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চ�োখে ও চেেোয় সমস্ো
চ�োখের চমৌলিক পলর�র্ো 
মখুমণ্ডল ও চ�োখখর �োরপোখের এলোকো পররষ্োর রোখখল ও অরিররক্ত চরোদ, বোিোস ও জখম হওযো চেখক রক্ো করখল 
অখেক সোধোরণ সমস্ো চেগুখলো চ�োখখর ক্রি কখর ও চ�োখখর জ্োলো করো, লোল হখয েোওযো, বো চ�োখখ ব্েো করোর কোরণ 
ঘটোয চসগুখলো চরোধ করো েোয। পরুটিকর খোবোর খোওযোও চ�োখখর অখেক সমস্ো চরোধ কখর। 

জখখমর কোরখণ দরৃটি হোরে হখি পোখর বো অন্ধত্ব সরৃটি হখি পোখর। দ্রুি ব্বস্ো রেে: গুরুির চ�োখখর জখম বো রবপখদর 
লক্ণ চদখো রদখল রেকটস্ হোসপোিোল বো স্োস্্ চকখ্রে েোে (পষৃ্ো ৮ চদখেু)। িোরো আপেোর প্রখযোজখে একজে চ�োখ 
রবখেষজ্ঞ চখোঁজোয আপেোখক সোহোে্ করখি পোখর। 

দূখরর বো খবু কোখের বস্তুগুখলো চদখোয সমস্ো হখল সরিক ধরখের �েমো ব্বহোর করখল প্রোয চক্খরেই ভোল কখর চদখোয 
সোহোে্ হয। চেখহিু সমখযর আবখিতে দরৃটি পররবিতেে হয চসখহিু আপেোর হযখিো প্রোযই েিুে �েমোর প্রখযোজে হখব। 

প্রোপ্তবযষ্খদর জন্য, েোরে (পষৃ্ো ১৯) এবং গ্খুকোমো (পষৃ্ো ২০) হখলো দরৃটিহোরে হবোর সোধোরণ কোরণ েো চেখক অন্ধখত্বর 
সরৃটি হখি পোখর। র�রকৎসো করখল দরৃটিেরক্ত রিখর পোওযো বো অবস্োর আরও অবেরি হওযো বন্ধ করোয সোহোে্ করখি 
পোখর। চ�োখ ও এর অংেরবখেষ সম্পখকতে জোেখল চ�োখখক সুস্্ রোখখি ও চ�োখখর সমস্োগুখলোর েত্ন রেখি সোহোে্ করখব। 

চ�োখখর রবরভন্ন অংে
অশ্রু গ্রর্ে চেখক অশ্রু তিরী হয
চ�োখখর পোপডী
চ�োখখর মরণ হখলো কোখলো অংেরট 

কেীরেকো হখলো ররগিে অংেরট
চ�োখখর পোিো
অশ্রু গ্রর্ে হখলো একরট েল েো চেখক অশ্রু েোখক েোয 

করেতেযো হখলো পররষ্োর (স্চ্ছ) স্তর েো চ�োখখর কেীরেকো ও মরণ চেখক রোখখ  

করেতেযোর স্চ্ছ পোিলো আচ্ছোদে চহোল একরট পোিলো স্তর েো চ�োখখর সোদো 
অংেরটখক চেখক রোখখ 

চলন্স হখলো চ�োলোকোর স্চ্ছ একরট অংে েো চ�োখখর রভিখর েোখক এবং চকোে রকেু 
চদখখি পোওযোর জন্য আখলোর প্ররিসরণ করোর কোখজ এর প্রখযোজে হয 
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েখে চ�োখ সুস্্ েোখক িখে: 

∙∙  চ�োখখর পোিো সহখজই চখোখল ও বন্ধ হয এবং চ�োখখর পোপরড বোইখরর রদখক 
বোঁকো হখয েোখক, চ�োখখর রদখক েয। 

∙∙ চ�োখখর সোদো অংেরট পখুরোটোই সোদো, মসণৃ, এবং আদ্র। 

∙∙ চ�োখখর কেীরেকো ও মরণ চেখক রোখো করেতেযোরট উজ্জ্বল, মসণৃ এবং স্চ্ছ। 

∙∙  মরণরট কোখলো ও চ�োলোকোর। কোখলো অংেরট চবেী বো কম আখলোর চক্খরে 
প্ররিররিযো কখর চেোট বো বড হয। 

চ�োে দু'লি পলরষ্োর রোেনু
অখেক ধরখের চ�োখখর সমস্ো চরোধ করখি ঘেঘে আপেোর মখু পররষ্োর করুে। এর 
িখল ধখুলোবোরল এবং জীবোণ ুআপেোর চ�োখখ র�খয সহখজ সমস্ো সরৃটি করখি পোরখব 
েো।

আপেোর মখু চধোবোর জন্য আপেোর প্র�ুর পররমোখণ জল প্রখযোজে চেই। আপরে 
একরট পররষ্োর প্োরটিখকর চবোিল বো পোরে চেখক একরট রটরপ-ট্োপ তিরী করখি পোখরে 
(জল ও স্োস্্ প্রণোলী: স্োস্্বোে েোকোর �োরককোরি, পষৃ্ো ৪)। কোপড বো চিোযোখল চেযোর 
করোর মোধ্খম সটৃি সংরিোমণ এডোখি বোিোখস আপেোর মখু শুকোে।

চ�োখ সংরিরমি হখল এগুখলোখক ঘেঘে একরট পররষ্োর কোপড ও পররষ্োর জল 
দ্োরো পররষ্োর করুে। ধীখর ধীখর েোখকর কোখে চ�োখখর চকোণো চেখক শুরু কখর 
কোখের রদখকর চ�োখখর চকোণো বরোবর মেুুে। প্ররিরট চ�োখ চমোেোর জন্য কোপডরটর 
রভন্ন অংে ব্বহোর করুে এবং িোরপর ভোলভোখব কোপডরটখক ধখুয পেুরোয 
ব্বহোখরর আখ� ভোলভোখব শুরকখয রেে। 

সংরিোমণ েডোখেো চরোধ করখি সংরিোরমি চ�োখ পররষ্োর করোর আখ� ও পখর 
ভোলকখর আপেোর হোি সোবোে রদখয ধখুয রেে। 
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লকভোখে চ�োে চেখক ধিুো েো চ�োখের পোপল়ি সরোখে হয়
ব্রক্তরটখক িোর চ�োখ বন্ধ কখর এক পোে চেখক অন্য পোখে, এবং উপর চেখক েীখ� �োরররদখক 
ঘরুোখি রদে। িোরপর আপরে েখে িোর চ�োখ খখুল ধরখবে িখে িোখক আবোরও উপর েীখ� 
িোকোখি বলেু। এর িখল চ�োখখ জখলর উৎপন্ন হয এবং িো মযলো ধখুয চবর করখি সোহোে্ 
কখর। চ�োখখর জল উৎপন্ন করোর আরও একরট উপোয হখলো ভোল চ�োখরটখক ধীখর ধীখর ঘষো। 
এর িখল দু'চ�োখখই জল উৎপন্ন হয। লোল হখয েোওযো চ�োখরটখক ঘষখবে েো।

অেবো আপরে চ�োখখর রভিখর েোওযো ধরুলকণো বো চ�োখখর পোপরড পররষ্োর জল রদখয 
চবর করোর চ�টিো করখি পোখরে। শুধমুোরে পররষ্োর জল ব্বহোর করুে, অন্য চকোে িরল 
ব্বহোর করখবে েো। আপেোর চ�োখ খখুল ধখর িোরপর একরট পোরে চেখক চ�োখখ জল রদে 
(অেবো একরট সূঁ�রবহীে রসররখজের মোধ্খম রপ�কোররর মখিো কখর ধীখর ধীখর জল রদে)। 
ব্রক্তরট শুখয েোকখি পোখর বো িোর মোেো রপেখে কোি কখর রোখখি পোখর েোখি আপরে েখে 
জল েোলখবে িখে চেে িো রভিখরর রদক (েোখকর কোেোকোরে) চেখক চ�োখখর বোইখরর রদখক 
(কোখের কোেোকোরে) চবখয চেখি পোখর। 

আপরে েরদ ধরুলকণো চদখখি পোে িখব এরটখক একরট রভজো, পররষ্োর কোপড, রটসু বো প্োরটিখকর কোরির মোেোয লো�োখেো 
িূলোর সোহোে্ ধীখর ধীখর সররখয চিলেু। 

ধরুলকণো েরদ চ�োখখর উপখরর পোিোর েীখ� েোখক িখব আপরে হযখিো এরটখক একরট প্োরটিখকর কোরির মোেোয লো�োখেো 
িূলোর উপখর উখটে ধখরই শুধমুোরে চদখখি পোখবে। আপরে এরট করোর সময ব্রক্তরটখক েীখ�র রদখক িোরকখয েোকখি 
বলেু। 

একরট পররষ্োর কোপখডর চকোণো, রটসু্, বো প্োরটিখকর কোরির মোেোয লো�োখেো িূলোর সোহোখে্ চ�োখখর  
পোপরড বো ধরুলকণো পররষ্োর করুে। সবসমখযই মযলোরটখক চ�োখখর চেখক দূখর সররখয রদে।

আপরে েরদ সহখজই ধরুলকণোরটখক চবর করখি েো পোখরে, িখব চেখোখে জ্োলো অনুভূি হখচ্ছ চসখোখে সোমোন্য পররমোখণ 
জীবোণখুরোধক চ�োখখর মলম লোর�খয রদে, চ�োখরটখক রক্ো করুে (পষৃ্ো ১২ চদখেু), এবং ব্রক্তরটখক র�রকৎসো সহোযিোর 
জন্য পোিোে। 
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চ�োখখর পোিোর রভিখর চকোে 
রকেু আটখক চ�খল িো চ�োখখর 
উপর আঁ�ড কোটখি পোখর 
বো ঘষো লো�োখি পোখর, িোই 
আপেোর চ�োখ ঘষখবে েো। 
চ�োখখর জল চসরটখক চবর 
করখি সোহোে্ করখি পোখর।
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কম্স্থখির লেপে, েূষণ, এেং সূর্্ চ�োখের ক্ষলে কখর
রোসোযরেক দ্রব্, বোয ুএবং জল দূষণ, এবং সূেতে্োখলোখকর েরক্তেোলী ররমি (আটেোভোখযোখলট বো ইউরভ ররমি বলো হয) চ�োখখ 
জ্োলো ধরোখি এবং সমস্ো সরৃটি করখি পোখর। ঘখর বো কোখজর জোয�োয, অখেক রকেু দ্োরোই চ�োখ ক্রিগ্রস্ত হখি পোখর, বো 
রোসোযরেক দ্োরো পখুড চেখি পোখর।

∙∙  রোন্ো: রোন্নোর আগুে এবং �ুলো চেখক সটৃি চধোঁযো চ�োখখ জ্োলো ধরোখি ও শুকখেো কখর চিলখি পোখর। এগুখলো েোরী ও 
রেশুখদরখক সবখেখক চবেী ক্রিগ্রস্ত কখর। 

∙∙  েোয় ুেূষণ: বোযখুি েোকো ধলুো ও রোসোযরেক পদোেতে রবখেষকখর রেশুসহ সকল ব্রক্ত েোরো বোইখর কোজ কখর বো চখখল 
িোখদর চ�োখখর ক্রি কখর। 

∙∙  জি েূষণ: কোরখোেো বো খরে চেখক রোসোযরেক পদোেতে, কীটেোেক, এবং েদতেমোর মযলো েদী বো হ্রখদ র�খয চমখে, ও েোরো 
চসখোখে স্োে কখর বো কোপড চধোয িোখদর চ�োখখ ও ত্বখক জ্োলো ধরোয। 

∙∙  কৃলষ: েন্ত্রপোরি, ধলুো, পোের, �োখের ডোল, রবষোক্ত �োে, রোসোযরেক সোর এবং কীটেোেক এর সবগুখলোই চ�োখখর ক্রি 
করখি পোখর। 

∙∙ েোইখর: সূেতে, ধলূো, এবং বোিোখসর কোরখণ চ�োখ জ্োলখি পোখর। 

∙∙ চ�োখ রক্ো েো কখর মটরসোইখকল �োলোখেোর িখল চ�োখখ আঘোি লো�খি পোখর। 

∙∙  রোসোয়লনক দ্রে্: কোরখোেোর কমতেী, কৃষক, খরে শ্ররমক, পররষ্োর কমতেী, �হৃ কমতেী এবং অন্যোন্যরো রোসোযরেক দ্রব্ ব্বহোর 
কখর। েরদ রোসোযরেক দ্রব্ চ�োখখ েোয িখব চসগুখলো খবু দ্রুি চ�োখ চপোডোখি পোখর (পষৃ্ো ১১ চদখেু)।

∙∙  কিকব্ো েো রন্ত্রপোলে: ধোিব বো কোখির টুকরো চভখগি রেটখক র�খয চ�োখখ আঘোি করখি পোখর, একইভোখব অরিররক্ত 
িোপ, সু্রলগি বো আগুখের রেখোও চ�োখখ আঘোি করখি পোখর।  

∙∙  অলিস ও কোরেোনোর কম্মীরো: একরট কোখজর রদখক একেো�োখর অখেক ঘ্টো ধখর মখেোরেখবে করোর িখলও চ�োখখর 
উপর ধকল েোয। 

লনরোপত্ো �শমো এেং কোখিো েো রলিন �শমো চ�োেখক আঘোখের হোে চেখক রক্ষো কখর
সকল ধরখের �েমোই চ�োখ রক্ো করখি সোহোে্ কখর। েখে েন্ত্রপোরি বো 
েরক্তেকু্ত সরজেোম ব্বহোর করখবে, মটরসোইখকল �োলোখবে, বো আপরে েরদ 
কীটেোেক বো অন্যোন্য রোসোযরেক দ্রব্ রেখয কোজ করখবে িখে রেরোপত্ো 
�েমো বো রেরোপত্ো ররিে �েমো ব্বহোর করুে।

কোেতে্খক্খরে চ�োখ রক্ো করোর রবষখয আরও জোেখি চহসখপররযোখের  
শ্ররমক-কমতেীখদর জন্য স্োস্্ ও রেরোপত্ো রবষখয সহোরযকো চদখেু। 
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িুলপ ও চরোে�শমো সূর্্রলমি চেখক চ�োে রক্ষো কখর
ঘখরর বোইখর েোকো চলোকরো প্রখর সূেতে্োখলোক চেখক িোখদর চ�োখ রক্ো 
করোর জন্য টুরপ এবং সম্ভব হখল কোখলো �েমো পরখি পোখর। চে সমস্ত 
�েমো ইউরভ (আল্ট্োভোখযোলট) চিকোখেোর জন্য তিরী করো হখযখে চসগুখলো 
সবখেখক ভোল। সূেতে্ চেখক রক্োর মোধ্খম হযখিো চকোে চকোে ধরখের 
েোরে পডোর �রিও করমখয আেো েোয (পষৃ্ো ১৯ চদখেু)। এমেরক অখেক 
বের অরিররক্ত সূেতে্োখলোখক েোকোর পরও টুরপ ও চরোদ�েমো ব্বহোর কখর 
চ�োখখর সমস্োগুখলোর আরও খোরোপ হখয েোওযো চরোধ করো েোয। 

চ�োখের উপর �োপ চেওয়ো এল়িখয় �িনু
চেখোখে েখেটি পররমোখণ আখলো চেই এরকম জোয�োয কোজ করো, আপেোর 
করম্পউটোর বো চমোবোইল চিোখের রদখক সবসময িোরকখয েোকো, বো খবু 
কোখের চকোে রকেুর রদখয কখযক ঘ্টো ধখর একেো�োখর িোরকখয েোকখল 
চ�োখখর উপর �োপ পখড। েখেটি আখলোর ব্বস্ো কখর এবং কোমরোর অন্য 
পোখে মোখে মোখে িোকোখেোর মোধ্খম চ�োখখর উপর �োপ পডো কমোে। 
বযস্ক কমতেীখদর হযখিো রেটখকর সূক্ষ্ম কোখজর জন্য বই পডোর �েমো 
প্রখযোজে হখব (পষৃ্ো ২৯)।

িোরপর ৩ চেখক ৪ রমটোর 
দূখর চকোে রকেুর রদখক ২০ 
চসখকখ্ডর জন্য িোকোে। 

প্রেখম আপেোর কোখের চকোে 
রকেুর রদখক িোকোে।

৩ চেখক ৪ রমটোর

প্ররি ঘ্টোয এরট চবে কখযকবোর করুে। এেোডোও এরট আপেোর চ�োখ �োরররদখক ঘরুোখিও সোহোে্ 
কখর: আপেোর মোেো রস্র রোখেু এবং আপেোর চ�োখ ঘরুরখয উপখরর রদখক এক চদযোল চেখক েোখদর 

�োরপোে হখয অন্য চদযোখল েীখ�র রদখক িোকোে।
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ভোি েোেোখরর সোহোখর্ চ�োখের পলর�র্ো করো
চদহখক স্োস্্বোে েোকখি সোহোে্ কখর এমে অখেক খোবোরই 
মোনুখষর দরৃটি ভোল রোখখিও সোহোে্ কখর। রবখেষ কখর চ�োখখর 
স্োখস্্র জন্য ভোল খোবোরগুখলোর মখধ্ আখে:

