आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु
आँ खाको आधारभू त हे र चाह
अनु ह ार र आँ खा वरपरको भागलाई सफा राख्नु प र्द छ । त्यसै ग री धै रै घाम, हावाबाट र कु नै पनि चोटपटकबाट
आँ खालाई जोगाउनु प र्द छ । यसले गर्दा आँ खामा पोल्ने, रातो हुने जस्ता समस्या हुँदै न न् । पोषणयु क्त
खाने कु रा खानाले पनि आँ खाको स्वास्थ राम्रो पार्न ठू लो भू म िका हुन्छ । जु न खाने कु राले मु टु ल ाई स्वस्थ
राख्छन्, आँ खाको लागि पनि त्यही खाना राम्रो हुन्छ ।
आँ खामा चोटपटक लाग्दा आँ खा कमजोर हुने वा अन्धोपन पनि हुन सक्छ । त्यसै ले चोटपटकको तु रु न्तै
उपचार गर्नुपर्द छः आँ खाको गम्भिर चोटपटक वा खतरायु क्त लक्षणहरु (पृ ष्ठ ८ हेर्नु होस्) का लागि नजिकै को
अस्पताल वा स्वास्थ्य क्लिनिकमा जानु प र्द छ । त्यहाँ स्वाथ्यकर्मी र आँ खा विशे ष ज्ञले राम्रो उपचार गर्छन् ।
टाढाको वा नजिकै को वस्तु ह रु दे ख्न मा गाह्रो भएमा चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ र राम्रोसँ ग दे ख्न सक्ने बनाउँ छ ।
उमे र बढ् दै जाँ द ा पढ् न को लागि वा टाढा हेर्न चस्मा चाहिन सक्छ ।
वयस्कहरुमा मोतिविन्दु (पृ ष्ठ १९) र ग्लु क ोमा (पृ ष्ठ २०) दृष्टि कम हुने मु ख्य कारणहरु हुन् जसबाट अन्धोपन
पनि हुनसक्छ । यस्ता समस्याको उपचार गरे प छि ठीक हुन्छ । आँ खा र यसका भागहरुका बारे म ा जानकारी
राख्नाले आँ खालाई स्वस्थ राख्न र आँ खा सम्वन्धि समस्याहरुको हेर बिचार गर्न मद्दत पु ग्द छ । वयस्कहरुमा
मधु मे ह बाट पनि आँ खाको ज्योति खराब हुने भएकोले मधु मे ह को बिरामीले आँ खाको हेर विचारमा बढी ध्यान
पु र्या उनु प र्छ ।

आँ खाका भागहरु
अश्रु ग्रन्थीले आँ शु उत्पादन गर्द छ
परे ल ा (eye lashes)
कालो भाग आँ खाको नानी हो
आइरिस रङ्ग भएको भाग हो
आँ खाको ढकनी (eyelid)
आँ शु नली आँ शु ल ाई नाकभित्र पठाउने ट्यु ब हो
आइरिस र नानीलाई ढाक्ने सफा (पारदर्शी) तह कोर्नि या हो
ने त्र–श्ले ष्म झिल्ली (conjunctiva) आँ खाको से त ो भागलाई ढाक्ने पातलो
तह हो
गोलो, सफा र आँ खाको भित्रपट्टि हुने ले न्स दे ख्न को लागि प्रकाशलाई
के न्द्रित गर्न चाहिन्छ
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आँ खा स्वस्थ भएको अवस्थामाः
•

 ँ खाको ढकनी सजिलै खु ल ्छन् र बन्द हुन्छन् । परे ल ाहरु
आ
आँ खाको भित्रपट्टि नभई बाहिरपट्टि दोब्रिन्छन् ।

•

से त ो भाग सबै से त ो, मु ल ायम र ओसिलो हुन्छ ।

•

 इरिस र नानीलाई ढाक्ने सफा (पारदर्शी) कोर्नि या
आ
चम्किलो, मु ल ायम र पारदर्शी हुन्छ ।

•

आँ खाको नानी कालो र गोलो हुन्छ । प्रकाशसँ गै यो सानो ठू लो बन्छ ।

आँ खालाई सफा राख्नु प र्छ
आँ खा सम्वन्धि समस्याहरुको रोकथाम गर्न बे ल ाबे ल ामा अनु ह ार धु नु प र्छ ।
यसले गर्दा फोहर र किटाणु आँ खाभित्र पस्न पाउँ दै न ।

ुन

साब

धु न का लागि धे रै पानी पनि चाहिँ दै न । सफा प्लाष्टिकको बोतल वा
डब्बाबाट Tippy-Tap (पानी र सरसफाईः स्वस्थ रहन आवश्यक कु राहरु, पृ ष्ठ
४ हेर्नु होस्) बनाउन सकिन्छ । अरुले पनि प्रयोग गर्ने कपडा वा तौलियाको
प्रयोग गर्नुहुँदै न । सके सम्म अनु ह ारलाई हावाले नै सु क्न दिनु प र्छ । धे रै ले एउटै
तौलिया प्रयोग गर्ने गर्नाले आँ खाको रोग एकबाट अरुमा सर्छ ।

आँ खाहरुमा सं क्र मण भएमा सफा कपडा र सफा पानीले र सकिन्छ भने
उमाले र चिसो भएको पानीले बारम्बार सफा गर्नुपर्द छ । नाकतिरको
आँ खाको कु ना दे ख ि बाहिरपट्टि कानतिरको आँ खाको कु नासम्म विस्तारै
पु छ ्नुपर्छ । दुई टा आँ खाको सफाईको लागि कपडाको फरकफरक
भागको प्रयोग गर्नुपर्द छ र त्यसपछि कपडालाई राम्रोसँ ग धोएर घाममा
सु क ाउनु प र्छ ।
सं क्र मण नफै लियोस् भने र सं क्र मित आँ खाको सरसफाई गर्नु अघि र
गरिसके पछि हात साबु न लगाएर धु नु प र्छ ।

10 December 2018

आँ खाको आधारभूत हेरचाह

आँ खाबाट फोहर वा परे ल ा हटाउने तरिका
आँ खामा के ही फोहर परे म ा आँ खा बन्द गरे र आँ खा चारै ति र (दायाँ वायाँ र तलमाथि)
चलाउनु प र्छ । त्यसपछि आँ खाको ढकनीलाई खु ल ा हुने ग री समाते र फे री तल र
माथि हेर्न दिनु प र्छ । यसले गर्दा आँ खाबाट आँ शु निस्के र प्रायः फोहर वाहिर निकाल्छ
। आँ शु निकाल्ने अर्को उपाय भने क ो फोहर नपरे क ो सामान्य आँ खालाई सु स्त री दल्नु
हो । यसले दुवै आँ खामा आँ शु निकाल्छ । आँ खामा के ही परे क ो वा घाउ भएको
भएमा आँ खालाई दल्नुहुँदै न ।

आँ खाको ढकनी भित्र
अड् किएको के ही चिजले
फोहर वा परे ल ाको टु क्रा लाई सफा पानीले पखाल्न पनि सकिन्छ । त्यसको लागि आँ खा कोपरिन वा रगडिन
सफा पानी बाहेक अरु कु नै पनि तरल पदार्थको प्रयोग गर्नुहुँदै न । आँ खालाई खु ल ा सक्ने भएकोले आँ खालाई
माड् नु हुँ दै न । आँ शु ले आफैं
राखे र सफा भाँ ड ामा भएको पानीमा आँ खा डु बाउनु प र्छ (वा सु ई नभएको सफा
यसलाई बाहिर निकाल्न
सिरिन्जबाट सु स्त री पिच्कारी जस्तै छ्याप्नु प र्द छ) । के हीबे र आराम गरे र टाउको
सहयोग गर्छ ।

पछाडी ढल्काएर पानी खन्याएमा आँ खाको भित्रि कु ना (नाकको नजिक) बाट
आँ खाको बाहिरि कु ना (कानको नजिक) तिर बग्छ । यो काम घरमा गर्न सकिएन भने
स्वास्थ्य चौकीमा गएर गर्नुपर्छ ।

फोहरको टु क्रा लाई भिजे क ो सफा कपडा, तरल पदार्थ सोस्नका लागि बनाइएको पातलो जालिदार कपडा
(टिस्यु) वा कपासको गद्दा (कटन स्वाव) ले पनि हटाउन सकिन्छ ।
आँ खाको माथिल्लो ढकनी मु न ि फोहर भएमा कपासको गद्दामाथि त्यस ढकनीलाई फर्काएमा दे ख्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा तल हेर्नु पर्छ ।

सफा कपडा, टिस्यु वा रुवाको कु नाले परे ल ा वा फोहरको टु क् रा हटाउनु प र्द छ र बाहिर निकाल्नु प र्छ ।

फोहरलाई सजिलै बाहिर निकाल्न नसके मा असजिलो (जलन) महशु स हुने ठाउँ मा स्वास्थ्यकर्मीसं ग सल्लाह
लिएर थोरै मात्रामा आँ खामा लगाउने एण्टिवायोटिक मलम लगाउनु प र्द छ, आँ खाको सु रक्षा गर्नुपर्द छ (पृ ष्ठ १२
हेर्नु होस्) र औषधोपचारको लागि पठाउनु प र्द छ ।
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काम गर्ने ठाउँ का खतरा, प्रद ष
ु ण र सू र्य ब ाट आँ खालाई हुने हानी
रसायन, फोहर हावा र पानीको साथै सू र्य को प्रकाशमा हुने शक्तिशाली परावै ज नी किरणले पनि आँ खा पोले र
समस्या पै द ा हुनसक्छ । घरमा होस् वा काममा, धे रै कु राहरुबाट आँ खामा चोट लाग्न वा हानी पु ग्न सक्छ ।
•

 ाना पकाउँ दाः खाना पकाउने चुल् हो र स्टोभहरुबाट निस्कने धु व ाँ ले आँ खालाई सु ख् खा गर्द छ ।
ख
यसले महिला र वालवालिकालाई वढी असर गर्छ ।

•

 ायु प्रद ष
व
ु णः हावामा रहेक ो धु ल ो र रसायनहरुले वाहिर काम गर्ने र खे ल्ने जोसु कै विशे ष गरी
वालबच्चाको आँ खालाई असर गर्छ ।

•

 ल प्रद ष
ज
ु णः उद्योग र खानीबाट निस्कने रसायन एवं विषादी मिसिएको नदी र तालतलै य ामा
नु ह ाउने र कपडा धु ने क ो आँ खा र छाला पोल्छ ।

•

 ृ षिः औजार, फोहर (माटो), ढु ं ग ा, रुखका हाँ ग ा, विषालु वनस्पती, रासायनीक मल र विषादीहरु
क
सबै ले आँ खालाई हानी गर्छन् ।

•

वाहिरतिरः सू र्य, धु ल ो र हुरीले आँ खा पोल्छ ।

•

म ोटरसाइकल चढ् दाः आँ खाको सु रक्षा नगरी मोटरसाइकल चढ् द ा आँ खामा चोटपटक लाग्न सक्छ
।

•

र सायनहरुः कारखानाका कामदारहरु, किसानहरु, खानी मजदुर हरु, मानिस वा जनावरको हेर विचार
गर्ने ब्यक्तिहरु, घरे लु कामदार लगायतका अन्य मानिसहरुले रसायनको प्रयोग गर्द छ न् । रसायन
आँ खामा परे म ा तु रु न्तै आँ खा पोलिन सक्छ (पृ ष्ठ ११) । यस्तो समयमा तु रु न्तै धे रै बे र सम्म सफा पानीले
आँ खा पखाल्नु प र्छ ।

•

 न्त्र वा उपकरणः धातु वा काठका टु क्रा फु ट् द ा वढी ताप, झिल्का वा ज्वालाले आँ खामा पनि चोट
य
पु र्या उँ छन् ।

•

कार्या ल य र उद्योगका कामदारहरुः धे रै सयसम्म एउटै काम गरिरहँ दा आँ खामा दवाव सृ ज ना हुन्छ ।

चस्माहरु (safety glasses / safety goggles) ले आँ खालाई चोटपटक लाग्नबाट
जोगाउँ छन्

