलाई िनै खराब बनाउन सकछ ।   

आँखाको परटि बनाउनका लातग  
१. साबुन पानीले राम्ोसँग हात धुनुपछ्द ।    

२. हातले आँखा छुनुहँुरैन ।   

३.  आँखामा लगाउने सफा पनटि (eye pad) लगाउनुपनने आँखालाई छोपरा रवुै 
आँखालाई बन् गन्द लगाउनुपछ्द । 

४.  हकटाणु रहहत गज वा वगा्दकार (६ स.े मी. लम्वाईको भुजा) रुपमा कानटएको 
सफा कपडाले आँखालाई ढाक्ुपर्दछ ।   

५.  आँखामाछथ अकको १ वा २ वगा्दकारको तह थप्ुपर्दछ र eye pad लाई ठाउँमै अहडनको लामग टाँछसने 
खालको टेपको लामो टुक्राको प्रयोग गनु्दपर्दछ ।  
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रातो आँखा र रखुेको आँखा १३

रातो आँखा र दनुखेको आँखा
आँखा रातो हुन,े रखु्े धेरै कारणले हुन्छ । समस्ाको पहहचान गन्द र त्यसका लामग के गनने भनिे बारेमा टंुगो 
लगाईहाल्ुपछ्द । आँखामा घाउचोट लागेको वा आँखामभत्र केही पसेको महसुस गरेको बारेमा मवरामीलाई 
सोध्ुपर्दछ ।  

रातोपन र दनुखाईको रकससम सम्ाडवत कारण

सपामपान्यतयपा दनुवै आँखामा तर एउटा आँखामा सुरुवपात 
हुन सक्ने
परपर पोल्ने 
वपाहहरी हकनपारपाहरुभतर प्रपायः रपातो हुनने र सपामपान्य दखु्नने

वपाक्ो, सनेतो वपा पहेंलो चचप्रपा (discharge) पहन भएमपा, 
सभिवतः आँखपा पपाक्ने रोग (conjunctivitis) (पृष्ठ १४) 
भहननने ब्पाक्टनेररयपाको संक्मण  
ट्रकोमपा (पृष्ठ १७)
दपादरुपा (हनेनु्दहोस् वपालवच्पाको हनेरचपाह, पृष्ठ २२)

एउटा वा दनुवै आँखा
रपातो हुनु र दखु्नु

कने ही भतखो चचजहरु वपा हपातको प्रहपारबपाि आँखपामपा हुनने 
घपाउचोि (पृष्ठ ९) 
आँखपाभभत्र रपासपायहनक जलन वपा हपाहनकपारक 
तरलहरुकपा कपारणलने (पृष्ठ ११)  

प्रपायः एउटा आँखा मात्र
आँखपाभभत्र रक्तश्पाव भएर आइररस (रभङ्गन भपाग) लपाई 
असर गनु्द

आँखपाको आइररसमपा रक्तश्पाव हुन,ु (पृष्ठ १०), प्रपायः 
चोिपिककपा कपारणलने
यो आपतकपाल (इमजनेन्ी) हो

प्रपायः एउटा आँखा मात्र
रपातोपन र दखुपाई – शुरुमपा गम्भिर नहुनने तर खरपाब हुन 
सक्ने

आँखपामपा फोहरको सपानो अंश (पृष्ठ ३)
आँखपाको सतहमपा हपानी (पृष्ठ १६)

प्रपायः एउटा आँखा मात्र
अभत दखु्नने
आइररसको नचजकै अत्यन्त रपातो

कोहननि यपामपा अल्सर (पृष्ठ १६)
आईररट्िस (पृष्ठ १७)
एक्ुि ग्ुकोमपा (पृष्ठ २०)
सबै आपतकपाललन अवस्थपा हुन्

प्रपायः एउटा आँखा मात्र
रपातो हुनुकपा सपाथै आँखपाको ढकनीमपा िुिुल्ो वपा फोको 
(दखुपाई भएको वपा नभएको)

परनेलपा वपा आँखपाको ढकनीको मुन्दन्तर संक्मण (पृष्ठ २२)

प्रपायः एउटा आँखा मात्र
आँखपाको सनेतो भपागमपा चम्कलो रपातो धब्पा (दपाग), 
अन्य कुनै लक्ण नहुनु

सभिवतः ज्पादै सपानो रक्तनली फपािनेको हुनसकछ । 
आपतकपाल होइन (पृष्ठ २१) 

प्रपायः दनुवै आँखा 
गपाह्ो हुनने तर नदखु्नने
रपातोपन र चचलपाउनने, रछसलो आँखपा र हपाछु,ँ वष्दको 
कने ही महहनपाहरुमपा झन् खरपाब हुनने

Hay fever, एलजशीयुक्त कन्जक्क्टवपाइट्िस पहन भहननने 
(पृष्ठ १६) 

प्रपायः दनुवै आँखा 
रपातो हुनने तर चचप्रपा वपा कचनेरपा नबस्ने र नदखु्नने
तर ज्वरो हुन सक्ने

भपाइरसबपाि भएको आँखपा पपाक्ने रोग (conjunctivitis) 
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
१४ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

रातोपन भएमा, आँखा रछसलो वा तरल कचेरा/मपप भए पररक्षण गनु्दपर्दछः  

•  वालिो मपप वा तरल पराथ्द बग्ा conjunctivitis (‘गुलाफी आँखा’ वा ‘रातो आँखा’) हुनसकछ । यो 
ब्याके्ररयाको संक्रमणले गरा्द हुनसकछ ।  

•  रछसलो आँखा (watery eyes), केही रातोपन, जसले गरा्द नाकमतर आँखाको कुनामा जचलाउन,े प्रायः 
एलजमीमा यस्ो हुन्छ ।

•  जचसो वा फ्ू भएपछछ आँखा रछसलो हुन,े रातो हुने कारण भाइरसले पनन हुनसकछ । यसलाई मवशेष 
उपचार चाहहँरैन र औषधीले फाइरा गरदैन ।  

•  रछसला आँखा, रातोपन र ज्रो, ख्वकी र नाकबाट पानी बग्नु राररुाको लक्षण हुन सकछ । 
कहहलेकाँही शरीरमा रातोपन वा फोका रेखखनु अछघ पनन आँखा रछसलो हुन्छ ।  

आँखा पाक्े रोग अरा्छत conjunctivitis (‘गनुलाफी आँखा’, ‘रातो 
आँखा’)
यो जुनसुकै उमेरमा पनन रेखखन सकछ, तर मवशेषगरी वालबच्ामा वढी हुने गर्दछ ।   

लक्णहरु
• आँखा गुलाफी वा रातो रेखखन्छ    

• आँखा जचलाउने वा पोल्े हुन्छ

• एउटा आँखाबाट शुरु भएर रवैु आँखामा फैलन सकछ 

•  वालिो मपप (thick discharge) वग्नाले आँखाको ढकनी 
रातभरमा टाँछसन्छन्  

उपचार
धेरैजसो आँखा पाक्े रोग (conjunctivitis) भाइरसले गरा्द हुन्छ र कुनै पनन मवशेष उपचार मवना नै केही हरनमा 
हराएर जान्छ ।  

यहर ब्याके्ररयाले गरा्द भएको छ भने बालिो पहेंलो वा सेतो तरल पराथ्द बगछ । आँखाको एण्टिवायोनटक 
मलम वा थोपा औषधी बाट यसको उपचार गन्द सहकन्छ (हेनु्दहोस् आँखाको एण्टिवायोनटक उपचार, पृष्ठ ३१ 
रेखख ३३) । आँखा ठीक जस्ो रेखखएता पनन उपचारलाई पुरा ७ हरनसम्म जारी राख्ुपर्दछ ।     

आँखाको एण्टिवायोनटक उपचार अपनाउनुपूव्द छुटिाछुटैि जचसो कपडाले रवुै आँखा मवस्ारै सफा गनु्दपर्दछ 
। एउटा आँखाबाट अकको आँखामा संक्रमण नसरोस् वा उपचारमा संलग्न वा अन्य माननसहरुलाई नसरोस् 
भनिका लामग रवुै आँखा सफा गरा्द, उपचार गरा्द हात धुने गनु्दपछ्द ।     

रोकथाम
Conjunctivitis एक ब्यक्क्तबाट अकको ब्यक्क्तमा धेरै सजजलै सर्दछ । यस्ो समस्ाको महामारी भएमा र 
अरु माननसको वा आफ्ै आँखा छोएपछछ हात धुनुपर्दछ । Conjunctivitis भएका वालबच्ालाई अरुले 
पनन प्रयोग गनने रुमाल वा ओढ्ने ओछ्ाउने प्रयोग गन्द हरनुहँुरैन । आँखा ननको नहोउन्जेल बच्ालाई अरु 
बच्ाहरुबाट छुटैि राख्ुपर्दछ ।  

10 December 2018



रातो आँखा र रखुेको आँखा १५

नवजात शििनुमा हुने conjunctivitis 

शशशुको आँखामा हुने संक्रमणको तुरुन् उपचार गनु्दपर्दछ ।    

लक्णहरु
• रातो, सुलनिएको आँखा  

• आँखामा मपप

• आँखाको ढकनीहरु साथसाथै टाँछसएका हुन,े मवशेषगरी सुतेर उठ्रा  

रातो, सुलनिएको आँखाको ढकनीहरु र मपप भएका नवजात शशशुका 
आमावावुलाई यौनरोग भएको हुन सकछ । शशशु जन्ेको २ रेखख ४ हरनको 
ष्बचमा आँखाहरु सुलनिएमा पनन यो यौनरोगको कारणले हुनसकछ । 
शशशुको आँखामा खराष्ब नहोस् भनिका लामग तुरुन्ै उपचार गनु्दपर्दछ 
। यौन सम्पक्द का माध्मबाट सनने यस्ा संक्रमणहरुले धेरै पुरुष र 
महहलाहरुलाई असर गरे पनन गभ्दवती महहलालाई कुनै लक्षण नरेखखन 
सकछ । तर शशशुलाई यस्ो संक्रमण नहोस् भनिका लामग यौन रोग 