∙∙  সবরজ: সবজু েোক-পোিো, মরর�, মটর, রেম, রমরটি আল,ু 
�োজর, এবং কুমডো 

∙∙ িল: আম, চপখপ, কমলো, আর আখভোকোখডো 

∙∙ মোে, বোদোম, এবং পণূতে দোেোর েস্ 

�ভতেবিী অবস্োয পরুটিকর খোদ্ খোওযোর িখল রেশুর চ�োখ 
রবকোখে সোহোে্ হয। চকোখলর রেশুখদরখক বখুকর দুধ খোওযোখেো 
এবং বোডন্ত রেশুখদর সবজু ও কমলো সবরজ ও িলিলোরদ খোওযো 
রেরচিি করোর মোধ্খম রভটোরমে এ স্ল্পিো হ্রোস করো েোয (পষৃ্ো 
২৩)।

স্োস্থ্ কম্মী ও এিোকোর চ�োে স্োস্থ্
দুুঃখজেক হখলও স্োস্্ কমতেী এবং স্োস্্ প্রসোরকখদরখক চ�োখখর জরুরী অবস্ো রেখয স�রো�র কোজ করখি হয, রকনু্ত 
প্ররিরদে হযখিো চ�োখ বো দরৃটির সমস্ো চদখো চদয েো। স্োস্্ কমতেীরো েখে চ�োখখর সমস্োর প্রোেরমক র�হ্নগুখলো র�েখি 
চেখখ িখে িোরো মোনুষখক িোখদর দরৃটির উন্নরি করখি ও িোখদর দরৃটিহোরে হওযো চেখক রক্ো করখি সোহোে্ করখি পোখর।

∙∙  আপরে েখে চরো�ী চদখখবে িখে লোল হখয েোওযো, িুখল ওিো, �ুলকোখেো, বো চ�োখখর মখধ্ ধসূর দো� খুঁজেু - এবং 
প্ররিরট র�খহ্নর মোখে কী ও রকভোখব এর র�রকৎসো করো েোয িোও জোনুে।  

∙∙  েোরীখদর জন্য চ�োখ পরীক্ো ও চ�োখখর র�রকৎসো করো সহজির করুে। িোখদর কোজ ও পররবোখর িোখদর ভূরমকোর 
কোরখণ সহখজই চ�োখখর সমস্োয িোখদর চভো�োর সম্ভোবেো চবেী। 

∙∙  চ�োখখর জন্য রবপজ্জেক চকোে চকোে �োহতেস্্ প্ররিকোর ও বোরেরজ্ক উৎপোদ সম্পখকতে এবং রমে্ো আখরোখ�্র আশ্োখস 
অেতে অপ�য েো করোর রবষখয মোনুষখক জোেি সোহোে্ করুে।

∙∙  রবদ্োলযগুখলোখি বেখর একবোর রেশুখদর জন্য দরৃটি পরীক্োর আখযোজে করুে এবং চ�োখখর সমস্ো, রবখেষ কখর 
ক্ীণদরৃটির র�হ্নগুখলো রেক্ক-রেরক্কোখদর র�েখি রেখোে। 

∙∙ বদৃ্ধ চলোখকখদর েরদ েোরের সমস্ো েোখক িখব িোখদরখক র�রকৎসোর জন্য সুপোররে করুে।  

∙∙ প্রখযোজখে ৪০ বেখরর চবেী বখযসী চলোকখদরখক বই পডবোর �েমো চপখি সোহোে্ করুে। 

∙∙ আপেোর এলোকোয চে চলোকরো দরৃটিহীে িোখদর জন্য রেরোপদ জোয�ো �খড িুলেু (পষৃ্ো ৩০)। 

পরুটিকর খোবোখরর জন্য আপেোর অেতে সঞ্চয করুে এবং 
লবে ও র�রে দূখর রোখেু। ভোল খোবোর ভোল স্োস্্ তিরী 
কখর অধ্োযরটখি আপেোর অল্প টোকো েোকখলও রকভোখব 
ভোল খোবোর চখখি পোখরে চস রবষখয অখেক ধোরণো চদযো 
আখে।

রমরটি

চকোলো
চেোেিো 
খোবোর

8 June 2018



7য�ানখর যম���� ��র�ে�া 

চেন এখন খুব ভাল করছে কারণ 
চে োমছনর দিছক বেছে। আমরা 

বুঝছেই পাদরদন চে পডাশুনা 
দনছ়ে োর চে েমে্া হছো ো োর 
েশমার প্রছ়োজন দেল বছলই হছো। 

আগামী েপ্াছহ চে োর প্রথম 
েশমা পাছব!

স্োস্্ কমতেীরো চে সমস্ত কোেতেরিম ও �কু্ হোসপোিোলগুখলো স্ল্প বো রবেোমখূল্ চ�োখখর সমস্ো ও জরুরী অবস্োর পরর�েতেো 
রদখয েোখক চসরবষখয িে্ রবরেময করখি পোখর। এলোকোবোসীখক সং�রিি করুে েোখি িোরো অলোভজেক প্ররিষ্োে ও 
সরকোর আখযোরজি অনুষ্োেগুখলো চেখক দরৃটি পরীক্ো করখি, �েমো চপখি, এবং েোরের অখত্োপ�োর করখি পোখর (পষৃ্ো ২০ 
চদখেু)।

েয়স অনুসোখর সোধোরণ চ�োখের সমস্ো:
লশশুখের চ�োখখর সংরিোমখণর র�রকৎসো করখি হখব। এর চকোে চকোেটো রেশুখদর চ�োখ পররষ্োর করো ও জখমের পরপরই 
চ�োখখর মলম লো�োখেোর (পষৃ্ো ৩৩ চদখেু) মোধ্খম চরোধ করো েোয।

েো়িন্ত লশশুখের দরৃটি সমস্ো হযখিো লক্্ করো করিে হখব। িোই ৬মোস বযখসর সমখয পরীক্ো কখর চদখেু চে আপরে 
রেশুরটর চ�োখখ চকোে একরট আখলো বো চকোে একরট চখলেো েুলোখি েোকখল চস চসরদখক দরৃটি ঘরুোয রকেো। ট্োরো চ�োখেকু্ত 
একরট রেশুখক সোহোে্ করো েোয (পষৃ্ো ২৪) এবং ক্ীণদরৃটিখদরখক �েমো রদখল সোহোে্ হখি পোখর। খবুই সীরমি দরৃটি বো 
দরৃটিহীে রেশুখদর জন্য চহসখপররযোখের পসু্তক অন্ধ রেশুখদরখক সোহোে্ করো-এ একজে অন্ধ রেশুখক িোর দক্িোগুখলো 
�খড চিোলোয সোহোে্ করখি অখেক উপোয চদখোখেো হখযখে।  

পররষ্োরভোখব চদখখি পোয েো এমে রবদ্োলয েোওযোর বখযসী রেশুরো িোখদর চে �েমো প্রখযোজে িো আপেোখক বলখি 
পোরখব েো কোরণ ভোল দরৃটি রকরকম িো িোরো রেখজরোই জোখে েো। চে রেশুর মোেো ব্েো আখে, িীেতেকভোখব িোকোয বো 
রবদ্োলখয বো চখলোধলূো করোয সমস্ো অেভূব কখর িোখদর হযখিো দরৃটির সমস্ো আখে এবং িোখদর �েমো প্রখযোজে হখব। 
রবদ্োলখয চখলোধলূো করো বো মোরোমোরর করোর িখল চ�োখখ আঘোি লো�খল কী করো উর�ি িো রেখখ রোখোও ভোল।

চর চকোন লশশুরই চ�োখখ আঘোি লো�খি পোখর। রবরভন্ন রোসোযরেক এবং ধোরোখলো বস্তু িোলোবদ্ধ কখর রোখেু এবং রেশুখদর 
চেখক দূখর রোখেু। 

প্োপ্তেয়ষ্খের দরৃটি চে চকোে বযখসই পররবিতেীি হখি পোখর এবং চকোে চকোে সময �েমো সোহোে্ করখি পোখর। েরদ চকোে 
ব্রক্তর ডোযোখবরটস বো উচ্চ রক্ত�োপ েোখক িখব এই সমস্োগুখলো সোমলোখি র�রকৎসো করখল চ�োখখর আরও ক্রি হওযো 
চেখক রক্ো চপখি সোহোে্ করখব। রভন্ন ধরখের কোখজর কোরখণ চ�োখখর চকোে চকোে আঘোি বো চ�োখখর একরট রেরদতেটি অবস্ো 
সরৃটি হবোর সম্ভোবেো চবখড েোয (পষৃ্ো ৪)। 

েদৃ্ধ প্োপ্তেয়ষ্খের েোরে হবোর সম্ভোবেো (পষৃ্ো ১৯) চবেী এবং িোখদর বই পডবোর �েমো (পষৃ্ো ২৯) প্রখযোজে হখব। 
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চ�োখের জরুরমী অেস্থো এেং আঘোে
চকোে চকোে চ�োখখর সমস্ো চেমে চ�োখখর আঘোি রেরচিিভোখব জরুরী অবস্ো। অন্যোন্য চ�োখখর সমস্োখক কম জরুরী বখল 
মখে হখি পোখর, চেমে অসুস্্িো বো সংরিোমখণর র�হ্ন, রকনু্ত েরদ চসখোখে রবপদর�হ্ন চদখো েোয, িখব এগুখলোও খবু দ্রুি 
অন্ধখত্বর সরৃটি করখি পোখর।

চ�োখ রক্ো করুে (পষৃ্ো ১২ চদখেু) এবং ব্রক্তরটখক এই রবপদ র�হ্নগুখলোর জন্য জরুরী র�রকৎসো সহোযিো গ্রহণ করখি 
পোিোে:

রবপদ র�হ্ন
∙∙ একরট বো উভয চ�োখখই হিোৎ দরৃটিহোরে হওযো 

∙∙ চে চকোে আঘোি েোখি অরক্খ�োলক চকখট েোয (পষৃ্ো ৯) বো চ�োখখর পোিো চকখট েোয  

∙∙ চে চকোে আঘোি েোখি চ�োখখর ররিে অংেরটখি রক্ত জখম েোয (পষৃ্ো ১০)

∙∙  চ�োখখর পররষ্োর অংেরটখি (করেতেযো) সোদো-ধসূর দো�সহ চ�োখখ িীব্র ব্েো। সোহোে্ গ্রহণ করোর পখে জীবোণেুোেক 
মলম (পষৃ্ো ৩২ চেখক ৩৩ চদখেু) ব্বহোর কখর এর র�রকৎসো করুে। এরট করেতেযোর উপর একরট আলসোর (পষৃ্ো ১৬) 
হখি পোখর।  

∙∙  চ�োখখর রভিখর িীব্র ব্েো। এরট কেীরেকোর প্রদোহ (পষৃ্ো ১৭) হখি পোখর বো এরট এ্োরকউট গ্খুকোমো (পষৃ্ো ২০) হখি 
পোখর। 

∙∙ চ�োখখর ররিে অংখে পূঁে (পষৃ্ো ১০) 

∙∙ একরট চকোখলর রেশু বো বোডন্ত রেশুর চ�োখখর মরণ চঘোলোখট বো সোদো 

∙∙  চেোট চেোট দো� চদখখলই (চ্োটোরস পষৃ্ো ২৩ চদখেু) এগুখলো চ�োখখর জরুরী অবস্ো হখব িো েয, েরদ েো এগুখলো হিোৎ 
কখরই আখলোর েলকোরের সোখে সোখে শুরু হয। েখে চ�োখখর রভিখরর একরট অংে েোর েোম চররটেো চ�োখখর রপেে 
রদক চেখক আল�ো হখয খখুল আখস এরট হখি পোখর। িখে দরৃটিহীেিো এডোখি েীঘ্রই অখত্োপ�োর প্রখযোজে। 

∙∙ হিোৎ তদ্ি দরৃটি, রবখেষ কখর দু'চ�োখখই একই সোখে, চবে কখযকরট সমস্োর একরট র�হ্ন হখি পোখর। 

এেোডোও ৪ রদখের জীবোণেুোেক মলম বো ড্রপ চদযোর পরও ভোল হয েো এমে সংরিোমণ বো প্রদোহখক জরুরী অবস্ো 
রহখসখব ধখর রেখয িোর র�রকৎসো করুে।

তদ্ি দরৃটি হখলো সবরকেুই দু'চটো কখর চদখো। হিোৎ 
কখরই সবরকেু দু'চটো কখর চদখো হযখিো আপেোর 
চে একরট মোরোত্মক সমস্ো রখযখে িোরই ইরগিি 
কখর। র�রকৎসো সহোযিো গ্রহণ করুে।
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চ�োখে আঘোে
চে চকোে ধোরোখলো রজরেস বো কোঁটো, ডোলপোলো, বো কোরখোেো বো অন্যোন্য কোখজ ব্বহোর করখি হয এমে ধোিব বস্তু 
চেগুখলোর চ�োখখ আঁ�র কোটখি পোখর চসগুখলো চ�োখখ মোরোত্মকভোখব ক্ি সরৃটি করখি পোখর। একজে অরভজ্ঞিো সম্পন্ন 
স্োস্্ কমতেী দ্োরো র�রকৎসো গ্রহণ করো গুরুত্বপণূতে েোখি ক্ি চেখক অন্ধত্বর সরৃটি েো হয। এমেরক চেোট আঁ�ড লো�খল বো 
চকখট চ�খল িো সংরিোরমি হখি পোখর এবং সরিকভোখব িোর েত্ন েো রেখল িো দরৃটির ক্রি করখি পোখর। অরক্খ�োলখকর 
মখধ্ চকোে ক্ি েোকখল িো রবখেষভোখব মোরোত্মক।

েরদ কোখরো ঘরুষ, পোের বো অন্যোন্য করিে বস্তু দ্োরো চজোখর আঘোি লোখ� িখব চ�োখরটর জন্য িো রবপদজ্জেক। এবং 
চ�োখরট েরদ চজোখর আঘোি লো�োর ১ বো ২রদে পর খবুই চবদেোদোযক হয িখব িো এ্োরকউট গ্খুকোমো (পষৃ্ো ২০) হখি 
পোখর। 

রবপদ র�হ্ন
∙∙ ব্রক্তরট আঘোিপ্রোপ্ত চ�োখ রদখয ভোল কখর চদখখি পোয েো। 

∙∙ চ�োখখর মখধ্ একরট কোঁটো, িীক্ষ্ণ টুকরো, বো অন্য চকোে বস্তু চ�োখখর মখধ্ আঁটখক চ�খল। 

∙∙ ক্িরট �ভীর েোকখল।

∙∙ চ�োখখর ররিে অংখের মখধ্ রক্ত বো পূঁে।  

∙∙ চ�োখখর মরণ উজ্জ্বল আখলোখি সোডো রদখয চেোট হখয েোয েো। 

র�রকৎসো
েরদ পোওযো েোয িখব চ�োখখ ব্বহোর করোর একরট জীবোণেুোেক িরল কখযক চিোঁটো 
প্রখযো� করুে এবং চ�োখরটখক একরট কো�খজর কোপ বোরেখয িো রদখয চেখক রদে, 
িোরপর ধীখর ধীখর বস্তুরটর �োরপোখে পরটি লোর�খয রদে, বো একরট েক্ত কো�জ রদখয 
একরট চ�োগিো বোরেখয (পষৃ্ো ১২ চদখেু) চেখক রদে। ব্রক্তরটখক র�রকৎসো সোহোে্ রেখি 
পোিোে। 

ব্রক্তরটর েরদ এর চকোে একরট রবপদ র�হ্ন েো েোখক রকনু্ত আঘোিপ্রোপ্ত চ�োখ রদখয 
ভোল কখর চদখখি পোয িখব জীবোণেুোেক �কু্ র�রকৎসো (পষৃ্ো ৩১ চেখক ৩৩ চদখেু) 
প্রখযো� করুে, চ�োখখ ব্বহোখরর পররষ্োর িুরস রদখয হোলকো কখর চ�োখ চেখক রদে, 
এবং এক বো দু'রদে অখপক্ো করুে। রকনু্ত চ�োখখর চকোে উন্নরি েো হখল র�রকৎসো সোহোে্ 
গ্রহণ করুে। 

আপরে েরদ আঘোিপ্রোপ্ত চকোে 
ব্রক্তখক সোহোে্ কখরে িখব 
িোখক মোরখধোর করো হখযখে 
রকেো এবং চস এখেও রবপখদর 
মখধ্ আখে রকেো িো জোেোর 
চ�টিো করুে। ঘখর বো কমতেস্খল 
রহংস্রিোর রেকোর হখযখে এমে 
চলোকখদরখক সোহোে্ করুে। 
চরেোখন নোরমীর চকোন ডোক্োর চনই 
এর অধ্োয ১৮ চদখেু।
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কলন্য়োর লপছখন রক্ক্ষরণ (হোইখিমো)
চ�োখখর ররিে অংখে (কেীরেকোয) রক্ত েোকো গুরুির। রক্ত পররষ্োর পদতেোর 
(করেতেযো) রপেখে আটখক েোকখল িো হযখিো কেীরেকোখকও চেখক চিলখি 
পোখর। ব্রক্তরট ভোলভোখব চদখখি পোখব েো এবং হযখিো ব্েো অনুভব করখব। 
এই সমস্ত রক্তক্রখণর কোরণ হখলো চ�োখখ চকোে রকেু দ্োরো চজোখর আঘোি 
করো হখযখে, চেমে একরট ঘরুষ লো�ো, বো একরট পোের রদখয আঘোি লো�ো। 
ব্রক্তরটখক িিক্ণোৎ একজে চ�োখ রবখেষখজ্ঞর কোখে পোিোে। েোবোর পখে 
িোখক খোরো হখয বসখি রদে েোখি রখক্তর কোরখণ িোর দরৃটি বোধোগ্রস্ত েো হয।