चस्माले आँ खाको सु रक्षा गर्द छ न् । यन्त्र वा विद्यु त ीय उपकरणहरु
(power tools) प्रयोग गर्दा, मोटरसाइकल चढ् द ा वा विषादी वा
अन्य रसायनहरुसँ ग काम गर्दा safety glasses वा safety goggles
को प्रयोग गर्नुपर्द छ । ने प ालमा अहिले कारखानामा फलामको
काम गर्ने के ही कामदारले, सु न को काम गर्ने मानिसहरुले यस्तो
चस्मा प्रयोग गरे क ो दे ख िन्छ । यदि यस्तो चस्मा नलगाए आँ खाको
नानीलाई खराब गर्छ ।
कार्यक्षे त्र मा आँ खाको सु रक्षा बारे क ो
थप जानकारीको लागि हेस्पे र िएनको
Workers’ Guide to Health and
Safety हेर्नुहोस् ।
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टोप र कालो चस्माले सू र्य बाट आँ खाको सु रक्षा गर्दछन्

लामो समयसम्म घाममा काम गर्ने मानिसहरुले टोप र सके सम्म
कालो चस्मा लगाएर आँ खाको सु रक्षा गर्नुपर्द छ । सू र्य का
परावै ज नी किरणहरुबाट सु रक्षा दिन सक्ने चस्मा लगाउनु प र्द छ ।
यसले मोतीविन् दु (पृ ष्ठ १९ हेर्नु होस्) हुनबाट रक्षा गर्छ । आँ खामा
समस्या नहोस् र भइसके को धे रै नहोस् भने र टोप र कालो
चस्माको प्रयोग गर्नुपर्द छ ।

आँ खामा दवाव पर्न नदिने

मधु र ो उज्यालो भएको ठाउँ मा काम गर्दा, सबै ज सो समय
कम्प्यु ट र वा मोवाइलको स्क्रिनमा हेर ्दा वा कु नै नजिकै रहेक ो
बस्तु म ा धे रै घण्टासम्म हेर ्दा आँ खामा दवाव पर्छ । काम गर्ने
ठाउँ मा उज्यालो बनाएर, बे ल ाबे ल ामा आँ खालाई यताउति
घु म ाएर, आँ खाको ब्यायाम गरे र आँ खाको दवाव कम गर्न
सकिन्छ । जे ष्ठ नागरिक भइसके का कामदारलाई नजिकै को
काम गर्न चस्मा (reading glasses) चाहिन सक्छ (पृ ष्ठ २८) ।

शु रु मा नजिकै रहेक ो कु नै
चिजलाई हेर्नुपर्द छ ।

त्यसपछि २० से केण्डसम्म करिब
३–४ मिटर टाढा रहेक ो कु नै
चिजपट्टि हेर्नुपर्द छ ।

काम गर्दा एक एक घण्टापछि यो ब्यायाम गर्न सकिन्छ । यसले आँ खालाई स्वस्थ राख्दछ । व्यायाम गर्दा
टाउकोलाई स्थिर राखे र एउटा भित्ताको माथि, छत वरिपरी वा अर्को भित्ताको तल हेरे र आँ खालाई घु म ाउनु प र्द छ ।
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु

पौष्टिक खाने कु रा प्रयोग गरी आँ खाको हे र बिचार
शरिरलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्ने धे रै खाने कु राहरुले आँ खा स्वस्थ राख्न समे त सहयोग पु ग ्छ । आँ खाको
स्वास्थ्यलाई राम्रो मानिने खाने कु राहरुभित्र निम्न कु राहरु पर्द छ न्ः
•

 रकारीः हरियो सागपात, क्याप्सिकम, के राउ,
त
सिमि, सखरखण्ड, गाँ ज र, फर्सी, कर्क लो

•

 लफू लः आँ प, मे व ा, सु न्त ला, आभोकाडो,
फ
अम्बा, अमला, नासपाती, के रा

•

 ाछा, वदाम, काजु, किसमिस जस्ता मसलाहरु,
म
ननिफने क ो अनाजहरु

कोला

मि

ठा

नु न ीलो

ई

गर्भावस्थामा पोषणयु क्त खाने कु रा खाएमा शिशु क ो
आँ खाको विकासमा पनि मद्दत पु ग्द छ । शिशु ल ाई
स्तनपान गराएमा र बालबच्चाहरुलाई हरियो र सु न्त ला पोषणयु क्त खाने कु रा प्रयोग गर्न गाह्रो छै न । धे रै नु न र
रङ्गको तरकारी र फलफू लहरु खु व ाएमा भिटामिन ए को चिनीबाट बने क ा पदार्थ प्रयोग नगरौं । पौष्टिक खानाले
राम्रो स्वास्थ्य बनाउँ दछ भन्ने परिच्छे द मा थोरै पै स ा हुँ दा
कमी (पृ ष्ठ २३) बाट जोगाउन सकिन्छ ।
पनि कसरी पौष्टिक खाने भन्ने उपायहरु दिइएको छ ।

स्वास्थ्य कार्य क र्ता र जनसमु द ायको आँ खाको स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आँ खाको समस्यालाई ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आँ खासम्वन्धि समस्याहरुका
शुरुका लक्षणहरु पहिचान गरे मा मानिसहरुको दृष्टि सुधार गर्न र अन्धोपनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ ।
•

विरामीलाई जाँ च गर्दा रातोपन, सु न् निएको, चिलाएको वा खै र ो धब्बाहरु छ कि छै न हेर्नु पर्छ । प्रत्येक
लक्षणको अर्थ र त्यसको उपचार कसरी गर्ने भने र सिक्नु प र्छ ।

•

 ँ खाको जाँ च र आँ खाको उपचार महिला र गरीवले पनि सहज रुपमा पाउन् भने र काम गर्नुपर्छ ।
आ
काम र पारिवारिक भू म ीकाले गर्दा महिलालाई आँ खाको समस्याहरुबाट ग्रसित हुने सम्भावना बढी
हुन्छ । ने प ालमा पु रु षमा भन्दा बढी महिलाहरुमा अन्धोपन छ ।

•

 रे लु उपचार र ब्यापारिक उत्पादनहरु आँ खाको लागि खतरनाक हुन सक्छन् भने र बु झ ाउनु प र्छ ।
घ
गलत उपचारमा पै स ा खर्च नहोस् भने र समु द ायलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

•

विद्यालयमा वार्षि क रुपमा बालबच्चाहरुका लागि दृष्टि परिक्षण गर्ने शिविर राख्न सकिन्छ ।
शिक्षकहरुलाई आँ खा सम्वन्धि समस्याहरु विशे ष गरी कमजोर दृष्टि (poor vision) का लक्षणहरु
पहिचान गर्नका लागि तालिम दिनु प र्छ । ने प ालमा अहिले के ही सं स्था ले यो काम सु रु गरे क ा छन् ।

•

म ोतिविन् दु भएका मानिसहरुलाई उपचारका लागि पठाउनु प र्द छ ।

•

४ ० बर्ष उमे र भइसके का मानिसहरुलाई चाहिएको खण्डमा चस्माको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने र त्यो
पाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्द छ ।

•

 फ्नो समू द ायलाई दृष्टि विहिन मानिसहरुका लागि (पृ ष्ठ २९) सु र क्षित बनाउनु प र्छ । जस्तोकी
आ
सु र क्षित बाटो, स्कु ल ।
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आँ खाको आधारभूत हेरचाह

स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आँ खा सम्वन्धि समस्याका लागि थौरै खर्चमा वा निशु ल्कः उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र
आँ खा अस्पतालहरुको बारे म ा जानकारी पनि दिन सक्छन् । ने प ालमा तिलगं ग ा अस्पतालले यस्तो शिविर
समय समयमा गर्छ । यसको जानकारी सके सम्म वढी मानिसलाई दिनु प र्छ । समू द ायका मानिसहरुका लागि
दृष्टि परिक्षण (vision testing), चस्मा र मोतिविन्दुक ो शल्यक्रिया कार्यक्रमहरु (पृ ष्ठ २० हेर्नु होस्) बाट उपलब्ध
गराउन सकिन्छ ।

उमे र अनु स ारका आँ खा सम्वन्धि समस्याहरुः

शिशु ह रुका आँ खाको सं क्र मणहरुको उपचारमा ढिलाई गर्नुहुँदै न । यिनिहरुमध्ये क ा के ही शिशु क ा आँ खाहरुको
सफाई गरे र र नवजात शिशु क ो आँ खाको मलम (पृ ष्ठ ३२ हेर्नु होस्) लगाएर रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
कम उमे र का बालबच्चाहरुको दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु पहिचान गर्नु कठीन हुन्छ । ६ महिनाको भएपछि
बच्चाले आँ खा दे ख ्छ कि दे ख ्दैन र उज्यालो वा खे ल ौना यताउता चलाउँ दा त्यतापट्टि आँ खा जान्छ कि
जाँ दै न भनी बिचार गर्नुपर्द छ । टे ढ ो आँ खा (wandering or crossed eye) भएको बच्चालाई सके सम्म
छिटो आँ खाको उपचारको लागि लग्नुपर्छ (पृ ष्ठ २४) र चस्माको प्रयोगबाट कमजोर दृष्टिको समाधान गर्न
सकिन्छ । दृष्टिविहिन वा सिमित दृष्टि भएका वालबच्चाहरुका लागि हेस्पे रिएनको किताब दृष्टिविहिन
वालवालिकालाई सहयोग गर्नुपरे म ा ले दृष्टिविहिन वालवालिकाका लागि सहयोग गर्न तिनका क्षमताहरुको
विकास गर्ने धे रै उपायहरुको जानकारी दिएको छ ।

राम्रोसँ ग दे ख्न नसक्ने तर विद्यालय जाने उमे र का वालवालिकाहरुले आफू लाई चस्मा चाहिएको कु रा भन्न
सक्दै न न् । तर टाउको दुख्,नु आँ खा धे रै झिम्क्याउनु, सके सम्म पहिलो बे न्च मा बस्न खोज्नु, विद्यालयमा खे ल् दा
गाह्रो हुनु जस्ता समस्या बच्चालाई भएमा उसलाई आँ खा सम्वन्धि समस्या भएको हुन सक्छ र चस्मा चाहिन
सक्छ । विद्यालयमा खे ल् दा वा झगडा गर्दा आँ खाको चोट लागे म ा के गर्ने भन्ने जानकारी पनि विद्यालयका
शिक्षकलाई हुनु प र्छ ।
कु नै पनि बच्चालाई आँ खाको चोट नलागोस् भने र रसायन र तिखो एवं धारिलो बस्तु ह रुलाई सु र क्षित तवरले
र बालबच्चाबाट टाढा राख्नु प र्छ ।
वयस्कहरुको दृष्टि उमे र सँ गै परिवर्तन हुन्छ र चस्माले काम गर्न, पढ् न सजिलो गर्छ । मधु मे ह वा उच्च रक्तचाप
भएको मानिसलाई पनि ति समस्याहरुको उपचार गरे प छि आँ खा स्वस्थ रहन्छ । धे रै किसिमका कामहरुले
के ही आँ खाको चोटहरु वा आँ खाको अवस्था झन् विग्रने हुन्छ (पृ ष्ठ ४) ।		
बृ द्ध हरुलाई मोतिविन्दु (पृ ष्ठ १९) विकसित हुने सम्भावना वढी हुन्छ र चस्मा (reading glasses) (पृ ष्ठ २८)
चाहिन्छ ।
रमेशले त अहिले राम्रोसँग
पढिरहेक ो छ । पहिले
हामीलाई उसको आँ खामा
समस्या छ भनेर पत्ता नै थिएन
। तर अर्को हप्ता त उसले
चस्मा पाउनेछ !
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु

आँ खा सम्वन्धि सं क ट (इमर्जेन्सी) र चोटपटक
आँ खामा चोटपटक लागे गम्भिर अवस्था हुन्छ र तु रु न्त उपचार गर्नुपर्छ । आँ खामा सं क्र मण भएमा तु रु न्त
उपचार गरिहाल्नु प र्छ किनभने सं क्र मण भएपछि अन्धोपन पनि हुन सक्छ । रातो आँ खा, डाब्रेको आँ खा,
एक्कासी आँ खा नदे ख्,नु आँ खामा चोटपटक लाग्नु इमर्जेन्सी अवस्था हुन् ।
आँ खाको सु रक्षा गर्नुपर्द छ (पृ ष्ठ १२ हेर्नु होस्) र विरामीलाई निम्न प्रकारका खतराका लक्षणहरु भएमा तु रु न्तै
(आकस्मिक) चिकित्सा सहयोगको लागि पठाउनु प र्छः