भएको छ की छैन भनेर सबै गभ्दवती महहलाहरुको जाँच र उपचार गनु्दपछ्द । आजकल नेपालमा सबै गभ्दवती 
महहलालाई यौन रोग लागेको छ की छैन भनेर जाँच गररन्छ ।  

आँखाको स्थायी रुपमा हुने हानी र अन्ोपनबाट जोगाउन आँखाको एण्टिवायोनटक मलमको प्रयोग गनु्दपर्दछ 
(पृष्ठहरु ३१–३३) । शशशु र आमा रवुैलाई कस्ो खालको संक्रमण छ भनी जानिका लामग पररक्षण गनु्दपर्दछ । 
कहहंलेकाहीं रवैुलाई आँखाको मलम मात्र नभई एण्टिवायोनटकको थप उपचार चाहहन सकछ ।  

समस्ाको रोकथामका लातग नवजाि लशशरुको आँखाको हेरचाह
जन्ने मवष्तिकै शशशुका आँखाहरुलाई नयाँ सफा हकटाणु रहहत रुवाले ष्बस्ारै सफा गनु्दपर्दछ । त्यसपछछ 
नवजात शशशुको आँखामा आँखाको एण्टिवायोनटक मलम लगाउनुपर्दछ । १ % टेट्ासाइक्लिन वा ०.५ % 
रेखख १ % एररथ्ोमाइछसन मलमको प्रयोग गनु्दपर्दछ । रवुै आँखामा एकपटक मात्र मलमको पातलो रेखा 
लगाउनुपर्दछ । यसलाई जन्ेको २ घटिामभत्र तुरुनै् लगाउनुपर्दछ (हेनु्दहोस् आँखाको एण्टिवायोनटक उपचार, 
पृष्ठ ३१–३३) ।  

शशशु नरोएको बेलामा समेत शशशुका आँखा रछसलो भएमा आँखाबाट बाहहर आँशु बगाउने साना नलीहरु 
अवरुद्ध भएका हुन सकछन् । यो समस्ा आफैं  पनन ठीक हुन सकछ । तर नलीहरु खुलाउनमा सहयोग गन्दका 
लामग स्ास्थ्य काय्दकता्दले नाकको भागपनटि शशशुको अनुहारमा सुस्री मसाज (Crigler वा lacrimal sac 
मसाज) कसरी गनने भनी छसकाउँछन् ।
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१६ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

Hay fever (एलरजनि रनुक्त कन्जक्टिभाइटटस) र एलरजनि हरु
हावामा रहेको धुलो, पराग (pollen) वा अन्य कणहरुले हाछ्ुँ आउनुका साथै कसैकसैलाई रातो, जचलाउने र 
रछसलो आँखाहरु हुने हुन्छन् । त्यसलाई एलजमी भननन्छ । वष्दको कुनै ननशचित समयमा मात्र यस्ो भएमा उक्त 
व्यक्क्तलाई रुख र वनस्पमतहरुबाट ननश्ाशशत परागसँगको एलजमी (hay fever पनन भननन्छ) हुनसकछ । सबै 
समयमा यस्ो समस्ा रेखखएमा त्यसको कारण धुलो, ढुसी, रासायननक उत्ारन वा जनावरहरु हुन सकछन् । 
एलजमीहरुले रवैु आँखामा पोलछन् ।    

उपचार
केले एलजमी हो भनिे कुरा पतिा लागे उपचार राम्ो हुन्छ । त्यो समस्ाको स्ोत नै हटाउनुपछ्द । उराहरणको 
लामगः  

•  सुते् कोठा र ओढ्ने ओछ्ाउनेलाई धुलो रहहत बनाउनुपर्दछ । जनावरका कारणले एलजमी भएको 
भएमा जनावर पालु्हँुरैन ।   

• रात्रीको समयमा झ्ालहरु बन् गनु्दपर्दछ ।  

•  बाहहर काम गरा्द वा हहंड्रा आफूलाई जोगाउन मुख र नाक माछथ कपडा वा धुलो छेक्े मास्क 
लगाउनुपर्दछ ।   

कहहंलेकाहीं आँखाको गाजल वा साबुनले पनन एलजमी गराउन सकछन् । यस्ा उत्ारनहरुको प्रयोग बन् 
गरेमा एलजमी हराउँछन् ।   

जचलाउने आँखालाई जचसो रोब्य्ाइएको कपडा आँखामाछथ लगाएर शशतल हुन्छ । Antihistamine आँखाको 
थोपा औषधी (हेनु्दहोस् पृष्ठ ३१) उपलब्ध भएमा hay fever गम्भिर भएको अवस्थामा मतनको प्रयोगले सजजलो 
महशुस हुन्छ ।  

कोननीरामा अल्सर (आँखाको सतहमा हानी)
लक्णहरु
संक्रमणको कारणले वा कुनै बस्ुले जचथोररनाले आँखाको धेरै कोमल सतहमा 
हानी पुगी कोनननि याको घाउ हुन सकछ । यस्ो बेलामा आँखालाई माड्नुहँुरैन । 
यसले घाउ बढाएर आँखाको दृष्टि कम गछ्द । धेरै रखुछ । मपप बग्न थालछ । 

यो बेलामा आँखा रातो हुन्छ र कडा वा चम्कलो प्रकाशमा कोनमीयामा हेरा्द खरानी–सेतो रङ्गको धब्ा रेख् 
सहकन्छ । आँखाको बाँकी भागभन्ा यो कम चम्कलो रेखखन सकछ ।    

उपचार
यो इमजनेन्ी अथा्दत तुरुनै् उपचार गररहालु्पनने अवस्था हो । हकनभने कोनननि याको अल्सरको उपचार नगरेमा 
अन्ोपन हुन सकछ । जचहकत्कको सहयोग ललनुपर्दछ । आँखा मवशेषज्ञ कहाँ जाँरा प्रत्येक घटिामा असर 
पुगेको आँखामा आँखाको एण्टिवायोनटक मलम वा थोपा औषधी को प्रयोग गनु्दपर्दछ (हेनु्दहोस् पृष्ठहरु 
३१–३३) । 
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आइररटटस (आइररसको सनुजन)

सुलनिएको आइररसलाई आइररनटस भननन्छ । यो के कारणले गरा्द हुन्छ भनिे थाहा छैन ।  

लक्णहरु
• प्रायःजसो एउटा आँखामा मात्रै हुनु 

• आँखा रखु्ु

• नानी (आँखाको केन्द्रको कालो भाग) को आकार गोलाकार हुनुको सटिा अननयममत हुनु  

• आइररसको नजजक आँखाको सेतो भागमा रातोपन  

• उज्ालोमा आँखा वढी रखु्ु   

• आँखा धममलो रेखखनु

उपचार
आइररनटस आँखाको गम्भिर समस्ा हो र धेरै रखुछ । सकेसम्म छछटो जचहकत्कको सहयोग ललनुपछ्द ।  

यो बेलामा एण्टिवायोनटकहरु खासै उपयोमग हँुरैनन् ।  

अनुभवप्राप् स्ास्थ्य काय्दकता्दले नानीको आकार बढाउन आँखाको थोपा औषधीहरु हालछन् । सुलनिएको 
घटाउन अन्य आँखाको थोपा औषधीहरु प्रयोग गन्द सकछन् ।    

ट्रकोमा – दीघ्छकाशलन कन्जक्टिभाइटटस
ट्कोमा आँखाको संक्रमण हो । यो रोग एक मवरामी ब्यक्क्तबाट अकको ब्यक्क्तमा सजजलै सछ्द । मवरामीको 
आँखालाई छोएको हात, खिंगा र लुगाहरुका माध्मबाट सर्दछ । धेरैपटक यसको संक्रमण भएमा धेरै 
बष्दपछछ यसले परेलाहरुलाई मभत्रपनटि फहकनि ने बनाउँरछ र आँखाको सतह कोररन्छ जसले गरा्द रखु्े र आँखा 
कमजोर भएर अन्ोपन पनन हुन सकछ ।    

ट्कोमा केही रेशहरु मवशेषगरी अमरिकाको Sub-Saharan क्षेत्रमा अिै पनन गम्भिर समस्ाको रुपमा 
रहेको छ । गररमवमा, मभडभाडको अवस्थामा, धेरै खिंगाहरु एवं फोहर भएको र सफा पानी नभएको ठाउँमा 
माननसहरुलाई यसले धेरैजसो असर गर्दछ । ट्कोमा रोकथामका लामग सफा पानी र सरसफाईमा सुधार 
गनु्दपछ्द । नेपालमा धेरै बष्द रेखख ट्कोमा रोकथामको लामग काम भइरहेको छथयो । सन् २०१८ मा नेपाल 
ट्कोमा मुक्त रेश भयो ।   

सपानो नपानी, अहनयभमत प्रकृभतको
आइररसको वरीपरी रपातोपन
दखुपाई

सामान्य आँखा आइररटटस भएको आँखा
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लक्णहरु
•  कम उमेरका बालबच्ाहरुमा ट्कोमा mild conjunctivitis को रुपमा 

सुरुवात हुन्छ । प्रायः यो शुरु हँुरा थाहा पनन हँुरैन ।    

•  कम उमेरका बालबच्ाहरुमा आँखाको संक्रमण रोहरररह्ो भने 
त्यसले माछथल्ो आँखाको ढकनी मभत्र साना सेतो–खरानी रङ्गको 
सुजन पैरा गछ्द । ष्यनलाई हेन्दको लामग आँखाको ढकनीलाई 
पछाडीपनटि फका्दउनुपर्दछ (हेनु्दहोस् पृष्ठ ३) ।   