েরদ চ�োখখর সোদো অংখে রক্ত জমো হয, সোধোরণিুঃ িো রবপজ্জেক েয এবং িো সোধোরণিুঃ কখযক সপ্তোখহর মখধ্ই িো 
�খল েোয। (চ�োখখর সোদো অংখে রক্ত, পষৃ্ো ২১ চদখেু)।

কলন্য়োর লপছখন পূঁর (হোইখপোপোইয়ন)
চ�োখখর পররষ্োর আবরণ ও ররিে অংখের (কেীরেকো) মখধ্ পূঁে জখম েোওযো 
চ�োখখর জন্য রবপখদর একরট লক্ণ। পূঁে বখল চদয চে চসখোখে একরট মোরোত্মক 
প্রদোহ রখযখে। করেতেযোর আলসোখরর কোরখণ বো চ�োখখর অখত্োপ�োখরর পর এরট 
হখি পোখর। চ�োখখ জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম লো�োে (পষৃ্ো ৩১ চেখক ৩৩) 
ব্রক্তরটখক িিক্ণোৎ র�রকৎসো সোহোে্ গ্রহখণর জন্য পোিোে। 

কেীরেকোর রপেখে রক্ত জমো হওযো মোরোত্মক।
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রোসোয়লনক চেখক চ�োখের ক্ষে
েখে পররষ্োরক, কীটেোেক, চপখট্োল বো অন্যোন্য জ্োলোেী, �োডীর ব্োটোরীর এ্োরসড, সোখপর রবষ, �ুখের গুঁডো (�ুেো 
পোের), বো অন্যোন্য রোসোযরেক চ�োখখ েোয, িখে এগুখলো চ�োখখ িিক্ণোৎ ক্খির সরৃটি করখি পোখর।

১। চ�োখখ েোলোর জন্য আপেোর প্র�ুর পররমোখণ পররষ্োর জল প্রখযোজে হখব। 

২। ব্রক্তরটখক শুইখয রদে। 

৩।  রোসোযরেক দ্রব্ হযখিো চ�োখখর পোিোর েীখ� আটখক আখে। আপরে 
ধীখর ধীখর জল চেখল আলখিোভোখব চ�োখ চধোযোর সময চ�োখ ধখর 
রোখেু বো চমখল ধরুে (আঘোিপ্রোপ্ত ব্রক্ত বো অন্য আর একজে 
ব্রক্ত সোহোে্ করখি পোখর)। 

৪।  আপরে রোসোযরেক দ্রব্ ধখুয চবর করোর সময জলগুখলো চেে 
একখ�োখ চেখক অন্য চ�োখখ েো েোয িোর চখযোল রোখখবে। েরদ 
একরট চ�োখ ক্রিগ্রস্ত হয িখব মোেোরট এমেভোখব কোি করুে চেে 
জল েোলখল িো মোেোর পোখের রদখক েোয, অন্য চ�োখরটর রদখক েো 
েোয। েরদ দু'চ�োখখই রোসোযরেক র�খয েোখক িখব মোেোটো রপেখের 
রদখক কোি কখর েোখকর উপর জল েোলেু েোখি জল একই সময 
দু'চ�োখখর রদখকই েোয)। 

৫।  ধীখর ধীখর চ�োখখর উপর কমপখক্ ১৫ রমরেট চেখক ৩০ রমরেট জল েোলখি েোকুে। রোসোযরেক দ্রব্ হযখিো িখেও 
চ�োখখর ক্রি কখর চেখি পোখর েরদও মখে হখি পোখর চে এগুখলো ইখিোমখধ্ই চবর হখয চ�খে।

৬।  আলখিো কখর জল েোলোর পর, ক্রিগ্রস্ত চ�োখখ জীবোণেুোেক মলম লো�োে এবং ব্রক্তখক র�রকৎসো সহোযিোর পোবোর 
জন্য পোিোে।

পরুলে েখে মররখ�র চপ্প্র এবং কোদুখে �্োখসর 
মখিো রোসোযরেক দ্রব্ ব্বহোর কখর িখে িো 
চ�োখখ জ্োলোর সরৃটি কখর বো চ�োখখর ক্রি করখি 
পোখর, প্রোেরমক র�রকৎসোর সোহোখে্র মখধ্ আখে 
েি দ্রুি সম্ভব চসখোে চেখক সখর েোওযো ও জল 
রদখয চ�োখখ চধোযো।   প্রোেরমক র�রকৎসো অধ্োখয 
পরুলখের অখত্ো চদখেু।
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আঘোেপ্োপ্ত েো চসখর ওঠো চ�োেখক রক্ষো করো
আঘোি লো�োর পর, ব্রক্তরট েখে জরুরী সোহোে্ গ্রহখণর জন্য েোখচ্ছ িখে একরট কো�খজর কোপ বো একরট চ�োখখ 
বসোখেোর চ�োগিো চ�োখরটখক রক্ো করখি পোখর। চ�োখখর চ�োগিোরট ব্রক্তখক ভুলবেি চ�োখ েো ঘষোর রবষখয স্মরণ করোখি 
সোহোে্ করখব এবং আঘোিরটর অবস্ো আরও খোরোপ হওযো চেখক রক্ো করখব। 

একলি চ�োখের চ�োঙ্ো তেরমী করুন
১। একরট পররষ্োর ভোরী কো�জ বো পোিলো কোডতেখবোডতে চেখক একরট চ�োলোকোর টুকরো চকখট রেে।

 

২। একরট সরল চরখোয মোেখোে পেতেন্ত এরট কোটুে এবং মোেখোখে একরট চেোট রেদ্র করুে। 

৩। একরট চ�োগিো আকৃরির তিরী করুে। 

৪। চ�োগিোরটখক রভির ও বোইখর চেখক চটপ রদখয আটখক রদে। 

৫।  আঘোিপ্রোপ্ত বন্ধ চ�োখরটর উপর চ�োগিোরট চরখখ ত্বখকর সোখে ভোল কখর 
চলখ� েোখক এমে চটপ ব্বহোর কখর আটখক রদে।

আপরে েরদ চকোে চ�োগিো বোেোখি েো পোখরে বো চ�োখখর আঘোিরট এখিোটো 
মোরোত্মক েো হয িখব একরট চ�োখখর িুরস ব্বহোর করুে। একজে ব্রক্তর েরদ চকোে অখত্োপ�োর হয, িখব িোখক িোর 
িুরসরট ঘেঘে পররবিতেে করখি িোখক সোহোে্ করুে। সংরিোমখণর র�হ্ন েরদ েোখক, চেমে লোল হখয ওিো এবং রস চবর 
হওযো িখব এই র�হ্নই বখল চদয চে চ�োখখর জরুরী র�রকৎসো প্রখযোজে। এই চক্খরে চ�োখ চেখক রোখখল অবস্ো আরও 
খোরোপ হখয উিখি পোখর।

একলি চ�োখের পলটি তেরমী করুন
১। হোি ভোল কখর সোবোে রদখয ধখুয রেে।

২। হোি রদখয চ�োখ স্পেতে করখবে েো। 

৩।  ব্রক্তখক উভয চ�োখই বন্ধ করখি বলেু আর চে চ�োখরটখি িুরস লো�োখি হখব শুধ ুচস 
চ�োখরটই আপরে চেখক রদে। 

৪।  চ�োখরট সম�িুভুতেজ (৬ চসর্টরমটোর কখর) কখর কোটো একরট পররষ্োর �জ বো খবুই 
পররষ্োর কোপড রদখয চেখক রদে।  

৫।   চ�োখখর উপর রদখয আরও একরট বো দু'রট স্তর রদখয রদে এবং ত্বখকর উপর চলখ� েোকখব এমে লম্ো আিোেকু্ত চটপ 
রদখয লোর�খয রদে েোখি িুরসগুখলো জোয�োমখিো েোখক। 
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িোি চ�োে ও ে্েোরকু্ চ�োে
রবরভন্ন সমস্োর কোরখণ লোল, ব্েোেকু্ত চ�োখখর সরৃটি হয। সমস্ো কী ও চসরবষখয কী করো েোখব িো রেরচিি করোর চ�টিো 
করোর সময, ব্রক্তরটখক রজজ্ঞোসো করুে চে চ�োখখ চকোে আঘোি চলখ�রেল রকেো বো চ�োখখর মখধ্ রকেু র�খযরেল বখল চস 
অনুভব কখরখে রকেো। 

িোি হওয়ো ও ে্েোর ধরন সম্োে্ কোরণ

সোধোরণিুঃ দু'চ�োখখই রকনু্ত একরট চ�োখখ শুরু হখি পোখর  
মদৃু জ্োলো করো
সোধোরণিুঃ বোইখরর রকেোখর সবখেখক  চবেী লোল েোখক

েরদ ঘে সোদো বো হলদু রকেু চবর হয িখব িো সম্ভবি একরট 
ব্োখটেররযোজরেি সংরিোমণ েোখক চ�োখ ওিো (পষৃ্ো ১৪) বলো হয। 
ট্োখকোমো (পষৃ্ো ১৭)
হোম (রেশুখদর েত্ন চেযো, পষৃ্ো ২২ চদখেু)

একরট বো দু'রট চ�োখখ
লোল হওযো ও ব্েো হযখিো িীব্র হখি পোখর 

চকোে ধোরখলো রকেু বো আঘোি লো�োর (পষৃ্ো ৯) িখল চ�োখ জখম 
হওযো 
রোসোযরেক দ্রব্ চলখ� পখুড েোওযো বো ক্রিকোরক িরল (পষৃ্ো 
১১) চ�োখখ েোওযো

সোধোরণিুঃ শুধ ুএক চ�োখখ
চ�োখখর রভিখর রক্তক্রণ, কেীরেকোখক (ররিে অংে) ক্রিগ্রস্ত 
কখর

প্রোয সমযই জখম হবোর কোরখণ চ�োখখর ররিে অংখে রক্তক্রণ, 
(পষৃ্ো ১০) 
এরট একরট জরুরী অবস্ো

সোধোরণিুঃ শুধ ুএক চ�োখখ
লোল হওযো ও ব্েো—প্রেখম এখিোটো িীব্র হয েো রকনু্ত আরও 
খোরোপ হখি পোখর

চ�োখখ ধরূলকণো েোওযো (পষৃ্ো ৩)
চ�োখখর উপররভোখ� আঁ�র (পষৃ্ো ১৬)

সোধোরণিুঃ শুধ ুএক চ�োখখ
ব্েো প্রোযই িীব্র হয
কেীরেকোর কোেোকোরে সবখেখক চবেী লোল

করেতেযোয আলসোর (পষৃ্ো ১৬)
কেীরেকোর প্রদোহ (পষৃ্ো ১৭)
এ্োরকউট গ্খুকোমো (পষৃ্ো ২০)
এর সবগুখলোই জরুরী অবস্ো

সোধোরণিুঃ শুধ ুএক চ�োখখ
চ�োখখর পোিোর উপর চ�োটো বো িুখল ওিোসহ লোল হখয েোওযো 
(ব্েো েোকখি বো েোও েোকখি পোখর) 

চ�োখখর পোপরডর �োরপোখে বো চ�োখখর পোিোর েীখ� সংরিোমণ 
(পষৃ্ো ২২)

সোধোরণিুঃ শুধ ুএক চ�োখখ
চ�োখখর সোদো অংখের উপর উজ্জ্বল লোল চেোপ 

সম্ভবি একরট চেোট রক্তেোলী চিখট চ�খে, জরুরী অবস্ো েয 
(পষৃ্ো ২১) 

সোধোরণিুঃ উভয চ�োখ
অস্রস্ত রকনু্ত চকোে ব্েো েয
লোল হওযো এবং �ুলকোেী, রভজো চ�োখ এবং হোঁর� হয, বেখরর 
রেরদতেটি রকেু ঋিুখি অবস্ো খোরোপ হয

চহয জ্র, এখক এ্োলোরজতেজরেি চ�োখ ওিোও বলো হয (পষৃ্ো ১৬) 

সোধোরণিুঃ উভয চ�োখ
লোল হয রকনু্ত রকেু চবর হয েো এবং চকোে ব্েোও চেই
িুঁসকুরড ওখি বো জ্র হয

একরট ভোইরোখসর কোরখণ সটৃি চ�োখ ওিো। 
আপেোর এলোকোয রজকো ভোইরোস েোকখল লোল চ�োখ লক্ণগুখলোর 
একরট হখি পোখর। 
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েরদ লোল হওযো চদখো েোয িখব চ�োখ জল জল রকেো বো চকোে রকেু চবর হখচ্ছ রকেো (পূঁে বো রস) িো পরীক্ো কখর চদখেু:

∙∙  ঘে রস চবর হওযো চ�োখ ওিোর লক্ণ হখি পোখর ('চ�োলোপী চ�োখ' বো 'লোল চ�োখ'), এরট একরট ব্োখটেররযোজরেি 
সংরিোমণ, রবখেষ কখর চ�োখ েরদ খবুই লোল েোখক। 

∙∙ জল জল চ�োখ, সোখে সোমোন্য লোলখ� ভোব, েোখকর কোেোকোরে চ�োখখর চকোণোয �ুলকোরে ভোব চদখো েোয।  

∙∙  জল জল চ�োখ, িোণ্ডো লো�ো বো ্ু হবোর পর সোমোন্য লোলখ� ভোব, হযখিো চকোে ভোইরোখসর দ্োরো এরট হখযখে। এর জন্য 
রবখেষ র�রকৎসোর প্রখযোজে চেই এবং ঔষধও সোহোে্ করখব েো। 

∙∙  জল জল চ�োখ, সোখে সোমোন্য লোলখ� ভোব এবং জ্র, কোরে ও েোক চেখক জল েখর, িঁুসকুরড ওিোর অখেক আখ�ই 
হোখমর লক্ণ হখি পোখর। 

চ�োে ওঠো ('চ�োিোপমী চ�োে', 'িোি চ�োে')
চ�োখ ওিো চে চকোে সমখযই হখি পোখর, রকনু্ত এরট রেশুখদর চক্খরে সোধোরণিুঃ স�রো�র চদখো েোয।

র�হ্ন
∙∙ চ�োখ চ�োলোপী বো লোল চদখোয 

∙∙ চ�োখখ �ুলকোেী হখি পোখর বো জ্োলো করখি পোখর

∙∙ এক চ�োখখ শুরু হখয দু'চ�োখখই েডোখি পোখর 

∙∙  রোখির চবলো হযখিো পরুু রস জখম র�খয চ�োখখর পোপরডগুখলোখক একসোখে 
লোর�খয রদখি পোখর 

র�রকৎসো
চবেীরভো� চ�োখ ওিোই একরট ভোইরোখসর দ্োরো ঘখট েোখক এবং চকোে রবখেষ র�রকৎসো েোডোই িো কখযক রদখের মখধ্ 
�খল েোয। 

েরদ রেুঃসিৃ হলদু বো সোদো বস্তু পরুু হয িখব এর কোরণ হযখিো একরট ব্খটেররযো েোখক জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম 
বো ড্রপ (জীবোণেুোেক চ�োখখর র�রকৎসোর পষৃ্ো ৩২ চেখক ৩৩ চদখেু) দ্োরো র�রকৎসো করো েোয। চ�োখরট ভোল মখে হখলও, 
র�রকৎসোরট পখুরো ৭রদখের জখন্যই ব্বহোর করুে েোখি সংরিোমণরট আবোর রিখর েো আখস।

চ�োখখর জীবোণেুোেক র�রকৎসো প্রখযো� করোর আখ�, ধীখর ধীখর প্ররিরট চ�োখ আলোদো কখর রভজো কোপড রদখয পররষ্োর 
করুে। প্ররিরট চ�োখ পররষ্োর করো ও ঔষধ লো�োখেোর পর রভজো কোপডরট পররবিতেে করুে এবং আপেোর হোি ধখুয চিলেু 
েোখি এক চ�োখ চেখক অন্য চ�োখখ, বো আপেোর চ�োখখ বো অন্যোন্য ব্রক্তখদর চ�োখখ সংরিোমণ েডোখেো এডোখি পোখরে।

প্ররিখরোধ
চ�োখ ওিো খবু সহখজই একজে চেখক অন্য জখে েডোয। আপেোর রেখজর বো অন্য ব্রক্তর চ�োখ স্পেতে করোর পর বোর বোর 
হোি ধখুি ভুলখবে েো। চ�োখ ওিো একরট রেশুখক অন্যরো ব্বহোর করখব এমে চিোযোখল বো রবেোেোর সোমগ্রী ব্বহোর করখি 
চদখবে েো। রেশুরটখক িোর চ�োখ ভোল হখয েো ওিো পেতেন্ত অন্যোন্য রেশুখদর চেখক আলোদো কখর রোখেু।
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সে্জোে লশশুখের চ�োে ওঠো
রেশুর চ�োখখ সংরিোমণ রবলম্ েো কখরই র�রকৎসো করো প্রখযোজে