खतराका लक्षणहरु
•

एक वा दुवै आँ खाको दृष्टिमा अचानक कमी आएर आँ खा दुख्नु ।

•

 ँ खाको गे ड ी काटिने गरी चोटपटक लाग्नु (पृ ष्ठ ९) वा आँ खाको ढकनी काटिने गरी चोटपटक लाग्नु
आ
।

•

आँ खाको रङ्गिन भाग (colored part) भित्र रगत आउने ग री चोटपटक लाग्नु (पृ ष्ठ १०)।

•

 ँ खा एकदमै दुख्नु क ा साथसाथै पारदर्शी भाग (कोर्नीया) मा से त ो–खरानी रङ्गको दाग/धब्बा
आ
दे ख िनु । यसका लागि एण्टिवायोटिक मलम (हेर्नु होस् पृ ष्ठ ३१ दे ख ि ३२) ले उपचार गर्नुपर्द छ । यो
कोर्नीयाको घाउ (अल्सर) पनि हुनसक्छ (पृ ष्ठ १६) ।

•

आँ खाभित्र धे रै दुख्नु । यो आइरिटिस (पृ ष्ठ १७) वा एक्यु ट ग्लु क ोमा (पृ ष्ठ २०) हुन सक्छ ।

•

आँ खाको रङ्गिन भागभित्र पिप जम्नु (पृ ष्ठ १०) ।

•

बालबच्चामा आँ खाको नानी वादलयु क्त (cloudy) वा से त ो हुनु ।

•

 ानो धब्बाहरु (floaters, हेर्नु होस् पृ ष्ठ २३) दे ख िं दा तिनिहरु अकस्मात निस्के र प्रकाश झैं चम्कने
स
अवस्थामा इमर्जेन्सी उपचार गर्नुपर्छ । यो त्यतिखे र हुनसक्छ जब आँ खाभित्रको एक भाग रे टि ना
आँ खाको पछाडिपट्टिको भागबाट खु कु लो गरि आउँ छ । दृष्टिको ह्रास हुनबाट जोगाउन छिट्टै नै
शल्यक्रिया आवश्यक पर्छ ।

•

एउटा कु रा दुई टा दे ख्ने भएमा (विशे ष गरी एकै पटक दुवै आँ खामा) तु रु न्तै उपचार गराईहाल्नु प र्छ ।

एण्टिवायोटिक मलम वा थोपा औषधीको ४ दिनसम्म प्रयोग गरे र पनि कु नै सं क्र मण वा सु न् निएको निको
नभएमा इमर्जेन्सीको रुपमा उपचार गर्नुपर्द छ ।
दोहरो दृष्टि (डवल भिजन) मा सबै
कु रालाई दुई वटा जस्तो देखिन्छ
। यो गम्भिर समस्या हो । यस्तो
बे ल ामा चिकित्सकको तत्कालै
सहयोग लिइहाल्नु प र्छ ।
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आँ खा सम्वन्धि संकट (इमर्जेन्सी) 

आँ खामा घाउचोट
कु नै पनि तिखो बस्तु ह रु जस्तो काँ ड ा, हाँ ग ा, पात एवं उद्योग वा अन्य कामहरुबाट निस्कने धातु क ा टु क्रा हरुले
आँ खामा गम्भिर घाउचोट लगाउन सक्छन् । ने प ालमा धान, मकै को पातले पनि गाउँ घरमा चोटपटक लागे क ो
दे ख िएको छ । यस्तो भएमा अनु भ वी स्वास्थ्य कार्यकर्ताले तु रु न्तै उपचार गर्नुपर्छ ताकि घाउचोटबाट अन्धोपन
नहोस् । सहि तरिकाले हेर बिचार नगर्दा साना कोरिएर बने क ा घाउहरु वा काटिएर बने क ो घाउहरु सं क्र मित
हुन सक्छन् र आँ खामा क्षती पु र्या उँ दछन् । आँ खाको गे ड ी वा बाहिरी नानी भित्र घाउ भएमा पनि गम्भिर
अवस्थाको सृ ज ना हुन्छ ।
कसै ले हाने र, ढु ं ग ा वा अरु कडा बस्तु ह रुले आँ खामा चोट लागे म ा आँ खामा समस्या हुन्छ । चोट लागे क ो १ वा
२ दिनपछि आँ खा धे रै दुखे म ा, यो एक्यु ट ग्लु क ोमा (पृ ष्ठ २०) हुनसक्छ ।

खतराका लक्षणहरु
•

घाउचोट लागे क ो आँ खाको दृष्टि कम भएमा ।

•

आँ खामा काँ ड ा, छे स्को वा अरु चिज घोचिएमा ।

•

गहिरो घाउ लागे म ा ।

•

आँ खामा रगत वा पिप दे ख िएमा ।

•

चम्किलो प्रकाशमा आँ खाको नानी सानो नहुने भएमा ।

उपचार
तु रु न्तै आँ खाको एण्टिवायोटिक थोपा औषधी हाल्नु प र्द छ र आँ खामाथि
किटाणु रहित सफा गज राखे र घाउको वरिपरि विस्तारै पट्टि लगाएर आँ खालाई
छोप्नु प र्द छ । चिकित्सकको सहयोग लिन पठाइहाल्नु प र्छ ।
यस्ता कु नै पनि खतराका लक्षणहरु छै न न् र घाउचोट लागे क ो आँ खाले राम्रै सँ ग
दे ख िन्छ भने आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचार (हेर्नु होस् पृ ष्ठ ३१–३३) गर्नुपर्द छ ।
आँ खामा लगाउने सफा पट्टि (eye pad) ले आँ खालाई हलु क ासँ ग ढाक्नु प र्द छ ।
तर २४ घण्टाभित्र चिकित्सकको सहयोग लिनु प र्छ ।

चोटपटक लागे क ो
ब्यक्तिलाई सहयोग गर्दा
उनीमाथि हिं सा भएको छ
कि भने र बिचार गर्नुपर्छ
। घरमा वा कार्यस्थलमा
हिं साको शिकार भएका
मानिसहरुलाई सहयोग
गर्नुपर्द छ । महिलाका लागि
डाक्टर नभएमा पु स्त कको
परिच्छे द १८ हेर्नुहोस् ।
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कोर्नि याको पछाडि रगत हुनु (hyphaema)
आँ खाको रङ्गिन भाग (आइरिस) मा रगत हुनु गम्भिर अवस्था हो ।
पारदर्शि भागको पछाडिपट्टि रगत जम्मा भएर आइरिसलाई नै ढाक्न
सक्छ । राम्रोसँ ग दे ख िं दै न र दुख ्छ । आँ खामा मु ठ ी वा ढु ं ग ा जस्ता
के ही कडा चिजले चोट लाग्दा यसरी रगत बग्न सक्छ । यस्तो अवस्था
भएमा तु रु न्तै आँ खा विशे ष ज्ञकहाँ लै ज ानु प र्छ । बाटोमा लै ज ाँ दै गर्दा
कोर्नि या (वा बाहिरी नानी) को पछाडि ठाडो भएर बस्न लगाउनु प र्छ ताकि रगत बगे र आँ खामा समस्या नपरोस्
रगत जम्मा हुनु खतरापू र्ण हुन्छ ।
।
आँ खाको से त ो भागमा रगत दे ख िएमा प्रायःजसो त्यती खतरा हुँदैं न र के ही हप्तामा आफैं हराएर जान्छ (हेर्नु होस्
आँ खाको से त ो भागमा रगत, पृ ष्ठ २१) ।

कोर्नि याको पछाडि पिप (hypopyon)
आँ खाको पारदर्शि भाग (कोर्नि या) अर्थात बाहिरी नानी र रङ्गिन भाग
(आइरिस) को बिचमा रहेक ो पिप जम्मा हुनु भने क ो खतराको लक्षण
हो । पिपले त्यहाँ गम्भिर सं क्र मण छ भन्ने दे ख ाउँ छ । कोर्नि यामा घाउ
भएमा वा आँ खाको शल्यक्रिया गरे प छि पनि यस्तो हुनसक्छ । यस्तो
बे ल ामा तु रु न्तै चिकित्सकको सहयोग लिनु प र्छ ।
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आँ खा सम्वन्धि संकट (इमर्जेन्सी) 

रसायनहरुबाट आँ खामा हुने घाउचोट
सरसफाईमा प्रयोग हुने रसायनहरु (क्लिनर्स), विषादीहरु, पे ट् रोल वा अन्य इन्धनहरु, कारको ब्याट्रीमा हुने
एसिड, चु न ाको धु ल ो (चु न ढु ं ग ा) वा अन्य रसायनहरु आँ खाभित्र पसे म ा तिनले तु रु न्तै घाउ बनाउँ छन् । त्यसै ले
जतिसक्दो छिटो उपचार गरिहाल्नु प र्छ ।
१. आँ खामा हाल्नको लागि सफा पानी धे रै मात्रामा चाहिन्छ
।
२. घाइते ल ाई सु त ाउनु प र्छ ।
३. आ
 ँ खाको ढकनी मु न ि रसायन पसे क ो हुनसक्छ ।
पखाल्नको लागि आँ खामा विस्तारै पानी खन्याउँ दै गर्दा
आँ खालाई खु ल् ला पार्नुपर्द छ (घाइते आफैं ले गर्न सक्छन्
वा अन्य कसै ले सहयोग गर्न सक्छन्) ।
४. र सायनलाई पानीले बाहिर पखाल्दा पानी एउटा आँ खाबाट अर्कोमा जान दिनु हुँदै न । एउटामात्र आँ खामा
असर पु गे क ो भएमा टाउकोलाई त्यतै प ट्टि ढल्काउनु प र्द छ ताकी पानी अर्को आँ खापट्टि नवगि टाउकोतिर
बग्दछ । दुई वटै आँ खामा रसायन पसे क ो भएमा टाउकोलाई पछाडीपट्टि फर्काएर नाकमाथि पानी
खन्याउनु प र्द छ जसले गर्दा पानी एकै चोटी दुवै आँ खातिर जावस् ।
५. क म्तिमा १५ दे ख ि ३० मिने ट सम्म आँ खामा सु स्त री पानी खन्याइरहनु प र्छ । रसायन वाहिर पखालिइसके को
जस्तो दे ख ियतापनि त्यसले अझै प नि आँ खालाई असर गरिरहेक ो हुनसक्छ ।
६. प खालिसके पछि हानी पु गे क ो आँ खामा एण्टिवायोटिक मलम हाल्नु प र्द छ र चिकित्सकको सहयोग
लिईहाल्नु प र्छ ।

आँ खामा जलन उत्पन्न गर्ने वा हानी पु र्या उने
मरिचको धु ल ोको स्प्रे र अश्रु ग्याँस जस्ता
रसायनहरु प्रहरीले प्रयोग गरे क ो बे ल ामा
प्राथमिक उपचार जतिसक्दो चाँ ड ो
गर्न त्यहाँ ब ाट टाढा भागे र आँ खालाई
पखाल्नु प र्द छ । प्राथमिक उपचार
परिच्छे द मा प्रहरी हतियारहरु हेर्नुहोस् ।
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चोटपटक लागे क ो वे ल ामा वा निको हुने क्रममा आँ खाको सु रक्षा
चोटपटक लागे प छि कागजको कप (paper cup) वा आँ खामा लगाउने शं कु (eye cone) ले घाइते ल ाई
आपतकालिन सहयोगका क्रममा आँ खाको सु रक्षा दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सफा रुवा वा कपडा पनि प्रयोग
गर्न सकिन्छ । यसो गरे म ा घाइते ले आँ खा माड् न पाउँ दै न र आँ खा सु र क्षित रहन्छ ।