•  संक्रमण रोहरीरहेमा धेरै बष्दपछछ मत सुजन वा टुटुल्ो आँखाको 
ढकनीमुनी सेतो राग बन्छन् । खत/रागले परेलाहरुलाई मभत्रपनटि 
तान्छन् र मतनले आँखाको सफा भागमा रगडेर आँखामा रखुछ र 
ष्बस्ारै दृष्टि कम हुन्छ ।   

उपचार
ट्कोमाको उतिम उपचार भनेको एजजथ्ोमाइछसन (पृष्ठ ३३) को प्रयोग गनु्द हो । एजजथ्ोमाइछसन उपलब्ध 
नभएमा ६ हप्ासम्म हरनको २ पटक आँखामभत्र १ % टेट्ासाइक्लिन आँखाको मलमले पनन काम गर्दछ ।   

कमतपय रेशमा ट्कोमा भएका माननसहरुमा साधारण शल्यहक्रयाले मभत्रपनटि फकने का परेलाहरु पुनः 
बाहहरपनटि फका्दइन्छन् । नेपालमा पनन यसरी पहहले धेरै व्यक्क्तहरुको उपचार गररन्थो ।

रोकथाम
ट्कोमाको शुरुको अवस्थामा यो रोक्ुपछ्द । वालबच्ाको अनुहार प्रत्येक हरन धुनुपर्दछ र जोसुकैको पनन 
आँखा छोइसकेपछछ हात धुनुपर्दछ । तौललया, लुगा र ओछ्ान धुनुपर्दछ ।  रईु ब्यक्क्तहरुले तहकया वा मुख 
पुछनको लामग एउटै लुगा कहहल्यै पनन प्रयोग गनु्दहँुरैन ।  

खानेकुरालाई छोपेर, शौचालयलाई ढाकेर र घरबाट टाढ ैकम्पोष्टिङ्ग गरेर खिंगाहरुलाई टाढ ैराखु्पर्दछ । 
हेनु्दहोस् पानी र सरसफाईः स्स्थ रहन आवश्यक कुराहरु । 

समूरायमा धेरै ब्यक्क्तहरु ट्कोमाबाट संक्रममत भए स्ास्थ्य काय्दकता्दहरुले ट्कोमा फैलावट रोक्का लामग 
समूरायका सबैलाई एजजथ्ोमाइछसन हरएर उपचार गन्द सकछन् ।    

ट्रकोमपा न्दझंगपा, औंलपा र कपडपाबपाि पहन सद्दछ । 
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धेरैजसो देखखने आँखासम्वन्धि समस्ाहरु

मोडतडवन्नु (Cataracts)

लेन् आँखामभत्रको पाररशमी भाग हो जसले बाहहरको प्रकाशलाई केन्द्रीत गरी 
आँखालाई रेख्े बनाउँछ । उमेर बढ्रै जाँरा लेन् धममलो हँुरै जान्छ, दृष्टि कम 
हँुरै जान्छ र अन्ोपन हुन्छ । यस्ो धममलोपन कहहंलेकाहहं आँखामा खरानी 
रङ्गको धब्ा (gray spot) को रुपमा रेखखन्छ जसलाई मोतीमवन् ुभननन्छ । 
मोतीमवन् ुबृद्ध माननसहरुमा वढी रेखखन्छ, तर शशशु एवं वालबच्ामा पनन हुनसकछ ।     

मोतीमवन् ुछछटो नहोस् भनिको लामगः  

• धुम्पान गनु्दहँुरैन ।   

• पाररलो घामको हकरणबाट आँखालाई जोगाउन टोपी (ह्ाट), छाता, चस्ाको प्रयोग गनु्दपछ्द ।  

स्ास्थ्य काय्दता्दले मोतीमवन् ुभएका 
माननसहरुको पहहचान गरी शल्यहक्रया कहाँ 
हुन्छ, कुन अस्पतालमा हुन्छ भनेर जानकारी 
हरन्छन् । त्यसैगरी आँखा शशमवरका काय्दक्रम 
र अस्पतालहरुको बारेमा जानकारी हरन्छन् । 
पुरुषको तुलनामा महहलाहरुले मोतीमवन्कुो 
उपचार पाउने सभिावना कम हुन्छ । त्यसैले 
महहलाहरुलाई घरमै गएर भेटी मतनको 
आँखाको दृष्टिको बारेमा सोध्ुपर्दछ । पररक्षण गरी मोमतमवन्कुो उपचार समयमै गरे अन्ोपन हुन पाउँरैन । 

उपचार
कुनै पनन औषधीले मोतीमवन् ुठीक गरदैनन् । शल्यहक्रयाबाट मात्र मोमतमवन् ु(धममलो लेन्) हटाई सफा लेन् 
हालेर आँखाको ज्ोती फका्दउन सहकन्छ । नेपालमा मोतीमवन्कुो राम्ो उपचार हुन्छ । प्रत्येक जजल्ामा 
जहाँ आँखा अस्पताल छ, त्यहाँ गएर सल्ाह ललन सहकन्छ । प्रायः आँखाको अस्पतालमा यसको उपचार 
हुन्छ ।  

शल्यहक्रयापछछ आँखामा ४ हप्ासम्म एण्टिवायोनटक र आँखाको anti-inflammatory थोपा औषधी 
चाहहन्छ । शुरुमा आँखामा केही गाह्ो भएपनन मवस्ारै सुधार हुन्छ । पहहलो रईु हप्ासम्म आँखा रखुेमा 
तुरुनै् आँखाको डाक्रकहाँ जानुपछ्द । शल्यहक्रयापछछ पनन नजजकको रेख्का लामग चस्ा (reading 

glasses) चाहहन सकछ ।  

उमेर बि्दै गएपथछ समय समयमा आँखाकरो 
जाँच गन्नुपछनु । यहद मरोतततिन् ्भएकरो छ भने 
राम्रोसँग उपचार हुन्छ । आँखाकरो स्ास्थ्य 
शशतिरमा त यरो थसत्ैमा हुन्छ ।  
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समूदायमा आँखा स्ास्थ्य काययाक्रम आउँदा
मोतीमवन्कुो उपचार समूरायमा नै पुया्दउन र आवश्यक शल्यहक्रया गनु्दका साथै आँखासम्वम्न् 
समस्ाहरुको उपचारका लामग काय्दक्रम आयोजना गन्द सहकन्छ । समूरायका अगुवाहरुले पनन 
डाक्रहरुसँग ममलेर काम गनु्दपछ्द । यस्ो बेलामा ननम्न कुराहरु ध्ान हरनुपर्दछः 

• शल्यहक्रयापछछ आँखाको हेरचाह कसरी गनने भनी स्थानीय स्ास्थ्य काय्दकता्दहरुलाई बुिाउने ।    

• चाहहने आँखाको थोपा औषधी उपलब्ध गराउने ।  

• आँखा ननको भएपछछ चस्ा आवश्यक भएमा सो पाइने स्थानको जानकारी समूरायमा हरने ।

• शल्यहक्रयापछछ समस्ा रेखखए स्थानीय स्रमा कसलाई सम्पक्द  गनने ।

नेपालमा मवमभनि गाउँघरमा समय समयमा मोतीष्बन्कुो शल्यहक्रया शशमवरमा यसको छसतिैमा उपचार 
हुन्छ ।    

ग्नुकोमा
आँखामभत्र कहहले रखुछ, चाप बढ्छ र आँखामभत्रका नशाहरुमा क्षती पुग्छ । यसैलाई ग्ुकोमा भननन्छ । 
सामान्य आँखाको तुलनामा यो भएको आँखा एकरम रखुछ । यो ननकै गम्भिर समस्ा हो । यस्ो रोग लागेको 
माननसलाई उपचार नगरे अन्ोपन हुन्छ । घाउचोटबाट पनन ग्ुकोमा हुनसकछ । तर कमतपय अवस्थामा 
कारण अज्ञात हुन्छ ।  

ग्ुकोमा भएको ब्यक्क्तलाई आँखाको चाप घटाउने उपचार गररन्छ । आँखाको चाप घटाउन जीवनभर 
आँखामा थोपा औषधी हाललन्छ । कहहंलेकाहहं लेजर मवछधको उपचार वा शल्यहक्रयाको प्रयोग पनन गरेर 
आँखाको चाप घटाइन्छ ।   

ग्ुकोमा ४० बष्दभन्ा वढीको उमेर भएका माननसहरुलाई हुन्छ । कसैको पररवारको सरस्मा गु्कोमा 
भएको छथयो भने मतनलाई वढी असर पन्द सकछ । त्यसैले समय समयमा ४० बष्द माछथको उमेर भएकाहरुको 
लामग ग्ुकोमाको पररक्षण गन्द सहयोग गनु्दपर्दछ । मधुमेह भएका माननसहरुलाई ग्ुकोमा बढी हुन सकछ । 

ग्ुकोमा धेरै प्रकारका हुन्छन् । प्रायःजस्ो छोटो अवछधको ग्ुकोमा (एक्ुट ग्ुकोमा) र हरघ्दकाललन 
ग्ुकोमा (क्रोननक ग्ुकोमा) हुन् ।   