র�হ্ন
∙∙ লোল, চিোলো চ�োখ 

∙∙ চ�োখখ পূঁে 

∙∙ চ�োখখর পোিোগুখলো একখরে চলখ� েোখক, রবখেষ কখর চজখ� উিখল 

লোল, চিোলো চ�োখখর পোিো এবং পূঁেেকু্ত একরট সদ্জোি রেশুর হযখিো �খেোররযো 
বো ক্্োরমরডযোর সংরিোমণ হখযখে েো িোর জখমের সমখয িোর মখধ্ সংরিোরমি 
হখযখে। রেশুরটর ২ চেখক ৪ রদে বযখসর সমখয িোর চ�োখ দু'চটো েরদ চিোলো েোখক 
িখব এরট খবু সম্ভবি �খেোররযো। রেশুর চ�োখখর ক্রি এডোখি িিক্ণোৎ এর 
র�রকৎসো করুে। রেশুরটর ৫চেখক ১২ রদে বযখসর সময েরদ িোর চ�োখ চিোলো েোখক 
িখব এরট খবু সম্ভবি ক্্োরমরডযো। চেৌেকখমতের সমখয েডোখেো এই সংরিোমণগুখলো 
অখেক পরুুষ ও েোরীখদরখক ক্রিগ্রস্ত কখর রকনু্ত প্রোযই এগুখলো অসুস্্িোর চকোে 
লক্ণ চদখোয েো। সকল �ভতেবিী েোরীখদরখক এই সংরিোমখণর পরীক্ো কখর র�রকৎসো 
করো উর�ি েোখি জখমের সময রেশুর মখধ্ এই চরো� েডোখেো চরোধ করো েোয। 

চ�োখখক স্োযী ক্রি এবং অন্ধখত্বর হোি চেখক রক্ো করখি জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম (পষৃ্ো ৩২ চেখক ৩৩) ব্বহোর 
করুে। রিক কী ধরখের সংরিোমণ িোখদর আখে িো জোেখি রেশু ও মোখক পরীক্ো করুে। উভযখকই শুধমুোরে চ�োখখর মলম 
েো বরং এ্র্টবোখযোরটক দ্োরো আখরো র�রকৎসো করখি হখব। 

সমস্ো চরোধ করখে সে্জোে লশশুর চ�োখের রত্ন
একরট েিুে িূলোর চসোযোব ব্বহোর কখর জখমের পরপরই রেশুর চ�োখ পররষ্োর করুে। িোরপর চ�োখখর সংরিোমণ 
চরোধ করখি সদ্জোি রেশুর দু'চ�োখখই জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম লো�োে। ১% চ্টট্োসোইরক্ে বো ০.৫% চেখক ১% 
এররখ্োমোইরসে মলম। প্ররিরট চ�োখখই মলমরট পোিলো এক সোররখি লোর�খয েোে, একবোর মোরে। জখমের ২ ঘ্টোর মখধ্ 
িিক্ণোৎ িো করুে (জীবোণেুোেক চ�োখখর র�রকৎসোর পষৃ্ো ৩২ চেখক ৩৩ চদখেু)।

একরট রেশুর চ�োখখ েরদ সবসময জল জল ভোব েোখক রবখেষ কখর রেশুরট েো কোঁদখলও িোর চ�োখ েরদ অশ্রসজল 
েোখক এবং িো মখু চবখয েীখ� পডখি েোখক, িোহখল চ�োখ চেখক অশ্রু চবর কখর চদযোর জন্য চে চেোট চেোট েলগুখলো 
রখযখে চসগুখলো আটখক চ�খে। এই সমস্ো প্রোয সমখযই রেখজ রেখজ �খল েোয, রকনু্ত েলগুখলো খখুল চদবোর জন্য রকভোখব 
আপরে ধীখর ধীখর েোখকর পোখে রেশুর মখু মোরলে করখবে (ররি�লোর বো ল্োররিমোল েরলর মোরলে) িো একজে স্োস্্ কমতেী 
আপেোখক চদরখখয রদখি পোখর।

8 June 2018



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
16 য�ানখ ও যেখায় সমস্া

চহ জ্বর (এ্োিোলজ্জোলেয় চ�োে ওঠো) এেং চ�োে জ্বোিো করখনো এ্োিোলজ্
ধলূো, চরণ,ু বো বোিোখস েোকো অন্যোন্য কণো চ�োখখ লোলখ� দো�, �ুলকোরে, জল জল ভোবসহ হোঁর�র সরৃটি করখি পোখর। 
েখে চদহ একই রকখমর র�হ্ন দ্োরো এই রজরেখসর রবপখক্ প্ররিররিযো কখর, িখে চসগুখলোখক এ্োলোরজতে বলো হয। এরট 
েরদ বেখরর একরট রেরদতেটি সমখয হয, িখব ব্রক্তরটর হযখি �োে ও লিোগুল্ম চেখক রে�তেি হওযো চরণখুি এ্োলোরজতে আখে 
(েোখক চহ জ্রও বলো হয)। এরট েরদ সব সমখয হয, িখব িোর কোরণ হখি পোখর ধলূো, েরেোক, রোসোযরেক দ্রব্, বো প্রোণী। 
এ্োলোরজতে উভয চ�োখখই জ্োলো ধরোয।

র�রকৎসো
আপরে েরদ জোখেে চ�োখখর এই প্ররিররিযোর কোরণ কী, িখব সবখেখক ভোল র�রকৎসো হখচ্ছ সমস্োর উৎসখক এরডখয 
েোওযো বো অপসরণ করো। উদোহরণস্রূপ:

∙∙  ঘমুোখেোর জোয�ো এবং রবেোেোপরে ধলূোমকু্ত রোখেু। েরদ চকোে প্রোণী এ্োলোরজতের কোরণ ঘটোয িখব প্রোণীরট এবং চেখোখে 
প্রোণীরট ঘমুোয চসই জোয�ো এরডখয �লেু। 

∙∙ রোখি জোেোলো বন্ধ কখর রোখেু বো চেখক রোখেু।  

∙∙  বোইখর কোজ করো বো হোঁটোর সময একরট ধলূোর মখুখোে বো একরট কোপড রদখয আপেোর মখু ও েোক চেখক রোখেু েোখি 
চরণ ুবো ধলূো রেুঃশ্োখসর মোধ্খম চেযো চরোধ করখি পোখরে। 

চেখকোে রকেু েো আপেোর চ�োখখর কোখে, চেমে চ�োখখর চমকআপ, বো আপরে �ন্ধ শুকখি পোখরে এমে রকেু, চেমে 
�ন্ধেকু্ত সোবোে দ্োরো চধোযো কোপড এ্োলোরজতের সরৃটি করখি পোখর েো চ�োখখর ক্রি করখি পোখর। আপরে েরদ চ�োখখ জ্োলো 
ধরোখেো রজরেসরট ব্বহোর করো বন্ধ করখি পোখরে িখব এ্োলোরজতে আপেোখক কম রবরক্ত করখব। 

আপেোর চ�োখখক একরট রভজো ভোজ করো কোপড (িোণ্ডো জল সবখেখক ভোল কোজ কখর) রদখয চেখক এর �ুলকোরে 
প্রেরমি করুে। েরদ এর্টরহস্োরমে চ�োখখর ড্রপ (পষৃ্ো ৩২ চদখেু) সহজলভ্ হয, িখব েখে চহ জ্র িুখগি িখে এগুখলো 
ভোল চবোধ করখি সোহোে্ করখব। 

কলন্য়োর উপর আিসোর (চ�োখের উপলরভোখ� ক্ষে)
র�হ্ন
েখে চ�োখখর সবখেখক স্পেতেকোির অংেরট সংরিোমণ বো আঁ�খডর কোরখণ ক্রিগ্রস্ত হয, িখে 
একরট চবদেোেকু্ত করেতেযোর আলসোর চদখো রদখি পোখর। আপেোর চ�োখ ঘষখবে েো, ঘষখল এর 
শুধ ুঅবেরিই হখব। 

ব্রক্তর দরৃটিেরক্ত প্রোযেই কখম েোয এবং িোখদর িীব্র ব্েো েোখক। িোখদর চ�োখ চেখক 
পরুু বো জলীয রস চবর হখি পোখর। 

চ�োখরট লোল েোখক এবং আপরে েরদ উজ্জ্বল আখলোয করেতেযোর রদখক িোকোে িখব আপরে হযখিো একরট ধসূড-সোদো 
চেোপ চদখখি পোখবে। এরট হযখিো চ�োখখর বোরক অংে চেখক কম উজ্জ্বল চদখোখব। 

র�রকৎসো
এরট একরট জরুরী অবস্ো। করেতেযোর উপর আলসোররট েরদ ভোলভোখব পরর�েতেো করো েো হয িখব এর িখল অন্ধখত্বর সরৃটি 
হখব। র�রকৎসো সহোযিো গ্রহণ করুে। একজে �কু্ রবখেষখজ্ঞর কোখে েোবোর পখে প্ররি ঘ্টোয জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম 
বো ড্রপ প্রখযো� করুে (পষৃ্ো ৩২ চেখক ৩৩ চদখেু)।
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কনমীলনকোর প্েোহ (কনমীলনকোয় প্েোহ)

কেীরেকোর জ্োলো করোখক বলো হয কেীরেকোর প্রদোহ। এর কোরণ সোধোরণিুঃ জোেো েোযরে। 

র�হ্ন
∙∙ সোধোরণিুঃ মোরে এক চ�োখখ  

∙∙ চ�োখখ �ভীর দপদপ করো ব্েো 

∙∙ চ�োখখর মরে (চ�োখখর কোখলো চক্রেরট) হযখিো চ�োলোকোর েো হখয অরেযরমি চকোে আকোখরর হখি পোখর

∙∙ কেীরেকোর রেকখট চ�োখখর সোদো অংখে লোলখ� ভোব 

∙∙ উজ্জ্বল আখলোখি চ�োখখ আরও চবেী ব্েো লোখ� 

∙∙ দরৃটি সোধোরণিুঃ অস্পটি হয

র�রকৎসো
কেীরেকোর প্রদোহ একরট সঙ্কটজেক সমস্ো এবং চবদেোদোযক। ১চেখক ২ রদখের মখধ্ই র�রকৎসো সহোযিো গ্রহণ করুে।

জীবোণেুোেকগুখলো চকোে উপকোর কখর েো।  

একজে অরভজ্ঞ স্োস্্ কমতেী হযখি চ�োখখর মরণর আকোর বড করোর জন্য চ�োখখর ড্রপ, এবং প্রদোহ কমোখেোর জন্য 
অন্যোন্য চ�োখখর ড্রপ ব্বহোর করখি পোখর। 

ট্োখকোমো—একলি েমীঘ্খময়োেমী চ�োে ওঠো
ট্োখকোমো এমে একরট চ�োখখর সংরিোমণ েো হোি, মোরে, সংরিোরমি চ�োখ স্পেতে করো কোপখডর মোধ্খম এক ব্রক্ত চেখক 
অন্য ব্রক্তখি বোরহি হখি পোখর। ট্োখকোমো রেশু ও িোখদর মোখযখদর মখধ্ স�রো�র চদখো েোয। একজে ব্রক্ত েরদ অখেক 
বোর সংরিোরমি হয, িখব চবে কখযক বের পর এর কোরখণ চ�োখখর পোপরডগুখলো রভিখরর রদখক ভোজ হখয চেখি পোখর 
এবং চ�োখখর উপররভোখব আঁ�ড লো�োখি পোখর, েোর িখল ব্েোর সরৃটি হয এবং দরৃটিহোরে হয। চেখহিু এরট খখতেখর অনুভূি 
হয, িোই এখক অখেক সময 'চ�োখখর মখধ্ �ুল' বলো হয।

ট্োখকোমো বিতেমোখে আর স�রো�র চদখো েোয েো রকনু্ত চকোে চকোে চদখে এরট এখখেো একরট সঙ্কটজেক সমস্ো, রবখেষ 
কখর উপ-সোহোররয আররিকোয। এরট সবখেখক চবেী ক্রি কখর দোররখদ্র বসবোস করো ব্রক্তখদর েোরো ঘেবসরির মখধ্ বোস 
কখর, এবং চেখোখে প্র�ুর মোরে আখে আর জখলর অভোব আখে। ট্োখকোমো চরোখধ জল ও স্োস্্ প্রণোলী উন্নি করো গুরুত্বপণূতে।

চ�োখখর মরে চেোট, প্রোযেই অরেযরমি
কেীরেকোর �োরপোখে লোল
ব্েো

সোধোরণ চ�োে কনমীলনকোর প্েোহরকু্ চ�োে
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র�হ্ন
∙∙  ট্োখকোমো সোধোরণিুঃ বোডন্ত রেশুখদর মখধ্ হোলকো চ�োখ ওিোর র�হ্ন রদখয শুরু হয েো প্রেখম 
সহখজ লক্ণীয হয েো। 

∙∙  বোডন্ত রেশুখদর মখধ্ বোর বোর সংরিোমখণর িখল চ�োখখর উপখরর পোিোর রভিখর চেোট চেোট 
সোদো-ধসূর রং হখয িুখল েোয। এগুখলো চদখোর জন্য, চ�োখখর পোিো উটেোে (পষৃ্ো ৩ চদখেু)। 

∙∙  বেখরর পর বের বোর বোর সংরিোমণ হওযোর পর এই চিোলো অংেগুখলো বো চ�োটোগুখলো 
চ�োখখর পোিোর েীখ� সোদো ক্ির�হ্নর আকোর ধোরণ কখর। ক্ির�হ্নগুখলো চ�োখখর 
পোপরডগুখলোখক রভিখরর রদখক ভোঁজ কখর চিখল এবং চসগুখলো চ�োখখর পররষ্োর অংখে 
আঁ�ড কোখট, েোর িখল চ�োখখ ব্েো হয এবং দরৃটি হোরে ঘখট। 

র�রকৎসো
ট্োখকোমোর সবখেখক ভোল র�রকৎসো হখচ্ছ এ্োরজখ্োমোইরসে (পষৃ্ো ৩৪) েোখমর ঔষধরটর এক মোরেো মখুখ খোওযো। েরদ 
এ্োরজখ্োমোইরসে েো পোওযো েোয, িখব ৬ সপ্তোহ পেতেন্ত চ�োখখর রভিখর রদখে ২বোর ১% চ্টট্োসোইরক্ে চ�োখখর মলম 
লো�োখলও কোজ হখব। 

অগ্রসর পেতেোখযর ট্োখকোমোয আরিোন্ত ব্রক্তখদর জন্য একরট সোধোরণ অখত্োপ�োর রভিখরর রদখক ভোঁজ হখয েোওযো 
পোপরডগুখলোখক আবোরও বোইখরর রদখক ভোঁজ হওযো অবস্োয রিররখয রেখি পোরখব। েরদ অখত্োপ�োর করোর সুখেো� েো 
েোখক িখব একজে প্ররেরক্ি স্োস্্-কমতেী হযখিো সমস্োসরৃটিকোরী পোপরডগুখলোখক িুখল চিলখি পোরখব।

প্ররিখরোধ
ট্োখকোমোর প্রোেরমক পেতেোখয এবং সম্পণূতে র�রকৎসো এরট অন্য চলোখকর মখধ্ বোরহি হওযো চরোধ কখর। প্ররিরদে রেশুখদর মখু 
ধখুয রদে এবং কোখরো চ�োখ স্পেতে করোর পর আপেোর হোি দুখটোও ধখুয রেে। চিোযোখল, জোমোকোপড, রবেোেোপরে রেযরমি 
ধখুয রেরচিি করুে চেে ২ জে ব্রক্ত কখখেোই একই বোরলে বো িোখদর মখু চমোেোর জন্য একই কোপড ব্বহোর েো কখর।

খোবোর েোকো, চেৌ�ো�োর চেখক রোখো, এবং ঘখরর চেখক দূখর তজব সোর তিরী করোর মোধ্খম মোরে দূখর রোখেু। জল ও 
স্োস্্ প্রণোলী: স্োস্্বোে েোকোর �োরবকোরি চদখেু।  

আপেোর এলোকোয েরদ এরকম অখেক আরিোন্ত ব্রক্ত েোখক িখব স্োস্্ কিৃতেপক্ হযখিো এলোকোর সকলখক 
এ্োরজখ্োমোইরসে রদখয ট্োখকোমোখর রবস্তোর চরোধ করখি পোখর। 

ট্োখকোমো মোরে, আগুিল, এবং কোপখডর মোধ্খম েডোয।
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সোধোরণ চ�োখের সমস্ো
ছোলন
চলন্স হখলো চ�োখখর মখধ্ একরট স্চ্ছ অংে েো বোইখর চেখক আখলোখক চক্রেীভূি কখর 
েোখি চ�োখ চদখখি পোয। মোনুষ বদৃ্ধ হখি েোকখল এই চলন্সরট চঘোলো হখয চেখি পোখর, 
ও এর রভির রদখয আখলো প্রখবে করো বন্ধ হখয চেখি পোখর, এবং এর িখল রিমে 
দরৃটিহোরে হখি পোখর এবং পররখেখষ অন্ধত্ব চদখো রদখি পোখর। এই চঘোলো হওযোরটখক 
চ�োখখর উপর একরট ধসূড দো� রহখসখব অখেক সময চদখো চেখি পোখর েোখক েোরে বলো 
হয। বদৃ্ধ চলোকখদর মখধ্ই েোরে স�রো�র চদখো েোয, রকনু্ত চকোখলর রেশু বো বোডন্ত রেশুখদর মখধ্ও িো চদখো চেখি পোখর।