आँ खामा लगाउने शं कु (eye cone) बनाउनका लागि
१. बाक्लो कागज वा पातलो कार्टुन (cardboard) को सफा टु क्रा बाट गोलाकार भाग
काट् नु प र्द छ ।
२. सिधा रे ख ामा हुने गरी बिचमा काट् नु प र्द छ र बिचमा सानो प्वाल बनाउनु प र्द छ ।
३. शं कु आकार (cone shape) बनाउनु प र्द छ ।
४. बाहिर र भित्रपट्टि cone मा टे प लगाउनु प र्द छ ।
५. Cone लाई चोटपटक लागे क ो बन्द आँ खामाथि छालामा राम्रोसँ ग
टाँ सि ने टे प को प्रयोग गरी टाँ स्नु पर्द छ । यदि सफा गज/रुवा छ भने
त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आँ खाको शं कु (eye cone) बनाउन सकिएन भने वा चोटपटक गम्भिर प्रकृ तिको नभएमा आँ खामा लगाउने
पट्टि (eye pad) को प्रयोग गर्नुपर्द छ । विरामीको शल्यक्रिया गरे क ो भएमा आँ खामा लगाउने पट्टि वारम्वार
फे र्न मद्दत गर्नुपर्द छ । तर आँ खामा रातोपन र पिप जस्ता सं क्र मणका लक्षणहरु भएमा तु रु न्तै उपचार चाहिन्छ
। यस्तो अवस्थामा आँ खालाई छोप्दा यसलाई झनै खराब बनाउन सक्छ ।

आँ खाको पट्टि बनाउनका लागि

१. साबु न पानीले राम्रोसँ ग हात धु नु प र्छ ।
२. हातले आँ खा छु नु हुँदै न ।
३. आ
 ँ खामा लगाउने सफा पट्टि (eye pad) लगाउनु प र्ने आँ खालाई छोप्दा दुवै
आँ खालाई बन्द गर्न लगाउनु प र्छ ।
४. किटाणु रहित गज वा वर्गाकार (६ से. मी. लम्वाईको भु ज ा) रुपमा काटिएको
सफा कपडाले आँ खालाई ढाक्नु प र्द छ ।
५. आँ खामाथि अर्को १ वा २ वर्गाकारको तह थप्नु प र्द छ र eye pad लाई ठाउँ मै अडिनको लागि टाँ सि ने
खालको टे प को लामो टु क्रा को प्रयोग गर्नुपर्द छ ।
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रातो आँ खा र दुखेको आँ खा

रातो आँ खा र द ख
ु े क ो आँ खा
आँ खा रातो हुने, दुख्ने धे रै कारणले हुन्छ । समस्याको पहिचान गर्न र त्यसका लागि के गर्ने भन्ने बारे म ा टु ं ग ो
लगाईहाल्नु प र्छ । आँ खामा घाउचोट लागे क ो वा आँ खाभित्र के ही पसे क ो महसु स गरे क ो बारे म ा विरामीलाई
सोध्नु प र्द छ ।
रातोपन र द ख
ु ाईको किसिम

सम्भावित कारण

सामान्यतया द व
ु ै आँ खामा तर एउटा आँ खामा सु रु वात
हुन सक्ने
परपर पोल्ने
वाहिरी किनाराहरुतिर प्रायः रातो हुने र सामान्य दुख्ने

वाक्लो, से त ो वा पहेंल ो चिप्रा (discharge) पनि भएमा,
सम्भवतः आँ खा पाक्ने रोग (conjunctivitis) (पृ ष्ठ १४)
भनिने ब्याक्टेरियाको सं क्र मण
ट्रकोमा (पृ ष्ठ १७)
दादुर ा (हेर्नुहोस् वालवच्चाको हेर चाह, पृ ष्ठ २२)

एउटा वा द व
ु ै आँ खा
रातो हुनु र दुख्नु

के ही तिखो चिजहरु वा हातको प्रहारबाट आँ खामा हुने
घाउचोट (पृ ष्ठ ९)
आँ खाभित्र रासायनिक जलन वा हानिकारक
तरलहरुका कारणले (पृ ष्ठ ११)

प्रायः एउटा आँ खा मात्र
आँ खाभित्र रक्तश्राव भएर आइरिस (रङ्गिन भाग) लाई
असर गर्नु

आँ खाको आइरिसमा रक्तश्राव हुनु, (पृ ष्ठ १०), प्रायः
चोटपटकका कारणले
यो आपतकाल (इमर्जेन्सी) हो

प्रायः एउटा आँ खा मात्र
रातोपन र दुख ाई – शु रु मा गम्भिर नहुने तर खराब हुन
सक्ने

आँ खामा फोहरको सानो अं श (पृ ष्ठ ३)
आँ खाको सतहमा हानी (पृ ष्ठ १६)

प्रायः एउटा आँ खा मात्र
अति दुख्ने
आइरिसको नजिकै अत्यन्त रातो

कोर्नि यामा अल्सर (पृ ष्ठ १६)
आईरिटिस (पृ ष्ठ १७)
एक्युट ग्लु क ोमा (पृ ष्ठ २०)
सबै आपतकालिन अवस्था हुन्

प्रायः एउटा आँ खा मात्र
रातो हुनु क ा साथै आँ खाको ढकनीमा टु टु ल् को वा फोको
(दुख ाई भएको वा नभएको)

परे ल ा वा आँ खाको ढकनीको मु न्ति र सं क्र मण (पृ ष्ठ २२)

प्रायः एउटा आँ खा मात्र
आँ खाको से त ो भागमा चम्किलो रातो धब्बा (दाग),
अन्य कु नै लक्षण नहुनु

सम्भवतः ज्यादै सानो रक्तनली फाटेको हुनसक्छ ।
आपतकाल होइन (पृ ष्ठ २१)

प्रायः द व
ु ै आँ खा
गाह्रो हुने तर नदुख्ने
रातोपन र चिलाउने, रसिलो आँ खा र हाछ्युँ, वर्षको
के ही महिनाहरुमा झन् खराब हुने

Hay fever, एलर्जीयु क्त कन्जक्टिवाइटिस पनि भनिने
(पृ ष्ठ १६)

प्रायः द व
ु ै आँ खा
रातो हुने तर चिप्रा वा कचे र ा नबस्ने र नदुख्ने
तर ज्वरो हुन सक्ने

भाइरसबाट भएको आँ खा पाक्ने रोग (conjunctivitis)
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु

रातोपन भएमा, आँ खा रसिलो वा तरल कचे र ा/पिप भए परिक्षण गर्नुपर्द छः
•

 ाक्लो पिप वा तरल पदार्थ बग्दा conjunctivitis (‘गु ल ाफी आँ खा’ वा ‘रातो आँ खा’) हुनसक्छ । यो
व
ब्याक्टे र ियाको सं क्र मणले गर्दा हुनसक्छ ।

•

र सिलो आँ खा (watery eyes), के ही रातोपन, जसले गर्दा नाकतिर आँ खाको कु नामा चिलाउने, प्रायः
एलर्जीमा यस्तो हुन्छ ।

•

चिसो वा फ्लू भएपछि आँ खा रसिलो हुने, रातो हुने कारण भाइरसले पनि हुनसक्छ । यसलाई विशे ष
उपचार चाहिँ दै न र औषधीले फाइदा गर्दै न ।

•

र सिला आँ खा, रातोपन र ज्वरो, ख्वकी र नाकबाट पानी बग्नु दादुर ाको लक्षण हुन सक्छ ।
कहिले क ाँ ह ी शरीरमा रातोपन वा फोका दे ख िनु अघि पनि आँ खा रसिलो हुन्छ ।

आँ खा पाक्ने रोग अर्थात conjunctivitis (‘गु ल ाफी आँ खा’, ‘रातो
आँ खा’)
यो जु न सु कै उमे र मा पनि दे ख िन सक्छ, तर विशे ष गरी वालबच्चामा वढी हुने गर्द छ ।

लक्षणहरु
•

आँ खा गु ल ाफी वा रातो दे ख िन्छ

•

आँ खा चिलाउने वा पोल्ने हुन्छ

•

एउटा आँ खाबाट शु रु भएर दुवै आँ खामा फै लन सक्छ

•

व ाक्लो पिप (thick discharge) वग्नाले आँ खाको ढकनी
रातभरमा टाँ सि न्छन्

उपचार
धे रै ज सो आँ खा पाक्ने रोग (conjunctivitis) भाइरसले गर्दा हुन्छ र कु नै पनि विशे ष उपचार विना नै के ही दिनमा
हराएर जान्छ ।
यदि ब्याक्टे र ियाले गर्दा भएको छ भने बाक्लो पहेंल ो वा से त ो तरल पदार्थ बग्छ । आँ खाको एण्टिवायोटिक
मलम वा थोपा औषधी बाट यसको उपचार गर्न सकिन्छ (हेर्नु होस् आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचार, पृ ष्ठ ३१
दे ख ि ३३) । आँ खा ठीक जस्तो दे ख िएता पनि उपचारलाई पु र ा ७ दिनसम्म जारी राख्नु प र्द छ ।
आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचार अपनाउनु पू र्व छु ट्टाछु ट्टै चिसो कपडाले दुवै आँ खा विस्तारै सफा गर्नुपर्द छ
। एउटा आँ खाबाट अर्को आँ खामा सं क्र मण नसरोस् वा उपचारमा सं ल ग्न वा अन्य मानिसहरुलाई नसरोस्
भन्नका लागि दुवै आँ खा सफा गर्दा, उपचार गर्दा हात धु ने गर्नुपर्छ ।

रोकथाम
Conjunctivitis एक ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा धे रै सजिलै सर्द छ । यस्तो समस्याको महामारी भएमा र
अरु मानिसको वा आफ्नै आँ खा छोएपछि हात धु नु प र्द छ । Conjunctivitis भएका वालबच्चालाई अरुले
पनि प्रयोग गर्ने रुमाल वा ओढ् ने ओछ्याउने प्रयोग गर्न दिनु हुँदै न । आँ खा निको नहोउन्जेल बच्चालाई अरु
बच्चाहरुबाट छु ट्टै राख्नु प र्द छ ।
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नवजात शिशुमा हुने conjunctivitis
शिशु क ो आँ खामा हुने सं क्र मणको तु रु न्त उपचार गर्नुपर्द छ ।

लक्षणहरु
•

रातो, सु न् निएको आँ खा

•

आँ खामा पिप

•

आँ खाको ढकनीहरु साथसाथै टाँ सि एका हुने, विशे ष गरी सु ते र उठ् दा

रातो, सु न् निएको आँ खाको ढकनीहरु र पिप भएका नवजात शिशु क ा
आमावावु ल ाई यौनरोग भएको हुन सक्छ । शिशु जन्मे क ो २ दे ख ि ४ दिनको
बिचमा आँ खाहरु सु न् निएमा पनि यो यौनरोगको कारणले हुनसक्छ ।
शिशु क ो आँ खामा खराबि नहोस् भन्नका लागि तु रु न्तै उपचार गर्नुपर्द छ
। यौन सम्पर्क का माध्यमबाट सर्ने यस्ता सं क्र मणहरुले धे रै पु रु ष र
महिलाहरुलाई असर गरे पनि गर्भवती महिलालाई कु नै लक्षण नदे ख िन
सक्छ । तर शिशु ल ाई यस्तो सं क्र मण नहोस् भन्नका लागि यौन रोग
भएको छ की छै न भने र सबै गर्भवती महिलाहरुको जाँ च र उपचार गर्नुपर्छ । आजकल ने प ालमा सबै गर्भवती
महिलालाई यौन रोग लागे क ो छ की छै न भने र जाँ च गरिन्छ ।
आँ खाको स्थायी रुपमा हुने हानी र अन्धोपनबाट जोगाउन आँ खाको एण्टिवायोटिक मलमको प्रयोग गर्नुपर्द छ
(पृ ष्ठ हरु ३१–३३) । शिशु र आमा दुवै ल ाई कस्तो खालको सं क्र मण छ भनी जान्नका लागि परिक्षण गर्नुपर्द छ ।
कहिं ले क ाहीं दुवै ल ाई आँ खाको मलम मात्र नभई एण्टिवायोटिकको थप उपचार चाहिन सक्छ ।