एक्रुट ग्रुकोमा (angle-closure glaucoma)
यसले आँखामा धेरै छछटो असर पुया्दउँरछ । यो बेला आँखा रातो हुन,े धेरै रखु्े र दृष्टि कम हुन्छ । वाकवाकी, 
टाउको रखु्े र उज्ालो हेन्द नसहकने हुन्छ । सामान्य आँखाको तुलनामा यो आँखाले हेन्द गाह्ो हुन्छ । उपचार 
गररएन भने छोटो अवछधको ग्ुकोमाले दृष्टिमवहहन गराउन सकछ । मवरामीलाई तुरुन्ै उपचार गनु्दपछ्द । 
शुरुमा आँखामा चाप घटाउनको लामग थोपा औषधी हालु्पछ्द । त्यसपछछ लेजर प्रमवछधको उपचार वा 
शल्यहक्रयाबाट उपचार गररन्छ ।  
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क्रोरनक ग्रुकोमा (open-angle glaucoma)
हरघ्दकाललन ग्ुकोमामा आँखाको चाप मवस्ारै बढ्छ । रखुरैन । शुरुमा हकनाराको दृष्टि (peripheral vision) 

कम हुन्छ । आँखाको दृष्टि कम नहोउन्जेल यसको असर थाहा हँुरैन । आँखा मवशेषज्ञले हकनाराको दृष्टिको 
जाँच गर्दछन् र यस्ो हकछसमको ग्ुकोमाको पररक्षणको लामग आँखाको मभत्र हेर्दछन् । जमत छछटो यसको 
उपचार गररयो, त्यती नै राम्ो हुन्छ । आँखाको थोपा औषधी, लेजर वा शल्यहक्रयाको उपचार गरेपछछ दृष्टि 
थप मवग्रन पाउँरैन ।

आँखामा मासनुको बृरधि (pterygium)

यो आँखाको सतहमा मासुको बालिो हुने प्रहक्रया हो । यो नाकको नजजकको 
आँखाको सेतो भागबाट मध् भागमतर बढ्रै जान्छ त्यसलाई pterygium भननन्छ 
। यो गम्भिर समस्ा त होइन । तर कडा प्रकाशको हकरण भएको, हावा वा 
धुलो भएको वाहहरी वातावरणमा धेरै समय काम गनने माननसहरुलाई यो हुने 
सभिावना वढी हुन्छ ।  

कालो चस्ा र टोपी (hats) लगाउनाले र हावा र धुलोलाई छेकेर यसबाट जोमगन सहकन्छ ।  

यसलाई पनन कुनै खास उपचार चाहहँरैन । तर आँखामा मासुको डल्ा हटाउन चाहेमा आँखाको 
शल्यजचहकत्कले सानो शल्यहक्रया गरेर हटाउँछन् ।    

आँखाको सेतो भागमा रगत देखखननु  
(Blood in the white of the eye)

केही गहुंगो जचज उठाएपछछ, धेरै खोकेपछछ वा आँखामा सामान्य घाउचोट 
लागेपछछ कहहंलेकाहहं सेतो भागमा रगत रेखखन सकछ । साना रगतका नलीहरु 
(tiny blood vessel) फुटेपछछ यस्ो हुन्छ । आँखामा घाउचोट लागेजस्ो यो 
हानीकारक हँुरैन र २ हप्ामभत्र आफसे आफ मवस्ारै हराएर जान्छ । कुनै उपचार 
चाहहँरैन ।   

यद्पी आँखाको रमङ्गन भाग (आइररस) मा रगत भएमा भने यो गम्भिर हुन्छ । पृष्ठ 
१० हेनु्दहोस् ।

आँखपाको सनेतो भपागमपा 
रगतको धब्पा दनेन्दखनु प्रपायः 

हपानीरहहत हुन्छ ।
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सनुख्ा आँखा  
सुख्ा हावा, बढ्रो उमेर, हावामा रहेको धुवाँ र केही औषधीहरुका कारणले पनन आँखा सुख्ा हुने गछ्दन् । 

फोहर वा वगेको तरल पराथ्दले आँशुलाई अवरोध गरा्द आँखा सुख्ा र जचलाउने भएपछछ crusty eyelids 
(परेलामा जचप्रा जस्ो टाँछसएको) हुन्छन् । आँखाको ढकनीको संक्रमण (तल हेनु्दहोस)् वा पाप्रा वा चाँयाको 
जस्ो टुक्राहरु आँखाको ढकनीको सबैमतर रेखखन्छन् । आँखाको ढकनी र आँखा वरपरको अनुहारको भाग 
सफा रहेमा आँशुले आँखालाई स्स्थ राखछन् ।  

उपचार
सरुख्ा आँखाको लातग, पटक पटक गरेर आँखालाई जचम्म गनु्दपछ्द । यसले आँखालाई आराम हरन्छ । 
आँखा सुख्ा रहेमा आँखामा प्राकृमतक जचस्ान बढाउनका लामग हरनको १–२ पटक ५–१० ममनेटका लामग 
तातो कपडा (warm compresses) राख् सहकन्छ । आँखामा हाल्े थोपा औषधी ले फाइरा गन्द सकछ (पृष्ठ 
३१ हेनु्दहोस)् ।  

आँखाको ढकनथीमा भएको पाप्राको लातग, हरनको २–४ पटक तातो कपडाको प्रयोग गनने, त्यसपछछ 
आँखाको ढकनीको सुस्री सफाई गनने, कुनै सुधार नआएमा ब्याके्ररयाको संक्रमण हुनसकछ र ७ 
हरनसम्म हरनको २ पटक एररथोमाइछसन एण्टिवायोनटक आँखाको मलम लगाउनुपर्दछ (हेनु्दहोस् आँखाको 
एण्टिवायोनटक उपचार, पृष्ठ ३१) ।

आँखाको ढकनीमा िल्ो र सनुरनएको   
आँखाको ढकनीमा रातो सुलनिएको डल्ो (lump) हकः

•  अनिो, परेलाको वरपर संक्रमण भएर भएको रखु्े डल्ो हो वा  

•  Chalazion, आँखाको ढकनीमा आएको नरखु्े हकछसमको डल्ो हो ।

कहहलेकाहहं परेला वरपर शुरु भएको संक्रमण आँखाको ढकनीको मभत्रपनटि फैलन सकछ ।   

तर रवुैको उपचार सजजलो छ । हरनको ४ पटक १५–२० ममनेटसम्म तातो कपडाले (तातो पानीमा मभजाई 
ननचोरेर) आँखामा हलुकोसँग सेक्ुपछ्द । प्रयोग गरदै गरा्द कपडालाई पुनः तताउन सहकन्छ । यसो गरा्द डल्ो 
फुटेमा चाँहह समस्ा हुन सकछ । त्यसैले हलुकोसँग आँखामा कपडा राख्ुपछ्द ।    

सुलनिएको कम नभएमा चाँहह जचहकत्कको सहयोग ललनुपर्दछ ।    

अन्ो भननेको परनेलपा वरीपरी संक्मण हुनु हो । यो दखु्नने 
गछ्द ।

आँखपाको ढकनीको मुन्दन्तर रहनेको नदखु्नने हकछसमको 
डल्ो chalazion हुन सकछ ।
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धेरैजसो रेखखने आँखासम्वम्न् समस्ाहरु २३

Floaters (साना चलारमान धब्ाहरु देखखननु)
चम्कलो सतह (जस्ैं मभतिा वा आकाश) मा हेरा्द कहहंलेकाहहं floaters वा साना चलायमान धब्ाहरु 
रेखखन्छन् । धब्ाहरु आँखा चलेसँगै चल्छन् र साना खिंगाहरु जस्ै रेखखन्छन् । यस्ा धब्ाहरु प्रायः रेखखने 
गर्दछन् र सामान्यतयाः हाननरहहत हुन्छन् ।  

धेरैको संख्यामा चलायमान बसु्हरु अकस्ात रेखखएमा र एउटा आँखामा दृष्टि कम भएमा वा प्रकाशको 
ज्ाला समेत ननरन्र रेखखन थालेमा यो छुनटिएको रेनटना (detached retina) भनीने अवस्थाको लक्षण 
हुनसकछ । जमतसक्ो चाँडो रेनटनालाई पुनः जोड्न (reattach) का लामग शल्यहक्रया आवश्यक हुन्छ ।  

बभटाडमन ए को कमी (रतधिो, सनुख्ा आँखा अरा्छत 
xerophthalmia)
कुपोषण हँुरा मभटाममन ए को कमी हुन्छ । जसले वालवाललकाहरुका आँखामा हानी पुया्दएर अन्ोपन हुन्छ । 
तर यसको रोकथाम गन्द सहकन्छ ।    

गाँजर, आँप, मेवा, हररयो सागपात, कररपतिा, पालुङ्गो, माछा, 
अण्डा लगायतका मभटाममन ए पाइने खानेकुराहरु खुवाएर साना 
वालवाललकाहरुको आँखाको सुरक्षा गनु्दपर्दछ । स्नपानले पनन 
शशशुको आँखालाई मभटाममन ए को कमीबाट जोगाउँछ । साथसाथै 
शशशुको स्ास्थ्यको लामग राम्ो गछ्द । यस्ो हकछसमको कुपोषण धेरै 
भएका स्थानमा कहहंलेकाहहं सबै वालवाललकाहरुलाई ६ महहनाको 
अन्रालमा vitamin A supplement खुवाइन्छ (पृष्ठ ३३-३४) । नेपाल सरकारले हरेक वष्द वष्दको रईुचोटी रेश 
भररका बालबाललकालाई ननशुल् मभटाममन ए क्ासिुल हरन्छ ।    

लक्ण
मभटाममन ए को कमी भएमा शुरुमा आँखाहरु सुख्ा हुन्छन् र कम आँशु उत्ारन गर्दछन् । त्यसपछछ उज्ालो 
कम हँुरा हेन्द कठीन हुन्छ । आँखाको सेतो भागको चमक हराउँछ र चाउरी पन्द शुरु हुन्छ । मवस्ारै आँखाको 
बाहहरी नानी गलेर िन् खराब हुन्छन् र बच्ा अन्ो हुनसकछ ।      