েোরের বরৃদ্ধ রবলম্ করোখেোর জন্য:

∙∙ ধমূপোে করখবে েো। 

∙∙ দঢৃ় সূেতে্োখলোক চেখক চ�োখখক রক্োর জন্য টুরপ পডুে।  

স্োস্্ কমতেীরো েোরেেকু্ত ব্রক্তখদর খুঁখজ চবর করখি পোখর 
এবং িোখদরখক চে সমস্ত কোেতেরিম ও হোসপোিোখল দরৃটি 
পেুস্োপে করখি অখত্োপ�োর করোর সুখেো� রখযখে চসখোখে 
েোওযোর সুপোররে করখি পোখর। পরুুষখদর িুলেোয েোরীরোই 
েোরের র�রকৎসোর চক্খরে সুখেো� কম পোয। িোই বদৃ্ধো 
েোরীখদরখক িোখদর ঘখর র�খয িোখদর দরৃটিেরক্তর রবষখয 
রজজ্ঞোসো করুে। েোরের কোরখণ দরৃটিহোরে হওযোর আখ�ই 
র�রকৎসো গ্রহণ করোয সোহোে্ করখি বযস্ক ব্রক্তখদর পরীক্ো 
করুে। রকনু্ত িোরো েরদ অরি সোমোন্যও চদখখি পোয, িবওু 
িোখদরখক সোহোে্ পোবোর ব্বস্ো করোর এখেই সরিক সময। 

র�রকৎসো
ঔষধ খোওযোর মোধ্খম েোরে দূর হয েো। একরট অখত্োপ�োখরর মোধ্খম েোরে (চঘোলো চলন্সরটখক) সররখয চিলো হয এবং 
একরট পররষ্োর চলন্স চসখোখে বসোখেো হয েোখি ব্রক্তরট আবোরও চদখখি পোয।

অখত্োপ�োখরর পর, চ�োখরট চসখর উিখি ব্রক্তরটর জীবোণেুোেক এবং প্রদোহ-েোেক চ�োখখর ড্রপ চেবোর প্রখযোজে হখব, 
সোধোরণিুঃ ৪ সপ্তোখহর জন্য। চ�োখখ হযখিো সোমোন্য অস্রস্ত েোকখি পোখর এবং প্রেমরদখক হযখিো দরৃটি একটু চঘোলো হখি 
পোখর, রকনু্ত রদখে রদখে িোর উন্নরি হখব। প্রেম দুই সপ্তোখহ েরদ চ�োখখ ব্েো হয িখব এরট একরট রবপখদর লক্ণ। িখব 
২৪ঘ্টোর মখধ্ একজে চ�োখখর ডোক্তোখরর সোহোে্ রেে। অখত্োপ�োখরর পর কোখের রজরেস পডোর জন্য হযখিো একরট 
পডবোর �েমো প্রখযোজে হখব।  

আমরা বলদে: “আপনার েদি োিা 
েুল থাছক েছব, আপনার চোখ ধূেড 

দকনা ো পরীক্া কছর চিখুন।” আমরা 
োদনেুক্ত ব়েস্ক চলাকছিরছক োছির 
িৃষ্টি দিছর পাবার জন্ অছত্াপোর 

করার জন্ উৎোদহে করদে। 

8 June 2018



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
20 য�ানখ ও যেখায় সমস্া

�কু্ষস্োস্থ্ কোর্ক্রম রেন এিোকোয় আখস
আপেোর চদখের বো অন্য চকোে জোয�োর ডোক্তোর�ণ হযখিো চ�োখখর সমস্ো সমোধোখের জন্য েোরের র�রকৎসোর জন্য 
অখত্োপ�োরসহ রবরভন্ন কমতেসূ�ীর আখযোজে করখি পোখর। এলোকোর চেিৃতেস্োেীযরো েি চবেী সম্ভব চলোখকখদর সুরবধোর 
জন্য ডোক্তোরখদর সোখে একখরে কোজ করখি পোখর। সোহোে্কোরী দলরট:

∙∙  অখত্োপ�োখরর পর রকভোখব চ�োখখর েত্ন রেখি হখব চসরবষখয স্োেীয স্োস্্কমতেীখদর কোখে পররষ্োর বণতেেো প্রদোে 
করখব। 

∙∙ চসখর ওিোর জন্য চলোকখদর প্রখযোজেীয চ�োখখর ড্রপ সরবরোহ করখব।  

∙∙ চ�োখ চসখর ওিোর পর প্রখযোজে হখল চলোখকরো চকোেো চেখক �েমো পোখব চস রবষখয িে্ প্রদোে করখব। 

∙∙  েরদ অখত্োপ�োখরর পর সমস্ো চদখো চদয িখব িোখদর সংস্োর মখধ্ এবং স্োেীযভোখব কোর সোখে চেো�োখেো� 
করখি হখব চসরবষখয িে্ চদখব। 

গ্খুকোমো
চকোে চকোে সমখয চ�োখখর রভিখর �োপ বরৃদ্ধ পোয এবং চ�োখখর রভিখর স্োযগুুখলো ক্রিগ্রস্ত হখয একরট সঙ্কটজেক চরোখ�র 
সরৃটি হয েোখক গ্খুকোমো বলো হয। গ্খুকোমো আরিোন্ত ব্রক্ত িোর পোশ্তেদরৃটি হোরোয এবং রিমে অন্ধ হখয চেখি পোখর। চ�োখখ 
ব্েো হখি পোখর এবং চ�োখরট একরট মোখবতেখলর মখিো েক্ত হখয চেখি পোখর। গ্খুকোমো আঘোি লো�োর িখলও হখি পোখর, 
রকনু্ত চবেীরভো� সমখযই এর কোরণ অজোেো।

গ্খুকোমোেকু্ত একজে ব্রক্তর �োপ কমোখেোর জন্য র�রকৎসো প্রখযোজে। এরট হযখিো সোরো জীবখের জন্য চ�োখখর ড্রপ গ্রহণ 
করো হখি পোখর, বো চকোে চকোে সময চলজোর র�রকৎসো হখি পোখর বো �োপ কমোখেোর জন্য অখত্োপ�োর করো হখি পোখর। 

গ্খুকোমো চবেীরভো� সমখযই �রলিখেোধতে ব্রক্তখদর ক্রিগ্রস্ত করখি পোখর, রবখেষ কখর েোর পররবোখর গ্খুকোমোেকু্ত 
একজে সদস্ রেল। প্ররি কখযক বের পর পর গ্খুকোমো েেোক্ত করখি �রলিখেোধতে ব্রক্তখদর চ�োখ পরীক্ো করোয সোহোে্ 
করুে। 

রবরভন্ন ধরখের গ্খুকোমো চদখো েোয। চবেীরভোর সময এ্োরকউট গ্খুকোমো এবং দীঘতেখমযদী গ্খুকোমো চদখো েোয। 

এ্োলকউি গ্খুকোমো (চকোণ-অেসোন গ্খুকোমো)
এরটর খবু সহখজই অবেরি হয। এর িখল দরৃটিহোরে হওযোসহ চ�োখ লোল ও খবুই চবদেোেকু্ত হয। ব্রক্তর বরম বরম ভোব 
চদখো রদখি পোখর, মোেো ব্েো েোকখি পোখর, এবং উজ্জ্বল আখলোয িোখদর চ�োখ চবেী ব্েো কখর। চ�োখরটখক অন্য স্োভোরবক 
চ�োখ চেখক চবেী েক্ত মখে হখি পোখর। েরদ র�রকৎসো করো েো হয িখব এ্োরকউট গ্খুকোমো কখযক রদখের মখধ্ অন্ধখত্বর 
কোরণ ঘটোখি পোখর। ব্রক্তরটখক িিক্ণোৎ র�রকৎসো সহোযিোর জন্য পোিোে। িোখদর প্রেখমই চ�োখখর �োপ কমোখেোর জন্য 
চ�োখখর ড্রপ ব্বহোর করোর প্রখযোজে হখব। িোরপর িোখদর হযখিো চলজোর র�রকৎসো বো অখত্োপ�োর করোর প্রখযোজে হখব।
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েমীঘ্খময়োেমী গ্খুকোমো (মুক্-চকোণ গ্খুকোমো)
দীঘতেখমযোদী গ্খুকোমোয মোখসর পর মোস বেখরর পর বের ধখর দু'চ�োখখই �োপ বোডখি েোখক। চকোে ব্েো েোখক েো। প্রেখম 
পোখের রদখকর (প্রোন্তস্) দরৃটিহোরে হয। গ্খুকোমোর অবস্োর অবেরি হখি েোকখল, মখে হখব চে আপরে একরট সুরখগির 
মধ্ রদখয চদখখেে। দরৃটিহোরে িীব্র হওযোর আ� পেতেন্ত ব্রক্তরট প্রোযেই এরট লক্্ কখর েো। চ�োখখর ডোক্তোর এই ধরখের 
গ্খুকোমো েেোক্ত করোর জন্য পোশ্তেদরৃটি পরীক্ো করখি পোখর এবং চ�োখখর রভিখর চদখখি পোখর। েি েীঘ্রই এর র�রকৎসো 
করো হখব িিই ভোল। চ�োখখর ড্রপ, চলজোর, বো অখত্োপ�োখরর মোধ্খম র�রকৎসো দরৃটির অবেরি হওযো বন্ধ করখি পোখর।

আ়িোআল়িভোখে চ�োখের উপর মোংসি েলৃদ্ধ (চিলরলজয়োম)
েোখকর পোখে চ�োখখর সোদো অংে চেখক ধীখর ধীখর বরৃদ্ধ চপখয মোে বরোবর পেতেন্ত েোওযো 
চ�োখখর উপররভোখ�র পরুু হওযো মোংসখণ্ডখক চটরররজযোম বলো হয। এরট স�রো�র চদখো 
েোয এবং সোধোরণিুঃ সঙ্কটজেক েয। চে সমস্ত চলোক অখেক বের ঘখরর বোইখর উজ্জ্বল 
সূেতেোখলোখক কোজ কখরখে বো প্র�ুর বোিোস আর ধলূোেকু্তস্োখে কোরটখযখে িোখদর এরট হবোর 
সম্ভোবেো চবেী।

�োঢ় �েমো এবং টুরপ সূেতেোখলোক, বোিোস, এবং ধলূো চেখক চ�োখ বোঁ�োখব, েো এর বরৃদ্ধ পোওযো চরোধ করখব বো রবলম্ 
করোখব। 

প্রোযেই এগুখলোর চকোে র�রকৎসোর প্রখযোজে চেই। এরট েরদ চ�োখখর ররিে অংখের খবু কোখে েোখক বো খবু চবেী 
অস্রস্তর সরৃটি কখর িখব ব্রক্তর দরৃটি ক্রিগ্রস্ত করো শুরুর আখ�ই এই বরদ্ধতেি অংেটুকু একজে েল্র�রকৎসক অপসোরণ 
করখি পোখর। 

চ�োখের সোেো অংশলিখে রক্
চকোে ভোরী রকেু উিোখেোর পর, চজোখর কোরে রদখল, বো চ�োখখ সোমোন্য আঘোি লো�খল 
মোখেমোখেই চ�োখখর সোদো অংখে রক্ত চদখো েোয। এরট চেোট রক্তেোলী চিখট েোওযোর 
কোরখণ ঘখট েোখক। একরট কোলরেখট দো� চেমে চকোে ক্রি কখর েো, রিক চিমে এরটও 
চকোে ক্রি কখর েো, এবং ২ সপ্তোখহর মখধ্ রেখজ রেখজই �খল েোখব। চকোে র�রকৎসোর 
প্রখযোজে চেই। 

েরদও, চ�োখখর ররিে অংেরটখি েরদ রক্ত েোখক (কেীরেকোয), িখব িো সঙ্কটজেক। 
পষৃ্ো ১০ চদখেু।

সোদো অংখে রখক্তর চেোপ সোধোরণিুঃ 
ক্রি কখর েো।
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শুষ্ চ�োে এেং েরেখর চ�োখের পোেো
শুষ্ জলবোয,ু বদৃ্ধ হখয েোওযো, বোযখুি ধযূো, এবং চকোে চকোে ঔষখধর করখণ চ�োখ শুষ্ হখয েোয।

চ�োখখর পোিো খরখখর হয েরদ মযলো বো চ�োখ চেখক রেংসিৃ রস আদ্রিো ও অশ্রু চবর হওযো চরোধ কখর এখক শুষ্ কখর 
ও �ুলকোরের সরৃটি কখর। ব্রক্তরটর হযখিো চ�োখখর পোিোর সংরিোমণ হখি পোখর (েীখ� চদখেু) বো চ�োখখর পোিো খরখখর 
হখি পোখর বো এর উপর রদখয খেুরকর মখিো আে উিখি পোখর। চ�োখখর পোিো এবং চ�োখখর �োরপোখে মখু েরদ পররষ্োর 
েোখক িখব অশ্রু ও চ�োখখর স্োভোরবক আদ্রিো এগুখলোখক স্োস্্বোে রোখখি পোখর। 

র�রকৎসো
শুষ্ চ�োখের জন্য, আপেোর চ�োখখক রবশ্রোম চদবোর জন্য মোখে মোখেই বন্ধ রোখেু। আপেোর চ�োখগুখলো েরদ শুষ্ েোখক 
িখব আপরে চ�োখখর স্োভোরবক আদ্রিো বরৃদ্ধ করখি রদখে ১ চেখক ২ বোর ৫ চেখক ১০ রমরেখটর জন্য �রম ভোপ চদবোর 
চ�টিো করখি পোখরে। রপরচ্ছল চ�োখখর ড্রপও সোহোে্ করখি পোখর (পষৃ্ো ৩২ চদখেু)।

েে্খর চ�োখের পোেোর জন্য, রদখে ২ চেখক ৪ বোর �রম ভোপ রদে ও িোরপর ধীখর ধীখর চ�োখখর পোিো চধৌি করুে। এখি 
েরদ অবস্োর উন্নরি েো হয িখব হযখিো এরট চকোে ব্োখটেররযোজরেি সংরিোমণ হখি পোখর এবং আপরে রদখে ২ বোর ৭ 
রদখের জন্য এররখ্োমোইরসে জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম ব্বহোর করখি পোখরে (জীবোণেুোেক চ�োখখর র�রকৎসোর পষৃ্ো ৩২ 
চদখেু)।

চ�োখের পোেোর উপর চ�োিো ও িুখি ওঠো
চ�োখখর পোিোর উপর একরট লোল হখয িুখল ওিো চ�োটো সোধোরণিুঃ হয: 

∙∙ একরট আজেরে হখব, েো চ�োখখর পোপরডর �োরপোখের সংরিোমখণর কোরখণ সরৃটি হখযখে; েিুবো 

∙∙  একরট চিলোরগি হখব, েো হযখিো চ�োখখর পোিোর রভিখর রকেু আটখক েোকোর কোরখণ সরৃটি হওযো একরট চবদেোহীে 
চ�োটো। 

চকোে চকোে সময একরট পোপরডর �োরপোখে শুরু হওযো সংরিোমণ চ�োখখর পোিোর রভিখরর রদক পেতেন্ত েডোখি পোখর। 

রদখে ৪ বোর কখর প্ররিবোর ১৫ বো ২০ রমরেট �রম চসক চদযোর মোধ্খম উভখযরই র�রকৎসো করো েোয। ব্বহোর করোর 
সময কোপডরটখক চবে কখযকবোর পেুরোয এমেভোখব �রম করুে েোখি এরটখক েো চপোডো েো লোর�খয েিখোরে সম্ভব �রম 
রোখো েোয। এই চ�োটোরটখক �োপ চদখবে েো বো িুখটো কখরখবে েো িহখল সমস্োরট আরও খোরোপ আকোর ধোরণ করখব। 

চিোলো েরদ কখযক রদখের মখধ্ কখম েো েোয িখব র�রকৎসো সহোযিো গ্রহণ করুে। 

চ�োখখর পোপরডর �োরপোখে সটৃি চবদেোদোযক 
একরট সংরিোমণ হখচ্ছ আজেরে।

চ�োখখর পোিোর েীখ� চবদেোহীে চ�োটো হযখিো 
একরট চিলোরগি হখি পোখর।
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চ্োিোস্ (চছোি চছোি েো� চেেো)
উজ্জ্বল পখৃষ্র রদখক (চেমে চমখে বো আকোে) িোকোখল মোখেমোখে চ্োটোসতে বো চেোট চেোট �লমোে দো� চদখো েোয। চ�োখ 
সরখল দো�গুখলোও সরখি েোখক এবং চেোট মোরের মখিো চদখোয। এই দো�গুখলো স�রো�র চদখো েোয এবং সোধোরণিুঃ চকোে 
ক্রি কখর েো।

েরদ হিোৎ কখর অখেক সংখ্ক চ্োটোসতে চদখো েোয এবং এক চ�োখখর দরৃটি হোরে হখি েোখক, বো আপরে আখলোর েলকোরে 
চদখখি েোখকে, এরট হযখি রবরেন্ন অরক্পট েোখমর একরট অবস্োর একরট লক্ণ হখি পোখর। অরক্পট পেুরোয সংেকু্ত 
করোর জন্য েি িোডোিোরড সম্ভব �কু্ হোসপোিোখল একরট অখত্োপ�োর করোর প্রখযোজে হখব।