समस्याको रोकथामका लागि नवजात शिशु क ो आँ खाको हे र चाह

जन्मने वित्तिकै शिशु क ा आँ खाहरुलाई नयाँ सफा किटाणु रहित रुवाले बिस्तारै सफा गर्नुपर्द छ । त्यसपछि
नवजात शिशु क ो आँ खामा आँ खाको एण्टिवायोटिक मलम लगाउनु प र्द छ । १ % टे ट् रासाइक्लिन वा ०.५ %
दे ख ि १ % एरिथ्रोमाइसिन मलमको प्रयोग गर्नुपर्द छ । दुवै आँ खामा एकपटक मात्र मलमको पातलो रे ख ा
लगाउनु प र्द छ । यसलाई जन्मे क ो २ घण्टाभित्र तु रु न्तै लगाउनु प र्द छ (हेर्नु होस् आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचार,
पृ ष्ठ ३१–३३) ।
शिशु नरोएको बे ल ामा समे त शिशु क ा आँ खा रसिलो भएमा आँ खाबाट बाहिर आँ शु बगाउने साना नलीहरु
अवरुद्ध भएका हुन सक्छन् । यो समस्या आफैं पनि ठीक हुन सक्छ । तर नलीहरु खु ल ाउनमा सहयोग गर्नका
लागि स्वास्थ्य कार्यकर्ताले नाकको भागपट्टि शिशु क ो अनु ह ारमा सु स्त री मसाज (Crigler वा lacrimal sac
मसाज) कसरी गर्ने भनी सिकाउँ छन् ।
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डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु

Hay fever (एलर्जियुक्त कन्जक्टिभाइटिस) र एलर्जि हरु
हावामा रहेक ो धु ल ो, पराग (pollen) वा अन्य कणहरुले हाछ्युँ आउनु क ा साथै कसै क सै ल ाई रातो, चिलाउने र
रसिलो आँ खाहरु हुने हुन्छन् । त्यसलाई एलर्जी भनिन्छ । वर्षको कु नै निश्चित समयमा मात्र यस्तो भएमा उक्त
व्यक्तिलाई रुख र वनस्पतिहरुबाट निश्काशित परागसँ ग को एलर्जी (hay fever पनि भनिन्छ) हुनसक्छ । सबै
समयमा यस्तो समस्या दे ख िएमा त्यसको कारण धु ल ो, ढु स ी, रासायनिक उत्पादन वा जनावरहरु हुन सक्छन् ।
एलर्जीहरुले दुवै आँ खामा पोल्छन् ।

उपचार
के ले एलर्जी हो भन्ने कु रा पत्ता लागे उपचार राम्रो हुन्छ । त्यो समस्याको स्रोत नै हटाउनु प र्छ । उदाहरणको
लागिः
•

 ु त्ने कोठा र ओढ् ने ओछ्याउने ल ाई धु ल ो रहित बनाउनु प र्द छ । जनावरका कारणले एलर्जी भएको
स
भएमा जनावर पाल्नुहुँदै न ।

•

रात्रीको समयमा झ्यालहरु बन्द गर्नुपर्द छ ।

•

 ाहिर काम गर्दा वा हिं ड् दा आफू लाई जोगाउन मु ख र नाक माथि कपडा वा धु ल ो छे क्ने मास्क
ब
लगाउनु प र्द छ ।

कहिं ले क ाहीं आँ खाको गाजल वा साबु न ले पनि एलर्जी गराउन सक्छन् । यस्ता उत्पादनहरुको प्रयोग बन्द
गरे म ा एलर्जी हराउँ छन् ।
चिलाउने आँ खालाई चिसो दोब्य्राइएको कपडा आँ खामाथि लगाएर शितल हुन्छ । Antihistamine आँ खाको
थोपा औषधी (हेर्नु होस् पृ ष्ठ ३१) उपलब्ध भएमा hay fever गम्भिर भएको अवस्थामा तिनको प्रयोगले सजिलो
महशु स हुन्छ ।

कोर्नीयामा अल्सर (आँ खाको सतहमा हानी)
लक्षणहरु
सं क्र मणको कारणले वा कु नै बस्तु ले चिथोरिनाले आँ खाको धे रै कोमल सतहमा
हानी पु ग ी कोर्नि याको घाउ हुन सक्छ । यस्तो बे ल ामा आँ खालाई माड् नु हुँदै न ।
यसले घाउ बढाएर आँ खाको दृष्टि कम गर्छ । धे रै दुख ्छ । पिप बग्न थाल्छ ।
यो बे ल ामा आँ खा रातो हुन्छ र कडा वा चम्किलो प्रकाशमा कोर्नीयामा हेर ्दा खरानी–से त ो रङ्गको धब्बा दे ख्न
सकिन्छ । आँ खाको बाँ क ी भागभन्दा यो कम चम्किलो दे ख िन सक्छ ।

उपचार
यो इमर्जेन्सी अर्थात तु रु न्तै उपचार गरिहाल्नु प र्ने अवस्था हो । किनभने कोर्नि याको अल्सरको उपचार नगरे म ा
अन्धोपन हुन सक्छ । चिकित्सकको सहयोग लिनु प र्द छ । आँ खा विशे ष ज्ञ कहाँ जाँ द ा प्रत्येक घण्टामा असर
पु गे क ो आँ खामा आँ खाको एण्टिवायोटिक मलम वा थोपा औषधी को प्रयोग गर्नुपर्द छ (हेर्नु होस् पृ ष्ठ हरु
३१–३३) ।
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आइरिटिस (आइरिसको सु ज न)
सामान्य आँ खा

आइरिटिस भएको आँ खा
सानो नानी, अनियमित प्रकृ तिको
आइरिसको वरीपरी रातोपन
दुख ाई

सु न् निएको आइरिसलाई आइरिटिस भनिन्छ । यो के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने थाहा छै न ।

लक्षणहरु
•

प्रायःजसो एउटा आँ खामा मात्रै हुनु

•

आँ खा दुख्नु

•

नानी (आँ खाको के न्द्रको कालो भाग) को आकार गोलाकार हुनु क ो सट्टा अनियमित हुनु

•

आइरिसको नजिक आँ खाको से त ो भागमा रातोपन

•

उज्यालोमा आँ खा वढी दुख्नु

•

आँ खा धमिलो दे ख िनु

उपचार
आइरिटिस आँ खाको गम्भिर समस्या हो र धे रै दुख ्छ । सके सम्म छिटो चिकित्सकको सहयोग लिनु प र्छ ।
यो बे ल ामा एण्टिवायोटिकहरु खासै उपयोगि हुँदै न न् ।
अनु भ वप्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताले नानीको आकार बढाउन आँ खाको थोपा औषधीहरु हाल्छन् । सु न् निएको
घटाउन अन्य आँ खाको थोपा औषधीहरु प्रयोग गर्न सक्छन् ।

ट्रकोमा – दीर्घकालिन कन्जक्टिभाइटिस
ट्रकोमा आँ खाको सं क्र मण हो । यो रोग एक विरामी ब्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा सजिलै सर्छ । विरामीको
आँ खालाई छोएको हात, झिं गा र लु ग ाहरुका माध्यमबाट सर्द छ । धे रै प टक यसको सं क्र मण भएमा धे रै
बर्षपछि यसले परे ल ाहरुलाई भित्रपट्टि फर्कि ने बनाउँ दछ र आँ खाको सतह कोरिन्छ जसले गर्दा दुख्ने र आँ खा
कमजोर भएर अन्धोपन पनि हुन सक्छ ।
ट्रकोमा के ही दे श हरु विशे ष गरी अफ्रिकाको Sub-Saharan क्षेत्रमा अझै पनि गम्भिर समस्याको रुपमा
रहेक ो छ । गरिविमा, भिडभाडको अवस्थामा, धे रै झिं गाहरु एवं फोहर भएको र सफा पानी नभएको ठाउँ मा
मानिसहरुलाई यसले धे रै ज सो असर गर्द छ । ट्रकोमा रोकथामका लागि सफा पानी र सरसफाईमा सु ध ार
गर्नुपर्छ । ने प ालमा धे रै बर्ष दे ख ि ट्रकोमा रोकथामको लागि काम भइरहेक ो थियो । सन् २०१८ मा ने प ाल
ट्रकोमा मु क्त दे श भयो ।
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लक्षणहरु
•

 म उमे र का बालबच्चाहरुमा ट्रकोमा mild conjunctivitis को रुपमा
क
सु रु वात हुन्छ । प्रायः यो शु रु हुँदा थाहा पनि हुँदै न ।

•

 म उमे र का बालबच्चाहरुमा आँ खाको सं क्र मण दोहरिरह्यो भने
क
त्यसले माथिल्लो आँ खाको ढकनी भित्र साना से त ो–खरानी रङ्गको
सु ज न पै द ा गर्छ । यिनलाई हेर्न को लागि आँ खाको ढकनीलाई
पछाडीपट्टि फर्काउनु प र्द छ (हेर्नु होस् पृ ष्ठ ३) ।

•

 ं क्र मण दोहरीरहेम ा धे रै बर्षपछि ति सु ज न वा टु टु ल् को आँ खाको
स
ढकनीमु न ी से त ो दाग बन्दछन् । खत/दागले परे ल ाहरुलाई भित्रपट्टि
तान्दछन् र तिनले आँ खाको सफा भागमा रगडेर आँ खामा दुख ्छ र
बिस्तारै दृष्टि कम हुन्छ ।

उपचार
ट्रकोमाको उत्तम उपचार भने क ो एजिथ्रोमाइसिन (पृ ष्ठ ३३) को प्रयोग गर्नु हो । एजिथ्रोमाइसिन उपलब्ध
नभएमा ६ हप्तासम्म दिनको २ पटक आँ खाभित्र १ % टे ट् रासाइक्लिन आँ खाको मलमले पनि काम गर्द छ ।
कतिपय दे श मा ट्रकोमा भएका मानिसहरुमा साधारण शल्यक्रियाले भित्रपट्टि फर्के का परे ल ाहरु पु नः
बाहिरपट्टि फर्काइन्छन् । ने प ालमा पनि यसरी पहिले धे रै व्यक्तिहरुको उपचार गरिन्थ्यो ।

रोकथाम
ट्रकोमाको शु रु को अवस्थामा यो रोक्नु प र्छ । वालबच्चाको अनु ह ार प्रत्येक दिन धु नु प र्द छ र जोसु कै को पनि
आँ खा छोइसके पछि हात धु नु प र्द छ । तौलिया, लु ग ा र ओछ्यान धु नु प र्द छ । दुई ब्यक्तिहरुले तकिया वा मु ख
पु छ ्नको लागि एउटै लु ग ा कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नुहुँदै न ।
खाने कु रालाई छोपे र, शौचालयलाई ढाके र र घरबाट टाढै कम्पोष्टिङ्ग गरे र झिं गाहरुलाई टाढै राख्नु प र्द छ ।
हेर्नु होस् पानी र सरसफाईः स्वस्थ रहन आवश्यक कु राहरु ।
समू द ायमा धे रै ब्यक्तिहरु ट्रकोमाबाट सं क्र मित भए स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले ट्रकोमा फै लावट रोक्नका लागि
समू द ायका सबै ल ाई एजिथ्रोमाइसिन दिएर उपचार गर्न सक्छन् ।

ट्रकोमा झिं गा, औंला र कपडाबाट पनि सर्द छ ।
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धे रै ज सो दे ख िने आँ खासम्वन्धि समस्याहरु
मोतिविन् दु (Cataracts)
ले न्स आँ खाभित्रको पारदर्शी भाग हो जसले बाहिरको प्रकाशलाई के न्द्रीत गरी
आँ खालाई दे ख्ने बनाउँ छ । उमे र बढ् दै जाँ द ा ले न्स धमिलो हुँदै जान्छ, दृष्टि कम
हुँदै जान्छ र अन्धोपन हुन्छ । यस्तो धमिलोपन कहिं ले क ाहिं आँ खामा खरानी
रङ्गको धब्बा (gray spot) को रुपमा दे ख िन्छ जसलाई मोतीविन्दु भनिन्छ ।
मोतीविन्दु बृ द्ध मानिसहरुमा वढी दे ख िन्छ, तर शिशु एवं वालबच्चामा पनि हुनसक्छ ।
मोतीविन्दु छिटो नहोस् भन्नको लागिः
•