उपचार
साँिको समयमा राम्ोसँग रेख् नसकेमा वा राररुा भएमा बच्ालाई मभटाममन ए बाट उपचार गनु्दपर्दछ (पृष्ठ 
३४) । नेपालमा पनन पछछल्ो २५ बष्दरेखख ५ बष्द मुनीका बालबाललकालाई प्रत्येक बष्द रईु चोटी मभटाममन 
ए क्ासिुल खुवाइन्छ । 
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
२४ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

बाङगो आँखा, रि्के आँखा, टेढो आँखा (Crossed eyes, 
wandering eye, squint (strabismus))

शशशु वा बालबच्ाका एक वा रवुै आँखाले छसधा हेन्द नसक्े भएमा पनन बाङगो आँखा र दृष्टि कम हुन सकछ 
। बच्ालाई आँखा मवशेषज्ञकहाँ लैजानुपछ्द । आँखा नष्बमग्रयोस् भनेर जमतसक्ो कम उमेरमै डाक्रकहाँ 
लैजानुपर्दछ ।    

उपचार
टेढो आँखालाई राम्ोसँग काम गनने बनाउनका लामग आँखाको डाक्रले राम्ो आँखालाई पनटि लगाउँछन् वा 
मवशेष हकछसमको चस्ाको प्रयोग गन्द सल्ाह हरन्छन् । शल्यहक्रयाले पनन आँखालाई सोिो बनाउन सकछ, 
तर प्रायः यो आवश्यक हँुरैन ।   

कहहंलनेकपाहहं रपाम्ो आँखपालपाई पट्टि लगपाएपछछ िनेढो आँखपालपाई छसधपा र हनेन्दमपा रपाम्ो बनपाउन मद्दत गछ्द । कसैलपाई 
हदनको कने ही घण्पामपात्र पट्टि गनु्दपछ्द भनने कसैकसैलपाई हदनभर नै लगपाउनुपद्दछ । उपचपार भवस्पारै हुन्छ । धैय्दतपा 

रपाख्नुपछ्द ।

गभा्छवस्ा र आँखाको स्ास्थ्य
गभा्दवस्थामा आउने पररवत्दनले पनन कहहले कहहले आँखामा समस्ा आउन सकछ । महहलालाई मभटाममन ए 
को कमी भएर दृष्टिमा पररवत्दन हुन सकछ, तर शशशु जन्ेपछछ ष्बस्ारै ठीक हुन्छ ।    

कहहले कहहले गभ्दवती महहलाको आँखा धममलो हुन जान्छ, धब्ाहरु रेखखन्छन,् एउटा आँखामा दृष्टि ह्ास 
हुन्छ वा रोहरो दृष्टि (double vision) रेखखन्छ । यसलाई pre-eclampsia भननन्छ । यो गम्भिर अवस्था हो । 
Pre-eclampsia ले टाउको रखु्े र उच् रक्तचाप (१४०/९० वा वढी) पनन हुन्छ । यस्ो बेलामा तुरुन्ै उपचार 
गररहाल्ुपछ्द । रक्तचाप कम गन्द औषधी प्रयोग गररन्छ ।  

प्रत्येक गभ्दवती महहलालाई यौनरोग छ की छैन भनेर जाँच गनु्दपछ्द । यौनरोग भए तुरुन् औषधी गनु्दपछ्द । 
उपचार गररएन भने शशशु अपांग जखन्न,े शशशुको आँखामा समस्ा पनने वा दृष्टि गुम्न सक्े खतरा हुन्छ ।    

शशशुहरुलाई गम्भिर आँखाको समस्ा नन्त्याउन सके् रुवेलाबाट गभ्दवती महहलालाई जोगाउनुपर्दछ । 
रुवेला (German measles) को रोकथाम खोपबाट गन्द सहकन्छ ।   
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आँखालाई असर गनने रोगहरु २५

आँखालाई असर गनने रोगहरु
सम्पूण्द शरररलाई असर गनने संक्रमण वा रोगहरुले आँखालाई पनन हानी पुया्दउँछन् । कसैलाई आँखासम्वम्न् 
समस्ा भए अन्य रोगको पनन जाँच गराउनुपछ्द । जस्ै उच् रक्तचाप र बाथ रोगले पनन आँखामा समस्ा 
गराउँछ ।

क्यरोगले पनन आँखामा संक्रमण गर्दछ र रातोपन हुने वा दृष्टिलाई कमजोर बनाउँछ । धेरैजसो क्षयरोगको 
लक्षणहरु शुरुमा फोक्ोमा वा शरररको अन्य भागमा रेखखन्छन् ।

एच आई भथी र एड्सः एच आई भी भएका माननसहरुमा भएको आँखा सम्वम्न् समस्ाहरु र दृष्टिमा आउने 
ह्ासलाई एच आई भीका औषधीबाट उपचार गन्द सहकन्छ । तर पररक्षण गनु्दपर्दछ ताहक आवश्यक परेमा 
उपचार शुरु गन्द सहकन्छ ।   

Herpes (cold sores) कहहंलेकाहहं आँखामा पनन फैललन्छ र कोनननि या रखु्े हुन्छ । साथै आँखामा अल्सर, 
धममलो दृष्टि र आँखा रछसलो हुन्छ । Steroid आँखाको थोपा औषधीको प्रयोग गनु्दहँुरैन, मतनले िन् समस्ा 
उत्नि गछ्दन् ।     

कलेजोमा रहेको समस्ाः आँखाको सेतो भाग पहेंलो (light-colored person को छाला पहेंलो) भएमा 
कमलमपति (जण्ण्डस) हेपाटाइनटसको लक्षण हुनसकछ (हेनु्दहोस् पेट रखुाई, िाडापखाला र हकराहरु, पृष्ठ ७) ।

मधनुमेह (िारडवटटज) र उच्च रक्तचाप
डायतवटटज भएका मारनसहरुमा आँखाका समस्ाहरु रेखखन्छन् । मधुमेह बढेपछछ आँखामा हानी पुया्दउँछ 
। डायमवनटक रेनटनोप्ाथी भनीने गम्भिर अवस्थाको उपचार नगररएमा अन्ोपन हुन सकछ । मधुमेह भएको 
माननसको आँखा धममलो भयो भने रगतमा जचननको मात्रा बढेको हुनसकछ । यस्ो बेलामा बढी मतखा्द र 
मपसाव लाग्न सकछ । रगत र मपसाव जाँच गरेपछछ जचनन बढेको छ की छैन थाहा हुन्छ ।    

डायमवनटज भएका माननसहरुलाई उपचार गन्द सहयोग गनु्दपर्दछ । वष्दको एकपटक आँखा मवशेषज्ञलाई 
भेट्नका लामग प्रोत्ाहन गनु्दपर्दछ ।

उच् रक्तचापल ेआँखामभत्रका रगतका नलीहरुलाई हानी पुया्दउँछ । आँखा र दृष्टि 
खराब गर्दछ । रक्तचाप नाप्ुपछ्द । उच् रक्तचापको रोकथाम गरे पनन सुरलक्षत रहन 
सहकन्छ ।    
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
२६ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

आँखाको समस्ा र चस्ाको प्ररोग
कुनै कुनै बालबच्ा र वयस्कहरुले पनन आँखा राम्ोसँग रेखरैनन् । टाढाको 
माननसहरु वा जचन्हहरु प्रटिसँग रेख् वा नजजकको हेन्द गाह्ो हुन्छ । यस्ो 
बेलामा चस्ाको प्रयोग नगरे टाउको रखु्े 
हुन्छ वा आँखा कमजोर हुन्छ । आँखामा ममल्े 
चस्ा लगाएमा राम्ोसँग रेख् सहकन्छ । त्यसैले 
समूरायमा वा मवद्ालयमा वालवाललका 
वा वयस्कहरुको आँखा जाँच गनने काय्दक्रम 
चलाउनुपछ्द । जचम्े चश्ा बाँड्न सहकन्छ ।   

वयस्क ब्यक्क्तहरुको उमेरसँगै दृष्टिमा पररवत्दन 
आउनु सामान्य माननन्छ । यस्ो बेलामा समय 
समयमा चस्ा पररवत्दन गनु्दपनने हुनसकछ ।    

टाढाको दृष्टि (distance vision) को लाडग दृष्टिको जाँच
‘E’ चाट्द को प्रयोगबाट दृष्टिको पररक्षण गन्द सहकन्छ । हते्ला वा बालिो कागजले अकको आँखा बन् गरेर रवुै 

आँखालाई छुटिाछुटैि जाँच गनु्दपर्दछ । प्रत्येक लहरमा हेनु्दपर्दछ र स्तन्त्र हातले 
वा कागजको ‘E’ ले आँखा छोपेर ‘E’ को लाइनहरु माछथमतर फकने को, 

तलमतर फकने को वा एकापनटि फकने को छहक भनी सोध्ुपर्दछ । 
राम्ोसँग रेख् सहकने सबैभन्ा सानो आकारको अक्षरहरु भएको 
लहरले आँखाको दृष्टिको मापन गर्दछ । उराहरणको लामग कुनै 
ब्यक्क्तले ६/१२ अंहकत अक्षरहरुको धेरैजसो लहर पढ्न सकछ 
तर त्यसपछछ साना अक्षरहरुको आधाभन्ा कम लहर पढ्न 
सकछ भने उनको दृष्टि ६/१२ भनि सकछौं । समुरायमा यसरी 
जाँच गन्द सहकन्छ । तर अहहले नेपालमा आँखाको जाँच प्रायः 
स्ास्थ्य चौहकमा पनन हुन्छ ।     