লভিোলমন এ ঘোিলে (রোে কোনো, চরখরোপেোিলময়ো)
রভটোরমে এ-এর অভোব একধরখের অপরুটি েো রেশুখদর চ�োখখর ক্রি কখর অন্ধত্ব 
ঘটোখি পোখর। এরট প্ররিখরোধখেো�্।

চেোট রেশুখদর চ�োখ রক্ো করখি িোরো চেে কমলো চলব,ু �োজর, আম, এবং 
চপখপ, এবং সবজু পোিোেকু্ত সবরজ, মোে, এবং রডখমর মখিো রভটোরমে এ েকু্ত 
খোবোর খোয িো রেরচিি করুে। বখুকর দুধ খোওযোখেো রেশুর চ�োখখক রভটোরমে 
এ-এর ঘোটরি চেখক রক্ো করোর সোখে সোখে রেশুর স্োখস্্র জন্য অন্যোন্য অখেক 
সুরবধো প্রদোে কখর েোখক। 

চেখোখে এই ধরখের অপরুটি স�রো�র চদখো েোয চসখোখে মোখে মোখে সকল রেশুখদরখক প্ররি ৬ মোস পরপর রভটোরমে এ 
সম্পরূক (পষৃ্ো ৩৪) খোওযোে।

র�হ্ন
প্রেখম চ�োখগুখলো শুকখেো হখয ওখি এবং কম পররমোখণ অশ্রু সরৃটি কখর। িোরপর অল্প আখলোয চদখো আরও চবেী করিে 
হয। চ�োখখর সোদো অংেরট এর ঔজ্জ্বল্ হোরোয এবং কু�কোখি শুরু কখর। পররখেখষ চ�োখগুখলো আরও চবেী ক্রিগ্রস্ত হয 
এবং রেশুরট হযখিো অন্ধ হখযও চেখি পোখর।

র�রকৎসো
েরদ একরট রেশু রবখকল চবলোয ভোল কখর চদখখি েো পোয বো রেশুরটর হোম হয, িখব রেশুরটখক রভটোরমে এ খোওযোে (পষৃ্ো 
৩৪)।
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ি্োরো চ�োে (স্টোলেমোস)
েরদ একরট চকোখলর রেশু বো একরট বোডন্ত রেশু চসোজোভোখব েো িোকোয, িখব এই অবস্ো চেখক ট্োরো চ�োখখর দরৃটিহোরে 
ঘটোর সম্ভোবেো চদখো রদখি পোখর। রেশুরটখক একরট চ�োখ রবখেষখজ্ঞর কোখে রেখয েোে। এরট চকোে জরুরী অবস্ো েয, 
িখব রেশুরটর েি চেোট অবস্োখি সম্ভব ডোক্তোখরর কোখে েোওযো উর�ি েোখি চস িোর দরৃটি সংখেোধে করোর সবখেখক ভোল 
সুখেো� পোয।

র�রকৎসো
চ�োখখর ডোক্তোর হযখিো ট্োরো চ�োখরটর ভোলভোখব কোজ করোর জন্য ভোল চ�োখরটখক চেখক রদখি পোখর বো সোহোখে্র জন্য 
রবখেষ �েমোর ব্বস্োপরে রদখি পোখর। একরট অখত্োপ�োর চ�োখরটখক চসোজো করখি পোখর রকনু্ত চবেীরভো� সমখযই িোর 
প্রখযোজে হয েো।

চকোে চকোে সময ভোল চ�োখরটখক পরটি রদখয চবঁখধ রদখল ট্োরো চ�োখরট চসোজো হখয চেখি পোখর এবং িো রদখয আরও ভোল 
চদখো চেখি পোখর। চকোে চকোে রেশুর এই পরটিরট রদখে কখযক ঘ্টোর জন্য লো�খি পোখর, এবং চকোে চকোে রেশুর এরট সোরো 
রদে পখর েোকখি হখি পোখর।

�ভ্ধোরণ ও েলৃটি
হরখমোে পররবিতেখের কোরখণ একজে েোরীর দরৃটি পররবিতেে হখয চেখি পোখর, রকনু্ত সোধোরণিুঃ সন্তোে জমেোখেোর পর িোর 
দরৃটি আখ� েো রেল আবোরও চসই অবস্োখিই চিরি েোয।

�ভতেবিী েোরী েোর দরৃটি হিোৎ কখরই েোপসো হখয চ�খে, রবরভন্ন দো� চদখখি পোয, এক চ�োখখ দরৃটিহোরে হখযখে, বো 
তদ্ি দরৃটি চদখো রদখযখে িোর হযখিো রপ্র-একলোমরেযোর মখিো একরট সঙ্কটোপণূতে অবস্োর রবপদ র�হ্নগুখলো চদখো রদখি শুরু 
কখরখে। রপ্র-একলোমরেযোর কোরখণ মোেোব্েো ও উচ্চ-রক্ত�োপও (১৪০/৯০ বো িোর চবেী) চদখো চদয। িিক্ণোৎ সোহোে্ 
গ্রহণ করুে। 

�ভতেবিী েোরীখদর �খেোররযো ও ক্্োখমরডযো পরীক্ো করখি ও েরদ প্রখযোজে হয িখব র�রকৎসো গ্রহণ করখি সোহোে্ 
করুে। েোরীরো রেখজখদর অজোখন্তই এই দু'ধরখের অসুস্্িোয আরিোন্ত হখি পোখর, েো চেৌে ররিযোর সময বোরহি হয। এই 
জীবোণগুুখলো েরদ জখমের সময রেশুর চ�োখখ েরডখয েোয িখব রেশুরটর দরৃটিহোরে হখি পোখর। 

�ভতেবিী েোরীখদরখক রুখবলো ও রজকো চেখক সুরক্ো করুে, এই অসুস্্িোগুখলো রেশুখদর চ�োখখর সঙ্কটজেক সমস্োর 
সরৃটি করখি পোখর। রুখবলো (জোমতেোে হোম) টীকো দ্োরো চরোধ করো েোয। রজকো এবং রকভোখব িো চরোধ করো েোয িোর উপর 
আরও িখে্র জন্য মেো চেখক অসুস্্িো (সংকরলি হখচ্ছ) চদখেু।  
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চ�োখের ক্ষলে করখে পোখর এমন অসুস্থ্েো
সোরো চদহখক ক্রিগ্রস্ত করো চকোে চকোে সংরিোমণ বো অসুস্্িো চ�োখখরও ক্রি করখি পোখর। েখে কোরও চ�োখখর সমস্ো 
েোখক িখে এর কোরণরট অন্য আর একরট অসুস্্িো রকেো িো রবখব�েো করো রব�ক্ণিোর কোজ হখব। 

রক্ষো চ�োখখক সংরিোরমি করখি পোখর এবং চ�োখ লোল হখয চেখি পোখর বো জীণতেদরৃটি চদখো রদখি পোখর। চবেীরভো� চক্খরেই 
েক্ষ্মোর র�হ্ন প্রেখম িুসিুখস বো চদখহর অন্যোন্য অংখে চদখো রদখি পোখর। 

এই�আইলভ এেং এইডস: এআররট েোখমর এই�আইরভ ঔষখধর র�রকৎসো দ্োরো এই�আইরভেকু্ত মোনুখষর চ�োখখর সমস্ো 
এবং দরৃটিহোরে হওযো প্ররিখরোধ করো েোয। পরীক্ো করুে েোখি আপেোর প্রখযোজে হখল আপরে র�রকৎসো শুরু করখি 
পোখরে। 

হোরলপস (ঠোণ্ো ঘো) মোখেমখধ্ চ�োখখ েরডখয চবদেোেকু্ত করেতেযোর আলসোখরর সরৃটি কখর, দরৃটি েোপসো কখর এবং এর িখল 
চ�োখখ সবসময জল েোখক। ভোইরোসেোেক ঔষধগুখলো সোহোে্কোরী। চস্রযড চ�োখখর ড্রপ ব্বহোর করখবে েো—এগুখলো 
সমস্োরটখক আরও খোরোপ কখর িুলখব। 

রকৃখে সমস্ো: ন্যোবো, চ�োখখর সোদো অংেরট হলদু হখয েোয (বো হোলকো রংখযর ব্রক্তর ত্বক হলদু হখয েোয) িখে িো 
চহপোটোইরটখসর র�হ্ন হখি পোখর (চপখটর ব্েো, ডোইররযো, এবং কৃরম অধ্োখযর পষৃ্ো ৭ চদখেু)। 

ডোয়োখেলিস এেং উচ্চ রক্�োপ
ডোয়োখেলিসরকু্ চিোখকখের হযখিো দরৃটির সমস্ো হখি পোখর। চরো�রট অগ্রসর হখি েোকখল, ডোযোখবরটস িোখদর চ�োখখর 
ক্রি করখি পোখর (এরট একরট সঙ্কটোপণূতে অবস্ো েোখক ডোযোখবরটসজরেি চররটেোক্য বলো হয)। র�রকৎসো েো করোখল 
অন্ধত্ব চদখো রদখি পোখর। েোপসো দরৃটি হযখিো রখক্ত র�রের মোরেো চবেী রেখদতেে করোর প্রোেরমক লক্ণ এবং ব্রক্তরটর হযখিো 
ডোযখবরটস েোকখি পোখর। েরদ েোপসো দরৃটিেকু্ত চকউ খবুই িষৃ্োিতেও হয এবং েখেটি পররমোখণ মরুেি্ো� েো কখর, িখব 
িোখদর ডোযোখবরটস হবোর সম্ভোবেো চবেী। স্ল্পমখূলর পরীক্ো িোখদরখক রেরচিিভোখব জোেখি সোহোে্ করখব।

ডোযোখবরটসেকু্ত ব্রক্তখদরখক িোখদর রখক্ত র�রের মোরেো করমখয আেোর জন্য র�রকৎসো চপখি সোহোে্ করুে এবং 
ডোযোখবরটস চেখক সরৃটি ক্রির পরীক্ো করখি িোখদরখক বেখর অন্তি একবোর চ�োখখর ডোক্তোর চদখোখি উৎসোরহি করুে। 
শুরুখিই েরদ পোওযো েোয িখব ডোযোখবরটস চেখক সটৃি চ�োখখর সমস্ো র�রকৎসো করো েোয। 

উচ্চ রক্�োপ চ�োখখর রভিখর রক্তেোলীগুখলোখক েটি কখর চ�োখ ও দরৃটির ক্রি করখি পোখর। স্োস্্ পরর�েতেোর পরীক্ো করোর 
সময রক্ত�োপ অরিররক্ত উঁ�ু রকেো িো জোেোর সবখেখক ভোল উপোয হখচ্ছ িো পরীক্ো করো। উচ্চ রক্ত�োপ চরোধ ও এর 
র�রকৎসো করখল চ�োখ রক্ো করখি সোহোে্ হখব।
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লরভোর ব্োইণ্খনস (অখ্োসোরলসয়োলসস)
চ�োখ ও ত্বখকর এই চরো�রট এখে চিমে স�রো�র 
চদখো েোয েো। িব ুএরট এখেও আররিকোর রকেু অংখে, 
ইখযখমখে, আর দরক্ণ আখমররকোর আমোজে অঞ্চখলর অল্প 
কখযকরট চদখে চদখো েোয। ররভোর ব্োইণ্ডখেস কোখলো মোরে 
বোরহি কু্দ্র কৃরমর কোরখণ সরৃটি হয। সংরিোরমি একরট মোরে 
েখে চকোে ব্রক্তখক কোমডোয িখে এই কৃরম মোনুখষর 
মখধ্ প্রখবে কখর।

র�হ্ন
∙∙ ত্বখক �ুলকোরে হয আর িুঁসকুরড ওখি

∙∙ ২ চেখক ৩ চসরম চ�োটো হয েো আপরে আপেোর ত্বখকর েীখ� অনুভব করখি পোরখবে 

র�রকৎসো েোডো ত্বক সোধোরণিুঃ কু�খক ও রেলো হখয েোয। সোদো দো� এবং চেোপ হযখিো সোমখে পোখযর েীখ�র রদখক 
চদখো চেখি পোখর। 

এই অসুস্্িোর কোরখণ চ�োখখর সমস্ো হখি পোখর এবং কখেও কখেও অন্ধত্বও চদখো রদখি পোখর। প্রেখম হযখি চ�োখ 
লোল হখি পোখর এবং িো জখল রভজো েোকখি পোখর, িোরপর হযখিো কেীরেকোর প্রদোখহর র�হ্ন চদখো রদখি পোখর (পষৃ্ো 
১৭)। 

র�রকৎসো
আইভোরখমকরটে েোখমর ঔষধ দ্োরো ররভোর ব্োইণ্ডখেখসর র�রকৎসো করো হয। চেখোখে এলোকোরভরত্ক প্র�োরণোর অংে 
রহখসখব আইভোরখমকরটে প্ররি ৬মোখস বো বেখর ১ বোর চদযো হয চসখোখে কম সংখ্ক চলোক এই চরোখ� আরিোন্ত হখয এবং 
িো হযখিো ঐ অঞ্চল চেখকই অপসোররি হখয েোখব। 

প্ররিখরোধ
∙∙  এই কোখলো মোরেগুখলো দ্রুি-প্রবোরহি জখলর মখধ্ বংেবরৃদ্ধ কখর। জলধোরো এবং েদীর রকেোর চেখক চেোপ-
েোডগুখলোখক চকখট পররষ্োর করখল এখদর সংখ্ো কমোখি সোহোে্ করখব। 

∙∙ বোইখর ঘমুোখেো এরডখয �লেু, রবখেষ কখর রদখের চবলোয েখে মোরেরো সবখেখক চবেী কোমডোয। 

∙∙  চে সমস্ত কোেতেরিম কোখলো মোরের সংখ্ো হ্রোস করোর জন্য কোজ করখে এবং েিুে আরিোখন্তর ঘটেোর চরোধ করখি চে 
সমস্ত স্োস্্ কমতেী পখুরো এলোকোখি আইভোরখমকরটে রবরল করখে িোখদর সোখে সহখেোর�িো করুে। 

প্রোেরমক অবস্োখিই র�রকৎসো করখল অন্ধত্ব এবং এই চরোখ�র রবস্তোর চরোধ করো েোয।

এই কোখলো মোরেরটর রপখি এরটর 
মখিো একরট কুঁজ আখে

রকনু্ত আসখল এর আকোর রিক 
এরটর মখিো চেোট।
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ক্ষমীণ েলৃটি এেং �শমো
অখেক রেশু ও বযষ্রো ভোল কখর চদখখি পোয েো। একজে ব্রক্ত হযখিো দূর 
চেখক মোনুষ চদখখি পোয েো বো চকোে র�হ্ন পররষ্োরভোখব পডখি পোখর েো বো 
রেকখটর রজরেস চদখোর জন্য িোখক ট্োরো হখি হয। িোখদর চে �েমো চেযো 
প্রখযোজে িো চবোেোর আখ�ই িোখদর হযখিো বই পডোর 
পর মোেো ব্েো বো দরৃটি েোপসো হখি পোখর। আপেোর 
চ�োখখর সোখে খোপ খোওযোখেো �েমো রদখয আপরে আরও 
ভোল কখর চদখখি পোখবে। আপরে চেখোখে বোস কখরে 
চসখোখে দরৃটি পরীক্ো কখর রবেোমখূল্ বো স্ল্প মখূল্ 
�েমোর চেো�োে চদযোর চকোে কোেতেরিম আখে রকেো িো 
চদখেু।

একজে ব্রক্তর দরৃটি েরক্তর পররবিতেে হওযো সোধোরণ 
রবষয। আপেোর হযখিো কখযক বের পর পর, �েমো 
পররবিতেে করখি হখি পোখর।

েূখরর েলৃটির জন্য েলৃটিশলক্ পরমীক্ষো করো
একরট ই-�োটতে দ্োরো দরৃটিেরক্ত পরীক্ো করুে ('E' �োখটতের একরট মোেসম্পন্ন েোপোখেো�্ 

সংস্করখণর জন্য এখোখে রক্ক করুে)। ব্রক্তরটখক িোর হোখির িোল ুবো চমোটো কো�জ 
রদখয অন্য চ�োখরট চেখক প্ররিরট চ�োখ আলোদো কখর পরীক্ো করুে। ব্রক্তরট 

প্ররিরট সোররখি এক এক কখর চদখখব এবং িোর মকু্ত হোি বো কো�খজর 
তিরী 'E' দ্োরো এর দণ্ডগুখলো উপখর, েীখ�, বো চকোে পোখে রকেো িো 
চদখোখব। িোরো ভোলভোখব চদখখি পোয এমে সবখেখক চেোট আকোখরর 
অক্খরর সোররই িোখদর দরৃটি েরক্ত পররমোখপর করখব। উদোহরণস্রূপ, 
ব্রক্তরট েরদ ৬/১২ চলখো সোররর চবেীরভো� অক্র রকনু্ত িোর পখরর 
সোররর চেোট অক্রগুখলোর অখধতেখকর কম চদখখি পোখর িখব আমরো বরল 
চে িোখদর দরৃটিেরক্ত ৬/১২।