धु म्र पान गर्नुहुँदै न ।

•

पारिलो घामको किरणबाट आँ खालाई जोगाउन टोपी (ह्याट), छाता, चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य कार्यर्ताले मोतीविन् दु भएका
उमेर बढ् दै गएपछि समय समयमा आँ खाको
मानिसहरुको पहिचान गरी शल्यक्रिया कहाँ
जाँच गर्नुपर्छ । यदि मोतिविन्दु भएको छ भने
हुन्छ, कु न अस्पतालमा हुन्छ भने र जानकारी
राम्रोसँग उपचार हुन्छ । आँ खाको स्वास्थ्य
दिन्छन् । त्यसै ग री आँ खा शिविरका कार्यक्रम
शिविरमा त यो सित्तैमा हुन्छ ।
र अस्पतालहरुको बारे म ा जानकारी दिन्छन् ।
पु रु षको तु ल नामा महिलाहरुले मोतीविन् क
दु ो
उपचार पाउने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसै ले
महिलाहरुलाई घरमै गएर भे ट ी तिनको
आँ खाको दृष्टिको बारे म ा सोध्नु प र्द छ । परिक्षण गरी मोतिविन्दुक ो उपचार समयमै गरे अन्धोपन हुन पाउँ दै न ।

उपचार
कु नै पनि औषधीले मोतीविन् दु ठीक गर्दै न न् । शल्यक्रियाबाट मात्र मोतिविन्दु (धमिलो ले न्स) हटाई सफा ले न्स
हाले र आँ खाको ज्योती फर्काउन सकिन्छ । ने प ालमा मोतीविन्दुक ो राम्रो उपचार हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा
जहाँ आँ खा अस्पताल छ, त्यहाँ गएर सल्लाह लिन सकिन्छ । प्रायः आँ खाको अस्पतालमा यसको उपचार
हुन्छ ।
शल्यक्रियापछि आँ खामा ४ हप्तासम्म एण्टिवायोटिक र आँ खाको anti-inflammatory थोपा औषधी
चाहिन्छ । शु रु मा आँ खामा के ही गाह्रो भएपनि विस्तारै सु ध ार हुन्छ । पहिलो दुई हप्तासम्म आँ खा दुखे म ा
तु रु न्तै आँ खाको डाक्टरकहाँ जानु प र्छ । शल्यक्रियापछि पनि नजिकको दे ख्न का लागि चस्मा (reading
glasses) चाहिन सक्छ ।
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समू द ायमा आँ खा स्वास्थ्य कार्यक्रम आउँ दा

मोतीविन्दुक ो उपचार समू द ायमा नै पु र्या उन र आवश्यक शल्यक्रिया गर्नुका साथै आँ खासम्वन्धि
समस्याहरुको उपचारका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ । समू द ायका अगु व ाहरुले पनि
डाक्टरहरुसँ ग मिले र काम गर्नुपर्छ । यस्तो बे ल ामा निम्न कु राहरु ध्यान दिनु प र्द छः
•

शल्यक्रियापछि आँ खाको हेर चाह कसरी गर्ने भनी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई बु झ ाउने ।

•

चाहिने आँ खाको थोपा औषधी उपलब्ध गराउने ।

•

आँ खा निको भएपछि चस्मा आवश्यक भएमा सो पाइने स्थानको जानकारी समू द ायमा दिने ।

•

शल्यक्रियापछि समस्या दे ख िए स्थानीय स्तरमा कसलाई सम्पर्क गर्ने ।

ने प ालमा विभिन्न गाउँ घरमा समय समयमा मोतीबिन्दुक ो शल्यक्रिया शिविरमा यसको सित्तैमा उपचार
हुन्छ ।

ग्लु क ोमा
आँ खाभित्र कहिले दुख ्छ, चाप बढ् छ र आँ खाभित्रका नशाहरुमा क्षती पु ग्द छ । यसै ल ाई ग्लु क ोमा भनिन्छ ।
सामान्य आँ खाको तु ल नामा यो भएको आँ खा एकदम दुख ्छ । यो निकै गम्भिर समस्या हो । यस्तो रोग लागे क ो
मानिसलाई उपचार नगरे अन्धोपन हुन्छ । घाउचोटबाट पनि ग्लु क ोमा हुनसक्छ । तर कतिपय अवस्थामा
कारण अज्ञात हुन्छ ।
ग्लु क ोमा भएको ब्यक्तिलाई आँ खाको चाप घटाउने उपचार गरिन्छ । आँ खाको चाप घटाउन जीवनभर
आँ खामा थोपा औषधी हालिन्छ । कहिं ले क ाहिं ले ज र विधिको उपचार वा शल्यक्रियाको प्रयोग पनि गरे र
आँ खाको चाप घटाइन्छ ।
ग्लु क ोमा ४० बर्षभन्दा वढीको उमे र भएका मानिसहरुलाई हुन्छ । कसै क ो परिवारको सदस्यमा ग्लु क ोमा
भएको थियो भने तिनलाई वढी असर पर्न सक्छ । त्यसै ले समय समयमा ४० बर्ष माथिको उमे र भएकाहरुको
लागि ग्लु क ोमाको परिक्षण गर्न सहयोग गर्नुपर्द छ । मधु मे ह भएका मानिसहरुलाई ग्लु क ोमा बढी हुन सक्छ ।
ग्लु क ोमा धे रै प्रकारका हुन्छन् । प्रायःजस्तो छोटो अवधिको ग्लु क ोमा (एक्यु ट ग्लु क ोमा) र दिर्घकालिन
ग्लु क ोमा (क्रोनिक ग्लु क ोमा) हुन् ।

एक्यु ट ग्लु क ोमा (angle-closure glaucoma)

यसले आँ खामा धे रै छिटो असर पु र्या उँ दछ । यो बे ल ा आँ खा रातो हुने, धे रै दुख्ने र दृष्टि कम हुन्छ । वाकवाकी,
टाउको दुख्ने र उज्यालो हेर्न नसकिने हुन्छ । सामान्य आँ खाको तु ल नामा यो आँ खाले हेर्न गाह्रो हुन्छ । उपचार
गरिएन भने छोटो अवधिको ग्लु क ोमाले दृष्टिविहिन गराउन सक्छ । विरामीलाई तु रु न्तै उपचार गर्नुपर्छ ।
शु रु मा आँ खामा चाप घटाउनको लागि थोपा औषधी हाल्नु प र्छ । त्यसपछि ले ज र प्रविधिको उपचार वा
शल्यक्रियाबाट उपचार गरिन्छ ।
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क्रोनिक ग्लु क ोमा (open-angle glaucoma)

दिर्घकालिन ग्लु क ोमामा आँ खाको चाप विस्तारै बढ् छ । दुख ्दैन । शु रु मा किनाराको दृष्टि (peripheral vision)
कम हुन्छ । आँ खाको दृष्टि कम नहोउन्जेल यसको असर थाहा हुँदै न । आँ खा विशे ष ज्ञले किनाराको दृष्टिको
जाँ च गर्द छ न् र यस्तो किसिमको ग्लु क ोमाको परिक्षणको लागि आँ खाको भित्र हेर्द छ न् । जति छिटो यसको
उपचार गरियो, त्यती नै राम्रो हुन्छ । आँ खाको थोपा औषधी, ले ज र वा शल्यक्रियाको उपचार गरे प छि दृष्टि
थप विग्रन पाउँ दै न ।

आँ खामा मासु क ो बृ द् धि (pterygium)
यो आँ खाको सतहमा मासु क ो बाक्लो हुने प्रक्रिया हो । यो नाकको नजिकको
आँ खाको से त ो भागबाट मध्य भागतिर बढ् दै जान्छ त्यसलाई pterygium भनिन्छ
। यो गम्भिर समस्या त होइन । तर कडा प्रकाशको किरण भएको, हावा वा
धु ल ो भएको वाहिरी वातावरणमा धे रै समय काम गर्ने मानिसहरुलाई यो हुने
सम्भावना वढी हुन्छ ।
कालो चस्मा र टोपी (hats) लगाउनाले र हावा र धु ल ोलाई छे के र यसबाट जोगिन सकिन्छ ।
यसलाई पनि कु नै खास उपचार चाहिँ दै न । तर आँ खामा मासु क ो डल्ला हटाउन चाहेम ा आँ खाको
शल्यचिकित्सकले सानो शल्यक्रिया गरे र हटाउँ छन् ।

आँ खाको से त ो भागमा रगत दे ख िनु
(Blood in the white of the eye)
के ही गहुंगो चिज उठाएपछि, धे रै खोके पछि वा आँ खामा सामान्य घाउचोट
लागे प छि कहिं ले क ाहिं से त ो भागमा रगत दे ख िन सक्छ । साना रगतका नलीहरु
(tiny blood vessel) फु टे प छि यस्तो हुन्छ । आँ खामा घाउचोट लागे ज स्तो यो
हानीकारक हुँदै न र २ हप्ताभित्र आफसे आफ विस्तारै हराएर जान्छ । कु नै उपचार
चाहिँ दै न ।
यद्यपी आँ खाको रङ्गिन भाग (आइरिस) मा रगत भएमा भने यो गम्भिर हुन्छ । पृ ष्ठ
१० हेर्नु होस् ।

आँ खाको से त ो भागमा
रगतको धब्बा देखिनु प्रायः
हानीरहित हुन्छ ।
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सु ख् खा आँ खा
सु ख् खा हावा, बढ् द ो उमे र, हावामा रहेक ो धु व ाँ र के ही औषधीहरुका कारणले पनि आँ खा सु ख् खा हुने गर्छन् ।
फोहर वा वगे क ो तरल पदार्थले आँ शु ल ाई अवरोध गर्दा आँ खा सु ख् खा र चिलाउने भएपछि crusty eyelids
(परे ल ामा चिप्रा जस्तो टाँ सि एको) हुन्छन् । आँ खाको ढकनीको सं क्र मण (तल हेर्नु होस्) वा पाप्रा वा चाँ य ाको
जस्तो टु क्रा हरु आँ खाको ढकनीको सबै ति र दे ख िन्छन् । आँ खाको ढकनी र आँ खा वरपरको अनु ह ारको भाग
सफा रहेम ा आँ शु ले आँ खालाई स्वस्थ राख्छन् ।

उपचार
सु ख् खा आँ खाको लागि, पटक पटक गरे र आँ खालाई चिम्म गर्नुपर्छ । यसले आँ खालाई आराम दिन्छ ।
आँ खा सु ख् खा रहेम ा आँ खामा प्राकृ तिक चिस्यान बढाउनका लागि दिनको १–२ पटक ५–१० मिने ट का लागि
तातो कपडा (warm compresses) राख्न सकिन्छ । आँ खामा हाल्ने थोपा औषधी ले फाइदा गर्न सक्छ (पृ ष्ठ
३१ हेर्नु होस्) ।
आँ खाको ढकनीमा भएको पाप्राको लागि, दिनको २–४ पटक तातो कपडाको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि
आँ खाको ढकनीको सु स्त री सफाई गर्ने, कु नै सु ध ार नआएमा ब्याक्टे र ियाको सं क्र मण हुनसक्छ र ७
दिनसम्म दिनको २ पटक एरिथोमाइसिन एण्टिवायोटिक आँ खाको मलम लगाउनु प र्द छ (हेर्नु होस् आँ खाको
एण्टिवायोटिक उपचार, पृ ष्ठ ३१) ।

आँ खाको ढकनीमा डल्लो र सुनिएको
आँ खाको ढकनीमा रातो सु न् निएको डल्लो (lump) किः
•

अन्नो, परे ल ाको वरपर सं क्र मण भएर भएको दुख्ने डल्लो हो वा

•

Chalazion, आँ खाको ढकनीमा आएको नदुख्ने किसिमको डल्लो हो ।

कहिले क ाहिं परे ल ा वरपर शु रु भएको सं क्र मण आँ खाको ढकनीको भित्रपट्टि फै लन सक्छ ।
तर दुवै क ो उपचार सजिलो छ । दिनको ४ पटक १५–२० मिने ट सम्म तातो कपडाले (तातो पानीमा भिजाई
निचोरे र) आँ खामा हलु क ोसँ ग से क्नु प र्छ । प्रयोग गर्दै गर्दा कपडालाई पु नः तताउन सकिन्छ । यसो गर्दा डल्लो
फु टे म ा चाँ ह ि समस्या हुन सक्छ । त्यसै ले हलु क ोसँ ग आँ खामा कपडा राख्नु प र्छ ।
सु न् निएको कम नभएमा चाँ ह ि चिकित्सकको सहयोग लिनु प र्द छ ।