मलाई पहिले सररताले चस्ा 
लगाउँदा कतै फ्ट्छ हक भनेर तपर 
लाग्थ्रो । तर अहिले त उनले 
चस्ा लगाएपथछ राम्रोसँग िेननु 
सक्छन् भन्े िािा छ ।  
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आँखाको समस्ा र चस्ाको प्रयोग २७

वयस्कहरुको टाढाको दृष्टि कमजोर (आँखाको चाट्दमा ६/१८ वा साना 
अक्षरहरु पढ्न सकै्नन् भन)े भएमा मतनलाई आँखाको डाक्र (दृष्टि 
मवशेषज्ञ) कहाँ पठाउनुपर्दछ । मवद्ालयका बालबच्ाहरुमा मतनले ६/१२ 
रेखाको अक्षरहरु पढ्न सकछन् हक सकै्नन् हेनु्दपछ्द । कहहंलेकाहीं बच्ाले 
टाढाबाट राम्ो/प्रटिसँग रेखेन भने बच्ाको पढाई राम्ो हँुरैन । चस्ा 
लगाएपछछ राम्ोसँग पढ्न सकछ ।

 

‘E’ मपा भएकपा रनेखपाहरु जस्ै 
हुननेगरी दनेखपाउन हपातको प्रयोग 

गन्द सहकन्छ ।   

माछथ लेखखएको जचत्र / संख्यालाई २० हफट वा िण्ड ै६ ममटर टाढाबाट 
हेरा्द कमत रेखखन्छ भनिे आधारमा उक्त व्यक्क्तको आँखाको स्ास्थ्यका 
बारेमा भनि सहकन्छ । स्स्थ आँखा हुनेले ६ ममटरबाट पनन तल्ो 
लाईनसम्म रेखछन् ।

चपाि्दबपाि ३ भमिर िपाढपा उभभएको ब्क्क्तको 
लपाभग प्रयोग गन्द कपागजमपा ‘E’ चपाि्दलपाई ष्प्रन्ट 

गनु्दहोस्
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
२८ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

चस्ा (Reading glasses)

४० बष्द नाघेका माननसहरुलाई पढ्न,ु मवउहरु छुट्ाउनु वा सुई उनिु जस्ा 
कामहरु गन्द गाह्ो हुन्छ । Reading glasses ले यस्ो काम गन्द सहयोग 
पुया्दउँछ । ननकटको जचजहरुलाई ठूलो रेखाउँरछ । मतननहरु ठूलो 
बनाउने (magnification) को फरक फरक क्षमतामा उपलब्ध हुन्छन् । 
+१ अंहकत भएका चस्ाहरुले नजजकका बस्ुहरु केहह ठूला रेखाउँरछन,् 
+२ भएकाले अिै ठूला रेखाउँरछन् र +३ ले सबैभन्ा ठूलो रेखाउँछन् । 
शुरुमा +१ को चस्ा लगाएपछछ राम्ोसँग रेखखन्छ । ष्बस्ारै उमैरसँगै +२, 
+२.५ वा +३ को चस्ा लगाउनुपछ्द । पढ्ने कोशशस गरेर वा सुईमा धागो 
सहज ररुीमा राखख छछराएर प्रत्येक reading glasses को जाँच गनु्दपर्दछ ।   

कुनै ब्यक्क्तले नजजकको पनन नरेख्े र धेरै टाढाको पनन नरेख्े भएमा reading glasses ले समस्ाको 
समाधान गरदैनन् । त्यस्ो अवस्थामा केले दृष्टिलाई असर गरेको छ भनिे जानि आँखाको अस्पतालमा जान 
सहयोग गनु्दपछ्द ।   

दृष्टि सच्ाउन (सनुधार गन्छ) कन्ट्ाटि लेन् र िल्यडक्ररा
कन्ट्ाक् लेन् भनेका साना प्ाष्टिकका लेन् हुन् जुन आँखामा राखेपछछ दृष्टिमा सुधार आउँछ । दृष्टिको 
जाँच गरेपछछ आँखा मवशेषज्ञले आँखामा कुन हकछसमको कन्ट्ाक् लेन् लगाउनुपछ्द भनी सल्ाह हरन्छन् । 
अरुको लामग तयार पाररएको कन्ट्ाक् लेन्को प्रयोग गनु्दहँुरैन । रातीको समयको लामग समेत बनाइएको 
बाहेक कन्ट्ाक् लेन् लगाएर सुत्ुहँुरैन । कन्ट्ाक् लेन् सफा गन्द र सुरलक्षत राख् मवशेष हकछसमको तरल 
पराथ्द प्रयोग गनु्दपछ्द । जुन पायो त्यहह प्रयोग गनु्दहँुरैन ।    

आफूलाई ममल्े लेन् नभए, लेन्को राम्ोसँग हेरष्बचार नगरे त्यस्ा लेन् प्रयोग गरा्द आँखामा गम्भिर समस्ा 
हुनसकछ । संक्रमणको रोकथामको लामग सधैं कन्ट्ाक् लेन्लाई छुनु अछघ हात धुनुपछ्द । यहर आँखामा 
पोल्यो भने वा संक्रमण भएमा आँखा स्स्थ नहोउन्जेल कन्ट्ाक् लेन्को प्रयोग गनु्दहँुरैन । लेन्को पुनः 
प्रयोग गनु्दअछघ मतनको सफाई र ननसंक्रमण गनु्दपर्दछ । कन्ट्ाक् लेन् ष्बग्रेको वा च्ामतएको भए पनन 
त्यसको प्रयोग गनु्दहँुरैन । यहर रखुेमा, पोलेमा, मपप वगेमा, रातोपन भएमा वा दृष्टि धममलो भएमा यो घाउ 
(scratch) वा कोनमीयाको अल्सर (पृष्ठ १६) वा अन्य गम्भिर समस्ा हुन सकछ । यस्ो भएमा अनुभवी स्ास्थ्य 
काय्दकता्दको तुरुन्ै सहयोग ललनुपछ्द । 

कसैकसैको कमजोर दृष्टिलाई लेजर शल्यहक्रया (जचरफार गनने उपकरणहरुको सटिा प्रकाशको अत्यन् कडा 
मवमको प्रयोगबाट गररने शल्यहक्रया) बाट पनन सुधार गररन्छ । यो मोमतमवन्लुाई उपचार गन्दका लामग प्रयोग 
गररने शल्यहक्रयाभन्ा फरक र महंगो छ । यस्ो उपचार कोसँग कहाँ गराउने भनिे राम्ो जानकारी ललनुपछ्द । 
नेपालमा मतलगंगा आँखा अस्पतालमा लेजर थेरापीको राम्ो उपचार हुन्छ ।    
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आँखाको समस्ा र चस्ाको प्रयोग २९

सनुधार गन्छ नडमले् रकससमको अधिोपन वा कमजोर दृष्टि भएका 
मारनसहरु
कहहंलेकाहहं बच्ा दृष्टिमवहहन जखन्न सकछ वा कुनै ब्यक्क्तको कमजोर दृष्टिलाई चस्ा, शल्यहक्रया वा 
औषधीबाट पनन सुधार गन्द सहकंरैन ।    

यस्ो अवस्थामा कमजोर दृष्टि ललएर माननसहरुले बाँच्न छसक्छन् । पररवार र समूरायको सहयोगबाट 
दृष्टिमवहहन माननसहरु पनन मवद्ालय जान्छन,् कमाउँछन् र जजन्गी चलाउन सकछन् । नेपालमा त्यसरी 
दृष्टिमवहहनहरुले पढेर, कमाएर मवमभनि काम गरेका उराहरण धेरै छन् । दृष्टिमवहहनहरुको संस्था पनन छ । 
जसले दृष्टिमवहहनहरुलाई पनन मद्दत गछ्द र सरकारलाई दृष्टिमवहहनको लामग राम्ा नीमत बनाउन वकालत गछ्द 
।

कमजोर दृष्टि भएका वा दृष्टिमवहहनको जीवन सहज र सुरलक्षत बनाउनको लामगः 

•  त्यस्ा ब्यक्क्तसँग बोल्ा आफ्ो पररचय हरएर 
कुरा गनु्दपर्दछ ।   

•  सँगै हहंड्रा आफ्ो हात पाखुरा समात् हरनुपछ्द 
। उनलाई कुनै खतराको अवस्थामा सावधान 
गराउनुपछ्द । हात वा शरररमा समातेर तानिुहँुरैन ।    

•  सधैं जानुपनने स्थानहरु जसै् चपमीसम्म रेललङ वा 
डोया्दउने डोरी बनाउनुपछ्द ।    

•  घर, मवद्ालय वा काय्दस्थलमा फनननि चर वा अन्य बस्ुहरुलाई यताउता सानु्दहँुरैन । सानदै परेमा सारेको 
जचजको जानकारी गराउनुपर्दछ ।   

•  दृष्टिमवहहन माननस बस्ने स्थानमा ध्ानपूव्दक सवारी चलाउनुपर्दछ ।    

दृष्टिमवहहन र अन्य शाररररक अपागंता भएका 
वालवाललकाहरुलाई यौन हहंसा लगायतका अन्य 
हहंसाको वढी जोखखम हुन्छ । सानैरेखख सुरलक्षत राख् 
मतनलाई पररवार र समूरायको संरक्षण आवश्यक हुन्छ ।    

दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु भएका वालवाललकाहरुले 
आफ्ो हेरचाह गनने, मवद्ालय जाने र राम्ो जीवन बाँच्ने 
तररकाबारे कसरी छसक् सकछन् भनिे बारेको थप 