েমশাষ্ি চভছে োছব এই ভছ়ে োদরো 
েবেম়ে েশমা ব্বহার করুক ো 

আছগ আদম োইোম না, দকন্তু এখন 
আদম জাদন চে োর ভাল কছর চিখছে 

পাও়োর জন্ োছক এগুছলা োরা 
দিন ব্বহার করছেই হছব। 
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একজে প্রোপ্তবযস্ক ব্রক্তর চক্খরে েরদ দূর-দরৃটি ভোল েো েোখক (িোরো চ�োখখর �োখটতের ৬/১৮ সোরর বো িোর চেখক চেোট 
অক্রগুখলো পডখি েো পোখর) িখব িোখদরখক একজে চ�োখখর ডোক্তোখরর কোখে পোিোে। রবদ্োলয�োমী রেশুখদর চক্খরে 
িোরো ৬/১২ সোররর অক্রগুখলো পডখি পোরখে রকেো িো রেরচিি হখি পরীক্ো করুে। চকোে চকোে সময একজে রেশু 
রবদ্োলখয ভোল কখর চদখখি পোয েো িোর একমোরে কোরণ চে চস দূর চেখক পররষ্োরভোখব চদখখি পোয েো। �েমো 
িোখদরখক রেখখি সোহোে্ করখব। 

'E' �োটতেগুখলো রবরভন্ন আকোখর তিরী করো হয েোখি এগুখলোখক ৬ রমটোর, ৩ 
রমটোর এবং অন্যোন্য দূরখত্ব ব্বহোর করো েোয। মখুিোখিোখের রবরভন্ন এ্োরপ্খকেে 
আখে চেগুখলো একরট �োটতে েোডোই একই পরীক্ো করখি রবরভন্ন আকোখরর 'E' তিরী 
কখর েোখক। পরীক্োরট রেভুতেল হবোর জন্য �োখটতের বো আপেোর ব্বহোরকৃি এ্োখপর 
রেখদতেেেোগুখলো মখেোখেো� রদখয পোলে করুে। ব্রক্তরটর চেখোখে দোঁডোখি হখব চসই 
জোয�োরট ভোল কখর পররমোপ করুে। 

'E'এর দণ্ডগুখলো চেরদখক চস রদখক 
আপেোর হোি রদখয রেখদতেে করুে। 

'E' �োটতেরট ব্বহোখরর জন্য একরট এ৪ 
আকোখরর কো�খজর উপর েোরপখয 
ব্রক্তখক �োটতেরট চেখক ৩ রমটোর দূখর 
দোঁডোখি রদে।

একজে ব্রক্ত কিটো ভোল চদখখে িো একরট চ�োখখর �োখটতের পরীক্োর উপর রভরত্ কখর দুইভোখব চলখো েোয। 
২০/২০০, ২০/২০ সংখ্োর চশ্রণী সংখ্ো ২০ দ্োরো শুরু হয কোরণ বড চ�োখখর �োখটতের জন্য ২০ িুট হখলো সরিক 
দূরত্ব। রমটোর ব্বহোর করখল সংখ্োগুখলো হখব ৬/৬০, ৬/৬ ইি্োরদ কোরণ ৬রমটোর হখলো প্রোয ২০ িুট। চে চকোে 
�োটতে বো পররমোপ ব্বস্ো আপরে ব্বহোর কখরে েো চকে আপরে এই ২রট েম্র ব্বস্োর চে চকোে একরট রদখয রবরভন্ন 
সোররগুখলোখক র�রহ্নি করো চদখখবে, েরদও এগুখলোখক ২০ িুট বো ৬ রমটোর দূরত্ব েোডোও অন্যোন্য দূরখত্ব ব্বহোখরর 
উপখেো�ী কখর তিরী করো হখযখে। দরৃটিেরক্ত েি ভোল রদ্িীয সংখ্োরট িখিো কম: 

 ৬/১৮ = ২০/৬০: একজে প্রোপ্তবযষ্ চবেীরভো� কোখজর জন্য ভোল চদখখি পোয  

 ৬/১২ = ২০/৪০: একরট রেশু রবদ্োলখযর চক্খরে ভোল চদখখি পোয  

 ৬/৬ = ২০/২০: ব্রক্তরট খবু ভোল চদখখি পোয 
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প়িেোর �শমো
�রলিখেোধতে ব্রক্তখদর হযখিো বই পডো, বীজ বোেোই করো, বো সঁূই সূিো �োঁেোর 
মখিো সূক্ষ্ম কোজগুখলো করখি চদখোয অসুরবধো হখি পোখর। পডবোর �েমো সূক্ষ্ম 
রজরেসগুখলোখক বড চদখোখেোর জন্য রববরধতেি কখর। এগুখলো চবে কখযকরট রভন্ন 
রববধতেে েরক্তখি পোওযো েোয। +১ র�রহ্নি �েমো রবরভন্ন বস্তুখক সোমোন্য বড আকোখর 
চদখোয, +২ এগুখলোখক আর একটু বড কখর চদখোয, এবং +৩ এগুখলোখক সবখেখক 
বড কখর চদখোয। একরট স্রস্তজেক দূরখত্ব একরট বই পডোর বো সঁূইখয সূঁিো �োঁেোর 
চ�টিো কখর প্ররিরট রভন্ন পডবোর �েমো ব্বহোর কখর এগুখলোখক পরীক্ো কখর চদখেু 
চে চকোেরট আপেোর জন্য ভোল মোেোয।

ব্রক্তরটর েরদ সূক্ষ্ম রজরেস চদখোয সমস্ো হয এবং দূখরও ভোল চদখখি েো পোয িখব, পডবোর �েমো হযখিো সমস্োর 
সমোধোে করখব েো। িোখদরখক একরট চ�োখখর রক্রেখক র�খয কী কোরখণ িোখদর দরৃটিেরক্ত ক্রিগ্রস্ত হখচ্ছ িো জোেখি 
সোহোে্ করুে।

েলৃটিশলক্ লঠক করখে কনি্োক্ট চিন্স ও অখত্োপ�োর
ক্টোটে চলন্স হখলো চেোট প্োরটিখকর চলন্স েো রিক �েমো চেভোখব কখর চসভোখব দরৃটিেরক্ত সরিক করোর জন্য সরোসরর চ�োখখর 
উপখর বসোখেো হয। আপেোর চ�োখখর জন্য ভোল কোজ করখব এরকম ক্টোটে চলন্স চপখি একজে রবখেষজ্ঞ দরৃটিেরক্ত 
পরীক্োয আপেোখক সোহোে্ করখি পোরখব। অন্য কোখরো জন্য তিরী করো হখযখে এমে ক্টোটে চলন্স ব্বহোর করখবে েো । 
ক্টোটে চলন্স লোর�খয রোখি ঘমুোখবে েো েরদ েো এগুখলোখক রোখি ব্বহোরখেো�্ কখর তিরী করো হখয েোখক। রবরভন্ন ধরখের 
অখেক ক্টোটে চলন্স রখযখে চেগুখলোখক জীবোণমুকু্ত, সংরক্ণ এবং চধোযোর জন্য রেরদতেটি িরল পদোেতে প্রখযোজে হয। ঘখর 
তিরী করো ক্টোটে চলখন্সর দ্রবণ ব্বহোর করখবে েো।

ক্টোটে চলন্স চেমে সুরবধোজেক চিমরে এগুখলো মোরোত্মক সমস্ো সরৃটি করখি পোখর েরদ সরিক পরর�েতেো ও েেোেেভোখব 
ব্বহোর করো েো হয। সংরিোমণ চরোধ করখি ক্টোটে চলন্স স্পেতে করোর আখ� সবতেদোই আপেোর হোি ধখুয রেে। আপেোর 
চ�োখখ েরদ সোমোন্য জ্োলো কখর বো আপেোর চ�োখখ সংরিোমণ েোখক িখব আপেোর চ�োখ ভোল হবোর আখ� ক্টোটে চলন্স 
ব্বহোর করখবে েো। এগুখলোখক আবোরও পরোর আখ� পররষ্োর ও জীবোণমুকু্ত করুে। একরট ক্টোটে চলখন্সর চকোণো েরদ 
চেডো েোখক িখব িো ব্বহোর করখবে েো। আপেোর েরদ ব্েো েোখক, জ্োলো কখর, রেুঃসরণ হয, অস্োভোরবক লোলখ� ভোব 
েোখক, বো চঘোলোখট দরৃটি েোখক িখব িো আঁ�খডর বো করেতেযোর আলসোখরর (পষৃ্ো ১৬) বো অন্য চকোে মোরোত্মক সমস্োর 
রবপদর�হ্ন হখি পোখর। একজে অরভজ্ঞিোসম্পন্ন স্োস্্ কমতেীর সোহোে্ গ্রহণ করুে। 

চকোে চকোে ব্রক্তর চক্খরে ক্ীণদরৃটি চলজোর অখত্োপ�োখরর মোধ্খম (কোটোর সরজেোমোরদর পররবখিতে আখলোর খবুই 
েরক্তেোলী ররমি ব্বহোর কখর অখত্োপ�োর করো) রিক করো চেখি পোখর। এরট েোরের অখত্োপ�োর করোর চেখক রভন্ন এবং 
হযখিো ব্যবহুল হখি পোখর। অেতে খর� করোর আখ� একই চ�োখখর েল্র�রকৎসক চদরখখয ভোল িল চপখযখে এমে 
ব্রক্তখদর সোখে কেো বখল চেযো বরুদ্ধমোখের কোজ হখব। 
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উন্লে করো রোখে নো এমন অন্ধত্ব েো ক্ষমীণেলৃটি সম্পন্ ে্লক্
চকোে চকোে সময একরট রেশু জমে চেখকই অন্ধ হয বো ব্রক্তর দরৃটিেরক্ত �েমো, অখত্োপ�োর, বো ঔষখধর মোধ্খম উন্নি 
করো েোখব েো।

মোনুষ অন্ধত্ব ও ক্ীণদরৃটি রেখযই বোস করখি চেখখ। পররবোর ও এলোকোবোসী চেখক সহোযিো রেখয অন্ধ ব্রক্তরো 
রবদ্োলখয েোওযো আসো কখর, আয কখর, ও িোখদর রেখজখদর পররবোখরর প্ররিপোলে কখর েোখক।

ক্ীণদরৃটি বো অন্ধত্ব রেখয বোস করো একজে ব্রক্তর জীবে সহজ ও রেরোপদ করখি:

∙∙  ব্রক্তরটর সোখে কেো বলোর সময রেখজর পরর�য রদে, িোর সোখে 
সরোসরর কেো বলেু এবং আপরে �খল েোবোর সময িোখক জোেোে 
চে আপরে �খল েোখচ্ছে। 

∙∙  আপেোরো একখরে হোঁটোর সমখয িোখক আপেোর কনুই ধরখি রদে। 
আপরে িোখক সিকতে করখি পোখরে এবং রবপদ এরডখয �লখি 
সোহোে্ করখি পোখরে। একজে ব্রক্তর হোি বো িোর চদহ ধখর 
চটখে �লোর চেখক এরট অখেক চবেী সম্োখের। 

∙∙  পোযখোেো বো অন্যোন্য জোয�ো চেখোখে ব্রক্তরট প্ররিরদে েোয 
চসখোখে েোবোর জন্য হোিল বো দরড রদখয তিরী রেখদতেেক স্োপে 
করুে। 

∙∙  ঘখর, রবদ্োলখয বো কমতেস্খল আসবোবপরে বো অন্যোন্য রজরেস 
সরোখবে েো। েরদ সরোে িখব ব্রক্তরটখক সিকতে কররখয রদে। 

∙∙  একজে অন্ধ ব্রক্ত চেখোখে বোস কখর চসখোখে সোবধোখে �োডী 
�োলোে। �রু বো অন্যোন্য পশুর �লোয ঘ্টো চবঁখধ রদখল চে ব্রক্ত 
চদখখি পোয েো চস সিকতে হখি পোরখব। 

েোরো চদখখি পোয চসই রেশুখদর চেখক অন্ধত্বসহ প্ররিবরন্ধিোেকু্ত রেশুরো চেৌে হযরোরেসহ অন্যোন্য হযরোরের রেকোর 
হবোর েুরকখি চবেী েোখক। রবখেষ কখর েখে িোরো বোডন্ত িোখদর রেরোপদ রোখোর জন্য পোররবোররক ও এলোকোর সুরক্ো 
প্রখযোজে। 

রকভোখব দরৃটির সমস্োেকু্ত বোডন্ত রেশুরো িোখদর রেখজখদর পরর�েতেো করখি পোখর, রবদ্োলখয চেখি পোখর, এবং 
ভোল জীবে েোপে করখি পোখর চসরবষখয আরও জোেখি চহসখপররযোখের পসু্তক অন্ধ লশশুখেরখক সোহোর্ করো চদখেু। 
রেশুখদরখক এরদক-ওরদক �লোখিরো করো, িোখদর �োরপোখের পরৃেবীখক জোেখি এবং রবরভন্ন দক্িো অজতেে করো খবুই 
গুরুত্বপণুতে। রকভোখব স্োস্্ কমতেী, পররবোর, এবং এলোকোবোসী প্ররিবরন্ধিোেকু্ত সকলখক উন্নি জীবে এবং উন্নি স্োস্্ চপখি 
সোহোে্ করখি পোখর িো জোেোর জন্য প্লেেলন্ধেোরকু্ নোরমীখের জন্য একলি স্োস্থ্ সহোলয়কো চদখেু।  

সোবধোে! 
এখোখে অন্ধ রেশু আখে
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চ�োখে ও চেেোয় সমস্ো: ঔষধ
লকভোখে চ�োখের মিম েো ড্রপ ে্েহোর করখে হয়
চ�োখখর ড্রপ বো মলম লো�োখেোর আখ� ও পখর ভোল কখর হোি ধখুয রেে কোরণ অখেক চ�োখখর সংরিোমণ সহখজই একজে 
ব্রক্তর মখুমণ্ডল স্পেতে করোর পর আপেোর রেখজর চ�োখ স্পেতে করোর মোধ্খম েডোখি পোখর। চ�োখখর ড্রখপর চবোিলরটর 
েোকেো সোধোরণিুঃ দঢৃ়ভোখব আটকোখেো েোখক। ব্রক্তরটখক এই আটকোখেো অংেরট চভখগি চবোিখলর েোকেো ঘরুরখয খখুল 
রকভোখব ১ চিোঁটো চ�খপ চবর করখি হখব িো রেরখখয রদে। 

কোেতেকর হবোর জন্য, চ�োখখর ড্রপ ও মলমখক অবে্ই চ�োখখর পোিোর রভিখর—বোইখর েয—চেখি হখব। মলম চ�োখখর 
রভিখর দীঘতে সময েোখক এবং রোখি ভোল কোজ কখর েরদও এরট রকেু সমখযর জন্য দরৃটি েোপসো কখর চদয িোই চ�োখখর ড্রপ 
রদখের চবলোয ব্বহোর করোই সুরবধোজেক।

জীবোণ ুেডোখেো এডোখি লক্্ রোখেু রটউব বো ড্রপোররট চেে চ�োখ স্পেতে েো কখর।

চ�োখের মিম ে্েহোর করখে, ধীখর ধীখর েীখ�র চ�োখখর পোিো চটখে ধরুে এবং চ�োখখর রভিখরর চকোণো চেখক শুরু কখর 
বোইখরর চকোণো পেতেন্ত র�কে কখর মলম চ�খপ চবর করুে। 

চ�োখের ড্রপ ে্েহোর করখে, চ�োখখর েীখ�র পোিো চটখে ধখর একরট চেোট েরলর মখিো তিরী কখর িোখি ধীখর ধীখর ১ 
চেখক ২ চিোঁটো চিলেু। ধীখর ধীখর আপেোর চ�োখ বন্ধ করুে রকনু্ত চ�োখ রটপ চদখবে েো। চিোঁটোগুখলোর চবেীরভো�ই 
চ�োখখর উপখরর অংখের েরডখয পডখব। 

চ�োখখর মলম
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সোধোরণ জোলেয় চ�োখের ড্রপ
জমীেোণনুোশকসহ চ�োখের ড্রপ জীবোণ ুদ্োরো সটৃি একরট সংরিোমখণর র�রকৎসো করখি ব্বহোর করখি হয। চ�োখখর 
জীবোণেুোেক মলম রহখসখবও পোওযো েোয। একরট ভোইরোস দ্োরো সটৃি চ�োখখর জ্োলো করো বো লোল চ�োখ ভোল করখি 
জীবোণেুোেক চ�োখখর ড্রপ বো মলম চকোে সোহোে্ করখব েো। 

এ্লনিলহস্োলমনসহ চ�োখের ড্রপ এ্োলোরজতের কোরখণ সটৃি জল জল, লোল, এবং �ুলকোখেো চ�োখ রেরোময কখর। �ুলকোখেো 
চ�োখখ স্রস্ত আেখি িোণ্ডো ভোপ সোহোে্ করখি পোখর এবং এখি চকোে অেতে খর� হয েো। 

তেিোক্করখণর জন্য চ�োখের ড্রপ, েোখক “কৃররেম অশ্রু” বো “প্রোকৃরিক অশ্রু” বলো হয িো চে চ�োখখ শুষ্ অনুভূি হয চস 
চ�োখখর জন্য ব্বহোর করো হয। এগুখলো রদখে ও রোখি ঘমুোখি েোবোর রিক আখ� প্রোয �োর বোর পেতেন্ত ব্বহোর করো েোয। 
বন্ধ চ�োখখ রদখে ১ চেখক ২ বোর ৫ চেখক ১০ রমরেখটর জন্য �রম ভোপ রদখল আপেোর চ�োখখর রেজস্ আদ্রিো তিরীখি 
সোহোে্ করখি পোখর।  

চনিোমোইলসনরকু্ চ�োখের ড্রপ স্োস্্কমতেীরো করেতেযোর আলসোর হখয েোকখল িোখি েরেোখকর সংরিোমণ চরোধ করখি মোখে 
মোখে ব্বহোর কখর েোখক। 

চ্টট্োহোইখড্রোখজোলিন েো নোিখজোলিনরকু্ চ�োখের ড্রপ র�কে র�কে রক্ত েোলীগুখলোখক সংকুর�ি কখর বখল চ�োখগুখলো লোল 
চদখোয। চেখহিু এগুখলো লোল চ�োখখর কোরণখক রেরোময করখি পোখরেো িোই এগুখলো ব্বহোর করো মোখে অখেতের অপ�য। 

গুরুত্বপণূ্ !