अन्नो भने क ो परे ल ा वरीपरी सं क्र मण हुनु हो । यो दुख्ने
गर्छ ।

आँ खाको ढकनीको मु न्ति र रहेक ो नदुख्ने किसिमको
डल्लो chalazion हुन सक्छ ।

10 December 2018

धेरैजसो देखिने आँ खासम्वन्धि सम

Floaters (साना चलायमान धब्बाहरु दे ख िन)ु
चम्किलो सतह (जस्तैं भित्ता वा आकाश) मा हेर ्दा कहिं ले क ाहिं floaters वा साना चलायमान धब्बाहरु
दे ख िन्छन् । धब्बाहरु आँ खा चले सँ गै चल्दछन् र साना झिं गाहरु जस्तै दे ख िन्छन् । यस्ता धब्बाहरु प्रायः दे ख िने
गर्द छ न् र सामान्यतयाः हानिरहित हुन्छन् ।
धे रै क ो सं ख्या मा चलायमान बस्तु ह रु अकस्मात दे ख िएमा र एउटा आँ खामा दृष्टि कम भएमा वा प्रकाशको
ज्वाला समे त निरन्तर दे ख िन थाले म ा यो छु ट्टिएको रे टि ना (detached retina) भनीने अवस्थाको लक्षण
हुनसक्छ । जतिसक्दो चाँ ड ो रे टि नालाई पु नः जोड् न (reattach) का लागि शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

भिटामिन ए को कमी (रतन्धो, सु ख् खा आँ खा अर्थात
xerophthalmia)
कु पोषण हुँदा भिटामिन ए को कमी हुन्छ । जसले वालवालिकाहरुका आँ खामा हानी पु र्या एर अन्धोपन हुन्छ ।
तर यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
गाँ ज र, आँ प, मे व ा, हरियो सागपात, करिपत्ता, पालु ङ्गो, माछा,
अण्डा लगायतका भिटामिन ए पाइने खाने कु राहरु खु व ाएर साना
वालवालिकाहरुको आँ खाको सु रक्षा गर्नुपर्द छ । स्तनपानले पनि
शिशु क ो आँ खालाई भिटामिन ए को कमीबाट जोगाउँ छ । साथसाथै
शिशु क ो स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्छ । यस्तो किसिमको कु पोषण धे रै
भएका स्थानमा कहिं ले क ाहिं सबै वालवालिकाहरुलाई ६ महिनाको
अन्तरालमा vitamin A supplement खु व ाइन्छ (पृ ष्ठ ३३-३४) । ने प ाल सरकारले हरे क वर्ष वर्षको दुई चोटी दे श
भरिका बालबालिकालाई निशु ल्क भिटामिन ए क्याप्सुल दिन्छ ।

लक्षण
भिटामिन ए को कमी भएमा शु रु मा आँ खाहरु सु ख् खा हुन्छन् र कम आँ शु उत्पादन गर्द छ न् । त्यसपछि उज्यालो
कम हुँदा हेर्न कठीन हुन्छ । आँ खाको से त ो भागको चमक हराउँ छ र चाउरी पर्न शु रु हुन्छ । विस्तारै आँ खाको
बाहिरी नानी गले र झन् खराब हुन्छन् र बच्चा अन्धो हुनसक्छ ।

उपचार
साँ झ को समयमा राम्रोसँ ग दे ख्न नसके मा वा दादुर ा भएमा बच्चालाई भिटामिन ए बाट उपचार गर्नुपर्द छ (पृ ष्ठ
३४) । ने प ालमा पनि पछिल्लो २५ बर्षदे ख ि ५ बर्ष मु न ीका बालबालिकालाई प्रत्येक बर्ष दुई चोटी भिटामिन
ए क्याप्सुल खु व ाइन्छ ।
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बाङगो आँ खा, छड् के आँ खा, टे ढ ो आँ खा (Crossed eyes,
wandering eye, squint (strabismus))
शिशु वा बालबच्चाका एक वा दुवै आँ खाले सिधा हेर्न नसक्ने भएमा पनि बाङगो आँ खा र दृष्टि कम हुन सक्छ
। बच्चालाई आँ खा विशे ष ज्ञकहाँ लै ज ानु प र्छ । आँ खा नबिग्रियोस् भने र जतिसक्दो कम उमे र मै डाक्टरकहाँ
लै ज ानु प र्द छ ।

उपचार
टे ढ ो आँ खालाई राम्रोसँ ग काम गर्ने बनाउनका लागि आँ खाको डाक्टरले राम्रो आँ खालाई पट्टि लगाउँ छन् वा
विशे ष किसिमको चस्माको प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । शल्यक्रियाले पनि आँ खालाई सोझो बनाउन सक्छ,
तर प्रायः यो आवश्यक हुँदै न ।

कहिं ले क ाहिं राम्रो आँ खालाई पट्टि लगाएपछि टेढो आँ खालाई सिधा र हेर्नमा राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ । कसै ल ाई
दिनको के ही घण्टामात्र पट्टि गर्नुपर्छ भने कसै क सै ल ाई दिनभर नै लगाउनु प र्द छ । उपचार विस्तारै हुन्छ । धै र्य ता
राख्नुपर्छ ।

गर्भावस्था र आँ खाको स्वास्थ्य
गर्भावस्थामा आउने परिवर्तनले पनि कहिले कहिले आँ खामा समस्या आउन सक्छ । महिलालाई भिटामिन ए
को कमी भएर दृष्टिमा परिवर्तन हुन सक्छ, तर शिशु जन्मे प छि बिस्तारै ठीक हुन्छ ।
कहिले कहिले गर्भवती महिलाको आँ खा धमिलो हुन जान्छ, धब्बाहरु दे ख िन्छन्, एउटा आँ खामा दृष्टि ह्रास
हुन्छ वा दोहरो दृष्टि (double vision) दे ख िन्छ । यसलाई pre-eclampsia भनिन्छ । यो गम्भिर अवस्था हो ।
Pre-eclampsia ले टाउको दुख्ने र उच्च रक्तचाप (१४०/९० वा वढी) पनि हुन्छ । यस्तो बे ल ामा तु रु न्तै उपचार
गरिहाल्नु प र्छ । रक्तचाप कम गर्न औषधी प्रयोग गरिन्छ ।
प्रत्येक गर्भवती महिलालाई यौनरोग छ की छै न भने र जाँ च गर्नुपर्छ । यौनरोग भए तु रु न्त औषधी गर्नुपर्छ ।
उपचार गरिएन भने शिशु अपां ग जन्मिने, शिशु क ो आँ खामा समस्या पर्ने वा दृष्टि गु म्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
शिशु ह रुलाई गम्भिर आँ खाको समस्या निम्त्याउन सक्ने रुवे ल ाबाट गर्भवती महिलालाई जोगाउनु प र्द छ ।
रुवे ल ा (German measles) को रोकथाम खोपबाट गर्न सकिन्छ ।
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आँ खालाई असर गर्ने रोग

आँ खालाई असर गर्ने रोगहरु
सम्पूर्ण शरिरलाई असर गर्ने सं क्र मण वा रोगहरुले आँ खालाई पनि हानी पु र्या उँ छन् । कसै ल ाई आँ खासम्वन्धि
समस्या भए अन्य रोगको पनि जाँ च गराउनु प र्छ । जस्तै उच्च रक्तचाप र बाथ रोगले पनि आँ खामा समस्या
गराउँ छ ।
क्षयरोगले पनि आँ खामा सं क्र मण गर्द छ र रातोपन हुने वा दृष्टिलाई कमजोर बनाउँ छ । धे रै ज सो क्षयरोगको
लक्षणहरु शु रु मा फोक्सोमा वा शरिरको अन्य भागमा दे ख िन्छन् ।
एच आई भी र एड् सः एच आई भी भएका मानिसहरुमा भएको आँ खा सम्वन्धि समस्याहरु र दृष्टिमा आउने
ह्रासलाई एच आई भीका औषधीबाट उपचार गर्न सकिन्छ । तर परिक्षण गर्नुपर्द छ ताकि आवश्यक परे म ा
उपचार शु रु गर्न सकिन्छ ।
Herpes (cold sores) कहिं ले क ाहिं आँ खामा पनि फै लिन्छ र कोर्नि या दुख्ने हुन्छ । साथै आँ खामा अल्सर,
धमिलो दृष्टि र आँ खा रसिलो हुन्छ । Steroid आँ खाको थोपा औषधीको प्रयोग गर्नुहुँदै न, तिनले झन् समस्या
उत्पन्न गर्छन् ।
कले ज ोमा रहे क ो समस्याः आँ खाको से त ो भाग पहेंल ो (light-colored person को छाला पहेंल ो) भएमा
कमलपित्त (जण्डिस) हेप ाटाइटिसको लक्षण हुनसक्छ (हेर्नु होस् पे ट दुख ाई, झाडापखाला र किराहरु, पृ ष्ठ ७) ।

मधु मे ह (डायविटिज) र उच्च रक्तचाप
डायविटिज भएका मानिसहरुमा आँ खाका समस्याहरु दे ख िन्छन् । मधु मे ह बढे प छि आँ खामा हानी पु र्या उँ छ
। डायविटिक रे टि नोप्याथी भनीने गम्भिर अवस्थाको उपचार नगरिएमा अन्धोपन हुन सक्छ । मधु मे ह भएको
मानिसको आँ खा धमिलो भयो भने रगतमा चिनिको मात्रा बढे क ो हुनसक्छ । यस्तो बे ल ामा बढी तिर्खा र
पिसाव लाग्न सक्छ । रगत र पिसाव जाँ च गरे प छि चिनि बढे क ो छ की छै न थाहा हुन्छ ।
डायविटिज भएका मानिसहरुलाई उपचार गर्न सहयोग गर्नुपर्द छ । वर्षको एकपटक आँ खा विशे ष ज्ञलाई
भे ट् न का लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्द छ ।
उच्च रक्तचापले आँ खाभित्रका रगतका नलीहरुलाई हानी पु र्या उँ छ । आँ खा र दृष्टि
खराब गर्द छ । रक्तचाप नाप्नु प र्छ । उच्च रक्तचापको रोकथाम गरे पनि सु र क्षित रहन
सकिन्छ ।
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आँ खाको समस्या र चस्माको प्रयोग
कु नै कु नै बालबच्चा र वयस्कहरुले पनि आँ खा राम्रोसँ ग दे ख ्दैनन् । टाढाको
मानिसहरु वा चिन्हहरु प्रष्टसँ ग दे ख्न वा नजिकको हेर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो
बे ल ामा चस्माको प्रयोग नगरे टाउको दुख्ने
हुन्छ वा आँ खा कमजोर हुन्छ । आँ खामा मिल्ने
चस्मा लगाएमा राम्रोसँ ग दे ख्न सकिन्छ । त्यसै ले
समू द ायमा वा विद्यालयमा वालवालिका
वा वयस्कहरुको आँ खा जाँ च गर्ने कार्यक्रम
चलाउनु प र्छ । चिम्से चश्मा बाँ ड् न सकिन्छ ।

मलाई पहिले सरिताले चस्मा
लगाउँ दा कतै फु ट्छ कि भनेर पिर
लाग्थ्यो । तर अहिले त उनले
चस्मा लगाएपछि राम्रोसँग हेर्न
सक्छिन् भन्ने थाहा छ ।

वयस्क ब्यक्तिहरुको उमे र सँ गै दृष्टिमा परिवर्तन
आउनु सामान्य मानिन्छ । यस्तो बे ल ामा समय
समयमा चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