जानकारीका लामग हेस्पेररएनको पुस्क दृष्टिमवहहन वालवाललकालाई सहयोग गनु्दपरेमा हेनु्दहोस् । यताउता 
हहंडडुल गन्द, वरपरको वातावरण बुझ्न र उनीहरुलाई आवश्यक छसप छसक्ु ननकै महत्वपूण्द हुन्छ । कसरी 
स्ास्थ्य काय्दकता्द, पररवार र समूरायले शाररररक अपागंता भएका प्रत्येकलाई राम्ो जीवन पाउन र राम्ो 
स्ास्थ्य बनाउन सहयोग गन्द सकछन् भनिे जानकारीको लामग अपागंता भएका महहलाहरुका लामग स्ास्थ्य 
ननरनेशशका हेनु्दहोस् ।        
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
३० आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

आँखा र दृष्टि सम्वन्धि समस्ाको 
औषधीहरु   
आँखाको मलम वा रोपा औषधी प्ररोग गनने 
तररका
आँखाको थोपा औषधी वा मलमको प्रयोग गनु्द अछघ र गररसकेपछछ हात राम्ोसँग धुनुपर्दछ हकनकी मवरामीको अनुहार 
छोइसकेपछछ आफ्ो आँखा छँुरा आँखाको संक्रमणहरु सजजलै सर्दछन् । आँखाको थोपा औषधीको वोतलहरु राम्ोसँग बन् 
(छसल) गररएका हुन्छन् । यसको प्रयोग गननेलाई उक्त छसल तोड्न रवाएर १ थोपा वाहहर ननकाल् छसकाउनुपर्दछ ।    

औषधीको प्रभावकाररताको लामग थोपा र मलम औषधी आँखाको ढकनीको बाहहरपनटि नभई मभत्रपनटि पसु्नपर्दछ । मलम औषधी 
लामो समयसम्म आँखामा रहन्छ र रातको समयमा पनन राम्ोसँग काम गछ्द । तर अस्थाई रुपमा दृष्टि धममलो हुन सकछ । त्यसकारण 
थोपा औषधी हरउँसो हाल् सल्ाह हरइन्छ ।   

हकिपाणुहरुको फैलपाविलपाई रोक् ट्ुब वपा ड्रपरलने आँखपा छुनुहँुदैन ।

आँखाको मलम प्रयोग गनयाको लातग, आँखाको तल्ो ढकनीलाई ष्बस्ारै तल तानेर आँखाको मभत्री कुनाबाट शुरु गरेर आँखाको 
पुरै लम्वाई भरी हुने गरी लगाउनुपछ्द ।    

आँखाको थोपा औषधथीको प्रयोग गनयाको लातग, आँखाको तल्ो ढकनीलाई सानो थैली (pouch) बनाउनको लामग तानेर माछथ 
हेरदै गरा्द त्यसमभत्र १–२ थोपा पनने गरी छथच्नुपर्दछ । मवस्ारै आँखालाई बन् गनु्दपर्दछ, तर आँखालाई खिमखिम गनु्दहँुरैन । धेरैजसो 
िोल औषधी आँखाको सतह वरपर फैललन्छ ।  

आँखपाको मलम
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आँखाको लाडग डवबभन्न रोपा औषधी
एण्टिवायोटटकयरुक्त आँखाको थोपा औषधथी हकटाणु (ब्याके्ररया) को संक्रमण भएपछछ प्रयोग हुन्छन् । आँखाको 
एण्टिवायोनटकहरु मलमहरुमा पनन प्रयोग गररन्छ । तर एण्टिवायोनटक थोपा औषधी र मलमहरुले भाइरसबाट भएका संक्रमणलाई 
भने फाइरा गरदैन ।      

एण्टिरहस्ट्ामाइनयरुक्त आँखाको थोपा औषधथीले एलजजनि बाट भएको रछसलो, रातो र जचलाउने आँखालाई ननको बनाउँछन् । 
जचसो कपडा (cold compresses) लाई ननचोरेर आँखामाछथ राख्ाले पनन आँखा जचलाउन मवस्ारै कम हुन्छ ।   

सरुख्ा आँखा भएमा प्रयोग गररने आँखाको थोपा औषधथी लाई “मानव ननममनि त आँशु” भननन्छ । यो हरनमा ४–५ पटक प्रयोग 
गन्द सहकन्छ । बन् आँखामाछथ तातो कपडा (warm compresses) राखेर हरनमा १–२ पटक ५–१० ममनेट राख्ाले आँखामा आफ्ै 
आद्रता बढी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

न्याटामाइससनयरुक्त आँखाको थोपा औषधथी कोनननि याको अल्सर भएको अवस्थामा ढुसीको संक्रमण रोक्मा प्रयोग गररन्छ ।

Tetrahydrozoline वा Naphzoline यरुक्त आँखाको थोपा औषधथीले साना रक्तनलीहरुलाई खु्च्ाउँछन् जसले गरा्द आँखा 
कम रातो रेखखन्छ । तर मतनले रातो आँखाको कारणको उपचार भने गन्द नसके् हँुरा ष्यननहरुको प्रयोग पैसाको खती मात्र ैमाननन्छ 
।  

ध्ान रदनरुपनने करु रा !   
Steroids यरुक्त आँखाको थोपा औषधथी (prednisolone वा dexamethasone जस्ा) ले शल्यहक्रया गरेपछछ वा अन्य समस्ाबाट 
हुने आँखाको सुजन घटाउँरछ । तर सहह हकछसमले प्रयोग नगररएमा steroid युक्त आँखाको थोपा औषधीले आँखामा गम्भिर क्षती 
पुया्दउन सकछ । केही थोपा औषधीमा एण्टिवायोनटक् र steroids ममसाइएको हुन्छ (नाममा ‘Dex’ वा ‘Pred’ जोहडएको हुन्छ) । 
अनुभव प्राप् स्ास्थ्य काय्दकता्दले सहह हकछसमले छसफाररस गरेमा मात्र steroids युक्त आँखाको थोपा औषधी प्रयोग गनु्दपर्दछ ।  

आँखाको एण्टिवारोटटक उपचार
आँखाको एण्टिवायोनटक उपचारहरुको लेवलमा आँखामा मतनको प्रयोगका लामग सुरलक्षत छन् भनि ेजनाउन “आँखा” वा 
“आँखासम्वम्न्” लेखखएको हुन्छ । छालाको एण्टिवायोनटक मलमहरु चाँहह आँखामा लगाउनुहँुरैन ।    

आँखाको एण्टिबायोनटक मलम र थोपा औषधीले ब्याके्ररयाको कारणल ेआँखाको संक्रमणको उपचार गर्दछन् । कोनननि यामा 
रहेको अल्सर पनन ननको पार्दछन् । एररथ्ोमाइछसन वा टेट्ालिाइनयुक्त आँखाको मलम शशशु जन्ने ष्बष्तिकै आँखाको संक्रमणको 
रोकथाम गन्द आँखामा लगाइन्छ ।    

तल हरइएका आँखाको एण्टिवायोनटक प्रयोग गररन्छनः्  

• १ % टेट्ालिाइनयुक्त आँखाको मलम

• ०.५ % वा १ % एररथ्ोमाइछसनयुक्त आँखाको मलम

• ०.३ % ciprofloxacin युक्त आँखाको थोपा औषधी वा मलम

• ०.३ % ofloxacin युक्त आँखाको थोपा औषधी

• ०.३ % जेन्ामाइछसनयुक्त आँखाको थोपा औषधी    

• १० % sulfacetamide युक्त आँखाको थोपा औषधी     

• ०.५ % chloramphenicol युक्त आँखाको थोपा औषधी     
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 डपाक्टर नभएमपाः नयपाँ संस्करण
३२ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

प्रयोग गनने िररका  
आँखाको थोपा औषधी वा मलमले राम्ोसँग काम गन्दको लामग त्यसलाई आँखाको ढकनीको वाहहर नभई मभत्रपनटि पानु्दपर्दछ । 
मतनको प्रयोग गनने मवछध बारे छसकाउनुपर्दछ (पृष्ठ ३० हेनु्दहोस)् ।    

ब्ाके्ररयाबाट हुने conjunctivitis (pink eye) को लातग
७ हरनसम्म हरनको ४ पटक रवुै आँखामा आँखाको एण्टिवायोनटक मलम वा एण्टिवायोनटक आँखाको थोपा औषधीको प्रयोग 
गनु्दपर्दछ । आँखा राम्ो भइसकेको जस्ो रेखखएतापनन एण्टिवायोनटक उपचार पुरै ७ हरनसम्म गनु्दपछ्द ताकी फेरी संक्रमण नहोस् ।    

कोरननि यामा हुने अल्सरका लातग
प्रत्येक घटिाको अन्रालमा आँखाको एण्टिवायोनटक थोपा औषधीको प्रयोग गनु्दपर्दछ र मवरामीलाई तुरुन्ै उपचारका लामग 
पठाउनुपर्दछ । थोपा औषधी २४ घटिाका लामग हरेक घटिामा हाल्ुपर्दछ र त्यसपछछ सुधार रेखखएमा थोपा औषधीलाई हरनमा ४ 
पटक ७ हरनसम्म प्रयोग गनु्दपर्दछ । २ हरनसम्म पनन आँखामा सुधार नआएमा थप उपचार आवश्यक पर्दछ । कोनननि याको अल्सरका 
लामग steroids भएको थोपा औषधी वा मलमको प्रयोग करापी गनु्दहँुरैन ।    

ट्रकोमाको लातग
सकेसम्म एजजथ्ोमाइछसन चण्क्हरु (पृष्ठ ३३) प्रयोग गनु्दपछ्द । यहर यो छैन भने मात्र टेट्ालिाइनयुक्त आँखाको एण्टिवायोनटक 
मलमको प्रयोग गन्द सहकन्छ । ६ हप्ासम्म प्रते्यक हरन हरनको २ पटक रवुै आँखामा १ % टेट्ालिाइनयुक्त आँखाको 
एण्टिवायोनटक मलमको प्रयोग गनु्दपर्दछ ।     