চস্রয়ডরকু্ চ�োখের ড্রপ (চেমে চপ্রডরেখসোলে বো চডক্োখমেোখসোে) অখত্োপ�োখরর পর বো অন্যোন্য চরোখ�র কোরখণ সটৃি 
চ�োখখর প্রদোহ হ্রোস কখর। সরিকভোখব ব্বহোর েো করখল চস্রযডেকু্ত চ�োখখর ড্রপ চ�োখখর সঙ্কটজেক ক্রি করখি 
পোখর বো হযখিো অন্য আর একরট সমস্োখক আডোল করখি পোখর েোর জন্য অন্য র�রকৎসোর প্রখযোজে। চকোে চকোে ড্রখপ 
জীবোণেুোেক এবং চস্রযড রমরশ্রি েোখক (প্রোযেই েোখমর সোখে 'চডক্' বো 'চপ্রড' েকু্ত েোখক)। চস্রযডেকু্ত চ�োখখর ড্রপ 
শুধমুোরে একজে অরভজ্ঞিোসম্পন্ন স্োস্্ কমতেী দ্োরো রেরদতেটিভোখব সুপোররেকৃি হখলই ব্বহোর করুে।

জীবাণনুাশক চ�াখের চ�চকৎসা

জীবোণেুোেক চ�োখখর র�রকৎসোর চক্খরে এগুখলো চে চ�োখখ ব্বহোখরর জন্য রেরোপদ িো রেখদতেে করখি এর চলখবখল 'চ�োখ' 
বো 'চ�োখ সংরিোন্ত' কেোরট চলখো েোকখব। জীবোণেুোেক ত্বখকর মলম চ�োখখ ব্বহোর করখবে েো।

জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম এবং জীবোণেুোেক চ�োখখর ড্রপ জীবোণ ুদ্োরো সটৃি সংরিোমণ এবং করেতেযোর আলসোখরর 
র�রকৎসোয ব্বহোর করো হয। জখমের সমখয বোরহি হওযো সংরিোমণ চেখক একরট সদ্জোি রেশুর চ�োখখক রক্ো করখি 
এররখ্োমোইরসে বো চ্টট্োসোইরক্ে চ�োখখর মলম জখমের সময ব্বহোর করো হয। 

জীবোণেুোেক সোধোরণ চ�োখখর র�রকৎসোগুখলোর মখধ্ আখে:  

∙∙ ১% চ্টট্োসোইরক্ে চ�োখখর মলম 

∙∙ ০.৫% বো ১% এররখ্োমোইরসে চ�োখখর মলম  

∙∙ ০.৩ রসখপ্রোখ্োক্োরসে চ�োখখর ড্রপ বো মলম 

∙∙ ০.৩ ওখ্োক্োরসে চ�োখখর ড্রপ 

∙∙ ০.৩ চজেটোমোইরসে চ�োখখর ড্রপ

∙∙ ১০% সোলিোখসটোমোইড চ�োখখর ড্রপ 

∙∙ ০.৫% চক্োরোমখিরেকোল চ�োখখর ড্রপ 
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লকভোখে ে্েহোর করখে 
একরট চ�োখখর ড্রপ বো একরট চ�োখখর মলমখক কোজ করোর জন্য এগুখলোখক অবে্ই চ�োখখর পোিোর বোইখর েো—রভিখর 
লো�োখি হখব। আপরে চে চলোকরটখক সোহোে্ করখেে িোখক রকভোখব এগুখলো ব্বহোর করখি হয িো চদখোে (পষৃ্ো ৩১ 
চদখেু)। 

জীবোণু দ্োরো সটৃি চ�োখ ওিোর (লোল চ�োখ) জন্য
জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম ও জীবোণেুোেক চ�োখখর ড্রপ রদখে ৪বোর কখর ৭ রদখের জন্য দু'চ�োখখ লো�োে। চ�োখগুখলোখক 
ভোল মখে হখলও পখুরো সোি রদখের জন্য জীবোণেুোেক ব্বহোর করুে েোখি সংরিোমণ আবোর চিরি েো আখস। চকোে চকোে 
সময ঔষধ কোজ করখি ২রদে সময চেয। 

করেতেযোর উপর আলসোর
প্ররি ঘ্টোয জীবোণেুোেক চ�োখখর ড্রপ লো�োে এবং ব্রক্তখক সোহোখে্র জন্য পোিোে। ২৪ ঘ্টোর জন্য ড্রপগুখলো প্ররি ঘ্টোয 
ব্বহোর করো হয, েরদ উন্নরি হয িখব ড্রপগুখলো রদখে ৪বোর কখর ৭রদে ব্বহোর করো হয। চ�োখরট েরদ ২ রদখের মখধ্ 
আরও ভোল েো হয িখব আরও উন্নি সোহোখে্র প্রখযোজে হখব। করেতেযোর আলসোখরর জন্য চস্রযডেকু্ত চকোে ড্রপ বো মলম 
ব্বহোর করখবে েো। 

ট্োখকোমোর জন্য
েরদ এ্রজখ্োমোইরসে বরড (পষৃ্ো ৩৪) পোওযো েো েোয, িখব চ্টট্োসোইরক্ে চ�োখখর মলম ব্বহোর করো েোয। দু'চ�োখখর জন্য 
রদখে ২ বোর ৬ সপ্তোখহর জন্য ১% চটট্োসোইরক্ে জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম ব্বহোর করুে। 

চ�োখখর সমস্ো চরোখধ সদ্জোি রেশুখদর জন্য

জখমের সময বোরহি হখি পোখর এমে সংরিোমণ চেখক সদ্জোি রেশুর চ�োখ রক্ো করখি জীবোণেুোেক ব্বহোর করো 
হয। জখমের পর পরই একরট কোপড ও জল রদখয ধীখর ধীখর চ�োখখর পোিো চমোেোর পর প্ররিরট সদ্জোি রেশুর দু'চ�োখখই 
প্রেম দু'ঘ্টোর মখধ্ এই জীবোণেুোেক মলমগুখলোর একরট ব্বহোর করুে: 

১% চ্টট্োলসইললিন েো ০.৫% চেখক ১% এলরখ্োমোইলসন: প্ররিরট চ�োখখ র�কে কখর জখমের ২ঘ্টোর মখধ্ শুধমুোরে ১ বোর 
মলম লো�োে। 

�  ধীখর ধীখর েীখ�র চ�োখখর পোিো চটখে ধরুে এবং রভিখরর চকোণোর রদক চেখক বোইখরর রদখক চ�োখ বরোবর একরট র�কে 
চরখোয মলম লো�োে (পষৃ্ো ৩১ চদখেু)। রটউবরট চেে রেশুর চ�োখ স্পেতে েো কখর চস রবষখয লক্্ রোখখবে এবং মলম 
মখুে চিলখবে েো।  

চকোে মলম েো েোকখল:

২.৫% প্লভডোন-আখয়োলডন-এর দ্রেণ ে্েহোর করুন

� জখমের ২ ঘ্টোর মখধ্ শুধ ু১ বোর প্ররিরট চ�োখখ ১ চিোঁটো কখর রদে।  

েীখ�র চ�োখখর পোিো চটখে ধখর ওই খোঁখজর মখধ্ ১ চিোঁটো চিলেু (পষৃ্ো ৩১ চদখেু)। লক্্ রোখখবে চেে ড্রপোররট চ�োখ 
স্পেতে েো কখর। 
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এ্াচজখ্ামাইচসন

এ্োরজখ্োমোইরসে একরট জীবোণেুোেক েো ট্োখকোমোসহ অখেক সংরিোমখণর র�রকৎসো কখর, েোর জন্য শুধমুোরে ১রট 
মোরেোই প্রখযোজে হয। চেখোখে স্োস্্ কিৃতেপক্ ট্োখকোমো রেমূতেল করোর প্র�োরণো কোেতেরিম হোখি রেখযখে চসখোখে ট্োখকোমোর 
বিতেমোে সংরিোমণ রেরোময করখি এবং একই সোখে েিুে সংরিোমণ চরোধ করখি পখুরো এলোকোবোসীর জন্য হযখিো 
এ্োরজখ্োমোইরসে চদযো হখি পোখর। 

লকভোখে ে্েহোর করো হয় 
ট্োখকোমোর জন্য
�  ৬ মোস েো েোর চেখক ে়ি লশশু, ৪০ চকরজ পেতেন্ত। ওজে অনুেোযী মোরেোর জন্য: প্ররি চকরজখি কমপখক্ ২০ রমগ্রো কখর 

মোরে ১ মোরেো মখুখ চখখি রদে, রকনু্ত ১০০০ রমগ্রো (১ গ্রোম) এর চবেী চদখবে েো। 

বোডন্ত রেশুখদর জন্য, িরল এ্োরজখ্োমোইরসে ২০০রমগ্রো/৫রমরল েরক্তখি রমশ্রণ করো হয। উদোহরণস্রূপ, ১০ চকরজ 
ওজখের একরট রেশু একরট মোরে ৫ রমরলর (২০০ গ্রোম) মোরেো গ্রহণ করখব। 

বযস্ক রেশুখদরখক এ্োরজখ্োমোইরসে মখুখ খোওযোে। বরডগুখলো সোধোরণিুঃ ২৫০ রমগ্রো রহখসখব আখস। বরডখক দু'ভো� 
েো কখর একটু চবেী রদখলও িো রেরোপদ। উদোহরণস্রূপ, ২০ চেখক ৩০ চকরজ ওজখের রেশুখদরখক ৫০০রমগ্রোর মোরেো 
খোওযোে। ৩০ চেখক ৪০ চকরজ ওজখের রেশুখদরখক ৭৫০রমগ্রোর মোরেো খোওযোে। 

এ্োরজখ্োমোইরসে রবিরণকোরী কোেতেরিমগুখলো সোধোরণিুঃ রেশুরটর উচ্চিোর উপর রভরত্ কখর মোরেো রেধতেোরণ কখর েোখক। 

�  েরুণ রোখের েয়স ৪০ চকলজর উপখর এেং প্োপ্তেয়স্ক (�ভ্েেমী নোরমীসহ): একরট মোরে ১০০০ রমরলগ্রোখমর (১ গ্রোম) 
মোরেো মখুখ খোওযোে। এক একরট বরডখি ২৫০ রমগ্রো আখে এমে ৪রট বরড চখখলও ১ গ্রোখমর সমোেই খোওযো হখব।

প্ররিখরোধমলূক কমতেসূ�ীর আওিোয েখে পখুরো এলোকোবোসীর জন্য এ্োরজখ্োমোইরসে চদযো হখব িখে হযখিো প্ররি রিে 
বের পর পর একই মোরেোর পেুরোবরৃত্ করো হখব। 

েরদ এ্োরজখ্োমোইরসে মখুখ খোওযোর জন্য পোওযো েো েোয িখব, জীবোণেুোেক চ�োখখর মলম দ্োরো ট্োখকোমোর র�রকৎসো 
করো েোয। ৬ সপ্তোখহর জন্য রদখে ২ বোর কখর উভয চ�োখখই ১% চ্টট্োসোইরক্ে চ�োখখর মলম ব্বহোর করুে।

চিটাচমন এ, চরচটনল

রভটোরমে এ রোিকোেো চরো� ও চজখরোপেোলরমযো প্ররিখরোধ কখর 

েখেটি পররমোখণ রভটোরমে এ চপখি, আমোখদর প্র�ুর পররমোখণ হলদু িল বো সবরজ, �োঢ় সবজু েোক-সবরজ, এবং 
রডম, মোে, ও েকৃখির মখিো খোবোর খোওযো প্রখযোজে। চে সমস্ত এলোকোয রোি কোেো চরো� ও চজখরোপেোলরমযো স�রো�র 
চদখো েোয এবং এই খোবোরগুখলো েখেটি পররমোখণ খোওযো সবসময সম্ভব হয েো চসখোখে রেশুখদরখক প্ররি ৬ মোস পর পর 
রভটোরমে এ খোওযোে। 

গুরুত্বপণূ্ !

সুপোররেকৃি পররমোখণর চ�খয চবেী ব্বহোর করখবে েো। ক্োপসুল, বরড, বো চিল চেখক অরিররক্ত পররমোখণ রভটোরমে এ 
রবপজ্জেক হখি পোখর। বোরলকো বো েোরী েোখদর �ভতেবিী হবোর সম্ভোবেো আখে িোখদর বো �ভতেবস্োর প্রেম ৩ মোখসর মখধ্ 
চকোে েোরীখক প্রোপ্তবযস্কখদর রেযরমি মোরেো ২০০,০০০ ইউরেট চদখবে েো কোরণ িো �খভতের রেশুর ক্রি করখি পোখর। 
�ভতেবিী েোরীখদর জন্য রভটোরমে এ বড একরট মোরেোয েো রদখয চেোট চেোট অখেকগুখলো মোরেোয চদযো হয।
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লকভোখে ে্েহোর করখে হয় 
ক্োপসুল বো বরড র�খল খোে। রকনু্ত বোডন্ত রেশুখদর জন্য বরড গুখডো কখর অল্প খোরেকটো বখুকর দুখধর সোখে রমেোে। বো 
একরট ক্োপসুল চকখট এর রভির চেখক িরল পদোেতেগুখলো চ�খপ চবর কখর রেশুর মখুখ রদখয রদে। 

রেশুখদর মখধ্ রভটোরমে এ-এর অভোব চরোধ করখি
প্ররিখরোধ কোেতেরিখমর একরট অংে রহখসখব:

�  ৬ মোস চেখক ১ েছর: এক বোর ১০০,০০০ ইউরেট মখুখ খোওযোে। 
১ েছখরর চেশমী: এক বোর ২০০,০০০ ইউরেট মখুখ খোওযোে। প্ররি ৬ মোস পর পর পেুরোবরৃত্ করুে। 

রোিকোেো চরোখ�র র�রকৎসো করখি
েরদ একজখের ইখিোমখধ্ই চদখোর সমস্ো েোখক বো রোিকোেো চরোখ�র অন্যোন্য সমস্ো চদখো েোয, িখব ৩ মোরেো চদযো হয। 
প্রেম মোরেোরট সোখে সোখে চদযো হয, ২য মোরেোরট চদযো হয ১ রদে পখর এবং ৩য মোরেোরট চদযো হয কমপখক্ ২ সপ্তোহ পখর।  

�  ৩রট মোরেোর প্ররিরট মোরেোর জন্য:  
৬ মোখসর নমীখ�: প্ররি মোরেোয ৫০,০০০ ইউরেট মখুখ খোওযোে। 
৬ মোস চেখক ১ েছর: প্ররি মোরেোয ১০০,০০০ মখুখ ইউরেট খোওযোে। 
১ েছখরর উপর: প্ররি মোরেোয ২০০,০০০ মখুখ ইউরেট খোওযোে।

�  �ভ্েেমী নোরমীখের জন্য: সপ্তোখহ ২৫,০০০ ইউরেট কখর �ভতেোবস্োয ১২ সপ্তোখহর জন্য মখুখ খোওযোে। িোর েরদ রোিকোেো 
চরোখ�র লক্ণ অব্হি েোখক বো রভটোরমে এ-এর অভোবজরেি অন্য সঙ্কটজেক চ�োখখর সমস্ো চদখো চদয িখব একজে 
অরভজ্ঞিোসম্পন্ন স্োস্্ কমতেী হযখিো একজে �ভতেবিী েোরীর জন্য এই মোরেো বোরডখয রদখি পোখর।

হোমেুক্ত রেশুখদর জন্য
রভটোরমে এ হোখমর দু'চটো সোধোরণ জরটলিো — রেখমোরেযো ও অন্ধত্ব চরোধ করখি সোহোে্ করখি পোখর।

�  ৬ মোখসর নমীখ�: দু'রদখের জন্য রদখে একবোর মখুখ ৫০,০০০ ইউরেট খোওযোে। 
৬ মোস চেখক ১ েছর: দু'রদখের জন্য রদখে একবোর মখুখ ১০০,০০০ ইউরেট খোওযোে। 
১ েছখরর উপর: দু'রদখের জন্য রদখে একবোর মখুখ ২০০,০০০ ইউরেট খোওযোে।

রেশুরট েরদ ইখিোমখধ্ই রভটোরমে এ-এর একরট মোরেো রব�ি ৬ মোখস গ্রহণ কখর েোখক িখব িোখক এই পে্রট ১ রদখের 
জন্য রদে। হোমেকু্ত চকউ েরদ িীব্র পরুটিহীেিোয চভোখ� বো ইখিোমখধ্ই িোখদর দরৃটিেরক্ত হোরোখি শুরু কখরখে িখব ২ 
সপ্তোহ পর িোখদরখক রভটোরমে এ-এর আরও একরট মোরেো রদে।
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