नवजाि लशशरुमा आँखासम्वन्धि समस्ाको रोकथामका लातग
नवजात शशशुको आँखामा जन्जात सनने संक्रमणको रोकथामका लामग एण्टिवायोनटकहरुको प्रयोग गररन्छ । जने्पछछ तुरुनै् 
आँखाको ढकनीहरुलाई सफा कपडा वा सफा पानीले ष्बस्ारै पुछछसकेपछछ तल हरइएका एण्टिवायोनटक मलमहरु मध्ेको एक 
नवजात शशशुको रवुै आँखामा पहहलो २ घटिामभत्र प्रयोग गनु्दपर्दछः  

१ % टेट्राक्ाइन वा ०.५ % देखख १ % एररथ्ोमाइससन मलमको पातलो लेप (रेखा) रवुै आँखामा जन्ेपछछको २ घटिामभत्र १ 
पटक मात्र लगाउनुपछ्द ।  

�  आँखाको तल्ो ढकनीलाई तलपनटि तानेर मलमको पातलो लाइन आँखाभरी मभहत्र कुनाबाट बाहहरपनटिसम्म लगाउनुपर्दछ (पृष्ठ 
३० हेनु्दहोस)् । तर ट्ुबले शशशुको आँखा भने छुनुहँुरैन ।

यहर मलम नभएको खण्डमा यो पनन प्रयोग गन्द सहकन्छः

२.५ povidone-iodine को तमश्ण

�  जन्ेपछछको २ घटिामभत्र एक पटक मात्र रवुै आँखामा १–१ थोपा हाल्ुपर्दछ ।    

आँखाको तल्ो ढकनीलाई तलपनटि तानेर त्यहाँ रहेको गहहरो भागमा १ थोपा छथचेर हाल्ुपर्दछ (पृष्ठ ३० हेनु्दहोस)् । ड्रपरले 
आँखामा भने छोइन हरनुहँुरैन ।
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आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाको औषधीहरु  ३३

एरजथ्ोमाइससन
एजजथ्ोमाइछसन एक एण्टिवायोनटक हो जसले ट्कोमाको साथ ैधेरै संक्रमणहरुको उपचार गर्दछ, त्यसका लामग मुखबाट १ डोज 
खानुपछ्द । ट्कोमा ननमू्दलको लामग अमभयान चलाएको स्थानमा ट्कोमाको संक्रमणलाई ठीक पान्दको साथै नयाँ संक्रमण नहोस् 
भनेर पनन काय्दक्रम चलाउनुपछ्द ।   

प्रयोग गनने िररका 
ट्रकोमाको लातग  
 �  ६ मरहना र त्यसभन्ा वढथी उमेर भएका बालबच्ाहरु, ४० के जज सम्म तौल भएका । तौल अनुसारको मात्राको लामगः एक 

डोजमा मुखबाट कम्तिमा २० मम. ग्रा. प्रमत के. जज. हरनुपछ्द । तर १००० मम. ग्रा. (१ ग्रा.) भन्ा वढी हरनुहँुरैन ।     

कम उमेरका बालबच्ाहरुका लामग िोल एजजथ्ोमाइछसन २०० मम. ग्रा./५ मम. लल. को strength मा ममसाइन्छ । उराहरणको 
लामग १० के. जज. तौल भएको बच्ाले ५ मम. लल. को एउटै डोज (२०० मम. ग्रा.) ललनुपछ्द । 

उमेर वढी भएका बालबच्ालाई मुखबाट २५० एम जज को एजजथ्ोमाइछसन हरनुपर्दछ । चक्ीलाई आधा भाग लगाउनुभन्ा थोरै 
वढी हरनु नै सुरलक्षत माननन्छ । उराहरणको लामग २० के जज र ३० के जज को ष्बचको तौल भएका वालवाललकाहरुलाई ५०० मम. ग्रा. 
हरनुपर्दछ । ३० के. जी. र ४० के. जज. ष्बचको तौल भएका वालवाललकालाई ७५० एम जज हरनुपर्दछ । 

बच्ाको उचाइको आधारमा समेत एजजथ्ोमाइछसनको डोज ननधा्दरण गररन्छ ।  

�  ४० के रज भन्ा वढी तौल भएका रनुवा मारनसहरु र वरस्कहरु (गभ्छवती मरहलाहरु समेत): मुखबाट १००० एम जज (१ ग्रा) को 
एउटै डोज हरनुपछ्द । २५० एम जज को ४ वटा एकैचोटी हरएपनन हुन्छ ।    

ट्कोमा रोकथामको लामग सम्पूण्द समूरायलाई एजजथ्ोमाइछसन हरंरा ३ बष्दसम्म प्रत्येक वष्द औषछध हरनुपर्दछ । 

मुखबाट हरइने एजजथ्ोमाइछसन उपलब्ध नभएमा ट्कोमालाई आँखाको एण्टिवायोनटक मलमबाट उपचार गन्द सहकन्छ । रवुै 
आँखामा हरनको २ पटक ६ हप्ासम्म प्रते्यक हरन १ % टेट्ासाइक्लिनयुक्त आँखाको एण्टिवायोनटक मलम लगाउनुपर्दछ ।  

बभटाडमन ए, रेटटनोल
मभटाममन ए ले रतन्ो र xerophthalmia को रोकथाम पनन गर्दछ ।  

प्रशस् मभटाममन ए पाउनको लामग माननसहरुले प्रशस् मात्रामा पहेंला फलफूल र तरकारीहरु, हररयो सागपातहरु, अण्डा, माछा र 
कलेजो जस्ा खानेकुराहरु खानुपनने हुन्छ । रतन्ो र xerophthalmia धेरै हुने स्थानमा यस्ा खानेकुराहरु प्रशस् मात्रामा खानु सधैं 
सभिव नहुन सकछ । त्यसकारण वालबच्ालाई ६ महहनाको अन्रालमा मभटाममन ए हरनुपर्दछ । तर जनस्ास्थ्य मवज्ञहरु सकेसम्म 
खानेकुराको माध्मबाट नै साना नानीहरुलाई मभटाममन ए पुया्दउनु पनने कुरामा जोड हरन्छन् । 

ध्ान रदनरुपनने करु रा  !

सुिाव गररएको मात्राभन्ा वढी औषधी प्रयोग गनु्दहँुरैन । वढी मभटाममन ए को प्रयोग पनन हानीकारक हुनसकछ । गभ्दवती 
महहलालाई मभटाममन ए को क्ासुिल हरनुहँुरैन । उनीहरुलाई तरकारी, अण्डा आहर हरनुपछ्द । 
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३४ आँखा र दृष्टि सम्वम्न् समस्ाहरु

प्रयोग गनने िररका 
चक्ी वा क्ासिुललाई ननल्ुपर्दछ । तर कम उमेरका बालबच्ाहरुलाई ट्ाबलेट धुलो पारेर थोरै आमाको रधुमा ममसाउनुपर्दछ 
। अथवा खुला क्ासिुललाई काटेर बच्ाको मुखमा त्यसलाई ननचोरेर तरल पराथ्द खुवाउन सहकन्छ ।      

बालबच्ामा भभटातमन ए को कमथी रोक्नका लातग
रोकथाम काय्दक्रम गन्दः

�  ६ महहना रेखख १ बष्दः १००,००० U मुखबाट एक पटक हरनुपछ्द । 
एक बष्दभन्ा माछथः २००,००० U मुखबाट एक पटक हरनुपर्दछ । ६ महहनाको अन्रालमा रोहया्दउनुपछ्द ।   

रिधिोको उपचारको लातग
यहर कसैलाई पहहले नै दृष्टिमा कठठनाई भएमा वा रतन्ोका अन्य लक्षणहरु भएमा ३ डोजहरु हरनुपर्दछ । पहहलो डोज तुरुन्ै 
हरनुपर्दछ, रोस्ो एक हरन पछछ हरनुपर्दछ र तेस्ो डोज कम्तिमा २ हप्ापछछ हरनुपर्दछ ।    

प्रत्येक ३ डोजहरुको लामगः  

�  ६ महहनाभन्ा कमः प्रते्यक डोजमा ५०,००० U मुखबाट हरनुपर्दछ । 
६ महहनारेखख १ बष्दः प्रत्येक डोजमा १००,००० U मुखबाट हरनुपछ्द । 
एक बष्दभन्ा बढीः प्रते्यक डोजमा २००,००० U मुखबाट हरनुपर्दछ ।

दादरुरा भएका वालवाललकाहरुका लातग  
राररुाबाट ननमोननया र अन्ोपनजस्ो समस्ा नहोस् भनेर मभटाममन ए हरनुपछ्द ।   

�  ६ महहनाभन्ा कमः ५०,००० U मुखबाट हरनको एकपटक २ हरनसम्म हरनुपर्दछ । 
६ महहनाभन्ा कमः ५०,००० U मुखबाट हरनको एकपटक २ हरनसम्म हरनुपर्दछ । 
१ बष्दभन्ा वढीः २००,००० U मुखबाट हरनको १ पटक २ हरनसम्म हरनुपर्दछ ।

यहर बच्ाले पछछल्ो ६ महहनासम्म मभटाममन ए को डोज पहहले नै पाइसकेको खण्डमा यो उपचार एक हरनसम्म मात्रै हरनुपर्दछ । 
राररुा भएको कसैलाई गम्भिर प्रकृमतको कुपोषण भएमा वा दृष्टि ह्ास हुन शुरु भइसकेको भएमा, २ हप्ापछछ मभटाममन ए को तेस्ो 
डोज हरनुपर्दछ । 
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