टाढाको दृष्टि (distance vision) को लागि दृष्टिको जाँ च
‘E’ चार्ट को प्रयोगबाट दृष्टिको परिक्षण गर्न सकिन्छ । हत्के ला वा बाक्लो कागजले अर्को आँ खा बन्द गरे र दुवै
आँ खालाई छु ट्टाछु ट्टै जाँ च गर्नुपर्द छ । प्रत्येक लहरमा हेर्नु पर्द छ र स्वतन्त्र हातले
वा कागजको ‘E’ ले आँ खा छोपे र ‘E’ को लाइनहरु माथितिर फर्के को,
तलतिर फर्के को वा एकापट्टि फर्के को छकि भनी सोध्नु प र्द छ ।
राम्रोसँ ग दे ख्न सकिने सबै भ न्दा सानो आकारको अक्षरहरु भएको
लहरले आँ खाको दृष्टिको मापन गर्द छ । उदाहरणको लागि कु नै
ब्यक्तिले ६/१२ अं कि त अक्षरहरुको धे रै ज सो लहर पढ् न सक्छ
तर त्यसपछि साना अक्षरहरुको आधाभन्दा कम लहर पढ् न
सक्छ भने उनको दृष्टि ६/१२ भन्न सक्छौं । समु द ायमा यसरी
जाँ च गर्न सकिन्छ । तर अहिले ने प ालमा आँ खाको जाँ च प्रायः
स्वास्थ्य चौकिमा पनि हुन्छ ।
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‘E’ मा भएका रे ख ाहरु जस्तै
हुने ग री दे ख ाउन हातको प्रयोग
गर्न सकिन्छ ।

वयस्कहरुको टाढाको दृष्टि कमजोर (आँ खाको चार्टमा ६/१८ वा साना
अक्षरहरु पढ् न सक्दै न न् भने) भएमा तिनलाई आँ खाको डाक्टर (दृष्टि
विशे ष ज्ञ) कहाँ पठाउनु प र्द छ । विद्यालयका बालबच्चाहरुमा तिनले ६/१२
रे ख ाको अक्षरहरु पढ् न सक्छन् कि सक्दै न न् हेर्नु पर्छ । कहिं ले क ाहीं बच्चाले
टाढाबाट राम्रो/प्रष्टसँ ग दे खे न भने बच्चाको पढाई राम्रो हुँदै न । चस्मा
लगाएपछि राम्रोसँ ग पढ् न सक्छ ।
चार्टबाट ३ मिटर टाढा उभिएको ब्यक्तिको
लागि प्रयोग गर्न कागजमा ‘E’ चार्टलाई प्रिन्ट
गर्नुहोस्

माथि ले ख िएको चित्र / सं ख्या लाई २० फिट वा झण्डै ६ मिटर टाढाबाट
हेर ्दा कति दे ख िन्छ भन्ने आधारमा उक्त व्यक्तिको आँ खाको स्वास्थ्यका
बारे म ा भन्न सकिन्छ । स्वस्थ आँ खा हुने ले ६ मिटरबाट पनि तल्लो
लाईनसम्म दे ख ्छन् ।
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चस्मा (Reading glasses)
४० बर्ष नाघे क ा मानिसहरुलाई पढ् न,ु विउहरु छु ट्याउनु वा सु ई उन्नु जस्ता
कामहरु गर्न गाह्रो हुन्छ । Reading glasses ले यस्तो काम गर्न सहयोग
पु र्या उँ छ । निकटको चिजहरुलाई ठू लो दे ख ाउँ दछ । तिनिहरु ठू लो
बनाउने (magnification) को फरक फरक क्षमतामा उपलब्ध हुन्छन् ।
+१ अं कि त भएका चस्माहरुले नजिकका बस्तु ह रु के हि ठू ला दे ख ाउँ दछन्,
+२ भएकाले अझै ठू ला दे ख ाउँ दछन् र +३ ले सबै भ न्दा ठू लो दे ख ाउँ छन् ।
शु रु मा +१ को चस्मा लगाएपछि राम्रोसँ ग दे ख िन्छ । बिस्तारै उमै र सँ गै +२,
+२.५ वा +३ को चस्मा लगाउनु प र्छ । पढ् ने कोशिस गरे र वा सु ई मा धागो
सहज दुर ीमा राखि छिराएर प्रत्येक reading glasses को जाँ च गर्नुपर्द छ ।
कु नै ब्यक्तिले नजिकको पनि नदे ख्ने र धे रै टाढाको पनि नदे ख्ने भएमा reading glasses ले समस्याको
समाधान गर्दै न न् । त्यस्तो अवस्थामा के ले दृष्टिलाई असर गरे क ो छ भन्ने जान्न आँ खाको अस्पतालमा जान
सहयोग गर्नुपर्छ ।

दृष्टि सच्याउन (सु ध ार गर्न) कन्ट्याक्ट ले न्स र शल्यक्रिया
कन्ट्याक्ट ले न्स भने क ा साना प्लाष्टिकका ले न्स हुन् जु न आँ खामा राखे प छि दृष्टिमा सु ध ार आउँ छ । दृष्टिको
जाँ च गरे प छि आँ खा विशे ष ज्ञले आँ खामा कु न किसिमको कन्ट्याक्ट ले न्स लगाउनु प र्छ भनी सल्लाह दिन्छन् ।
अरुको लागि तयार पारिएको कन्ट्याक्ट ले न्स को प्रयोग गर्नुहुँदै न । रातीको समयको लागि समे त बनाइएको
बाहेक कन्ट्याक्ट ले न्स लगाएर सु त्नुहुँदै न । कन्ट्याक्ट ले न्स सफा गर्न र सु र क्षित राख्न विशे ष किसिमको तरल
पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । जु न पायो त्यहि प्रयोग गर्नुहुँदै न ।
आफू लाई मिल्ने ले न्स नभए, ले न्स को राम्रोसँ ग हेर बिचार नगरे त्यस्ता ले न्स प्रयोग गर्दा आँ खामा गम्भिर समस्या
हुनसक्छ । सं क्र मणको रोकथामको लागि सधैं कन्ट्याक्ट ले न्स लाई छु नु अघि हात धु नु प र्छ । यदि आँ खामा
पोल्यो भने वा सं क्र मण भएमा आँ खा स्वस्थ नहोउन्जेल कन्ट्याक्ट ले न्स को प्रयोग गर्नुहुँदै न । ले न्स को पु नः
प्रयोग गर्नुअघि तिनको सफाई र निसं क्र मण गर्नुपर्द छ । कन्ट्याक्ट ले न्स बिग्रेको वा च्यातिएको भए पनि
त्यसको प्रयोग गर्नुहुँदै न । यदि दुखे म ा, पोले म ा, पिप वगे म ा, रातोपन भएमा वा दृष्टि धमिलो भएमा यो घाउ
(scratch) वा कोर्नीयाको अल्सर (पृ ष्ठ १६) वा अन्य गम्भिर समस्या हुन सक्छ । यस्तो भएमा अनु भ वी स्वास्थ्य
कार्यकर्ताको तु रु न्तै सहयोग लिनु प र्छ ।
कसै क सै क ो कमजोर दृष्टिलाई ले ज र शल्यक्रिया (चिरफार गर्ने उपकरणहरुको सट्टा प्रकाशको अत्यन्त कडा
विमको प्रयोगबाट गरिने शल्यक्रिया) बाट पनि सु ध ार गरिन्छ । यो मोतिविन्दुल ाई उपचार गर्नका लागि प्रयोग
गरिने शल्यक्रियाभन्दा फरक र महंग ो छ । यस्तो उपचार कोसँ ग कहाँ गराउने भन्ने राम्रो जानकारी लिनु प र्छ ।
ने प ालमा तिलगं ग ा आँ खा अस्पतालमा ले ज र थे र ापीको राम्रो उपचार हुन्छ ।
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सु ध ार गर्न नमिल्ने किसिमको अन्धोपन वा कमजोर दृष्टि भएका
मानिसहरु
कहिं ले क ाहिं बच्चा दृष्टिविहिन जन्मिन सक्छ वा कु नै ब्यक्तिको कमजोर दृष्टिलाई चस्मा, शल्यक्रिया वा
औषधीबाट पनि सु ध ार गर्न सकिं दै न ।
यस्तो अवस्थामा कमजोर दृष्टि लिएर मानिसहरुले बाँ च्न सिक्दछन् । परिवार र समू द ायको सहयोगबाट
दृष्टिविहिन मानिसहरु पनि विद्यालय जान्छन्, कमाउँ छन् र जिन्दगी चलाउन सक्छन् । ने प ालमा त्यसरी
दृष्टिविहिनहरुले पढे र, कमाएर विभिन्न काम गरे क ा उदाहरण धे रै छन् । दृष्टिविहिनहरुको सं स्था पनि छ ।
जसले दृष्टिविहिनहरुलाई पनि मद्दत गर्छ र सरकारलाई दृष्टिविहिनको लागि राम्रा नीति बनाउन वकालत गर्छ
।
कमजोर दृष्टि भएका वा दृष्टिविहिनको जीवन सहज र सु र क्षित बनाउनको लागिः
•

 स्ता ब्यक्तिसँ ग बोल्दा आफ्नो परिचय दिएर
त्य
कु रा गर्नुपर्द छ ।

•

 ँ गै हिं ड् दा आफ्नो हात पाखु र ा समात्न दिनु प र्छ
स
। उनलाई कु नै खतराको अवस्थामा सावधान
गराउनु प र्छ । हात वा शरिरमा समाते र तान्नुहुँदै न ।

•

 धैं जानु प र्ने स्थानहरु जस्तै चर्पीसम्म रे ल िङ वा
स
डोर्याउने डोरी बनाउनु प र्छ ।

•

 र, विद्यालय वा कार्यस्थलमा फर्नि चर वा अन्य बस्तु ह रुलाई यताउता सार्नुहुँदै न । सार्नै परे म ा सारे क ो
घ
चिजको जानकारी गराउनु प र्द छ ।

•

दृ ष्टिविहिन मानिस बस्ने स्थानमा ध्यानपू र्व क सवारी चलाउनु प र्द छ ।
दृष्टिविहिन र अन्य शारिरिक अपागं त ा भएका
वालवालिकाहरुलाई यौन हिं सा लगायतका अन्य
हिं साको वढी जोखिम हुन्छ । सानै दे ख ि सु र क्षित राख्न
तिनलाई परिवार र समू द ायको सं रक्षण आवश्यक हुन्छ ।

दृष्टि सम्वन्धि समस्याहरु भएका वालवालिकाहरुले
आफ्नो हेर चाह गर्ने, विद्यालय जाने र राम्रो जीवन बाँ च्ने
तरिकाबारे कसरी सिक्न सक्छन् भन्ने बारे क ो थप
जानकारीका लागि हेस्पे रिएनको पु स्त क दृष्टिविहिन वालवालिकालाई सहयोग गर्नुपरे म ा हेर्नु होस् । यताउता
हिं डडु ल गर्न, वरपरको वातावरण बु झ्न र उनीहरुलाई आवश्यक सिप सिक्नु निकै महत्वपू र्ण हुन्छ । कसरी
स्वास्थ्य कार्यकर्ता, परिवार र समू द ायले शारिरिक अपागं त ा भएका प्रत्येकलाई राम्रो जीवन पाउन र राम्रो
स्वास्थ्य बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने जानकारीको लागि अपागं त ा भएका महिलाहरुका लागि स्वास्थ्य
निर्देशिका हेर्नु होस् ।
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आँ खा र दृष्टि सम्वन्धि समस्याको
औषधीहरु
आँ खाको मलम वा थोपा औषधी प्रयोग गर्ने
तरिका
आँ खाको थोपा औषधी वा मलमको प्रयोग गर्नु अघि र गरिसके पछि हात राम्रोसँ ग धु नु प र्द छ किनकी विरामीको अनु ह ार
छोइसके पछि आफ्नो आँ खा छु ँ द ा आँ खाको सं क्र मणहरु सजिलै सर्द छ न् । आँ खाको थोपा औषधीको वोतलहरु राम्रोसँ ग बन्द
(सिल) गरिएका हुन्छन् । यसको प्रयोग गर्ने ल ाई उक्त सिल तोड् न दवाएर १ थोपा वाहिर निकाल्न सिकाउनु प र्द छ ।
औषधीको प्रभावकारिताको लागि थोपा र मलम औषधी आँ खाको ढकनीको बाहिरपट्टि नभई भित्रपट्टि पस्नुपर्द छ । मलम औषधी
लामो समयसम्म आँ खामा रहन्छ र रातको समयमा पनि राम्रोसँ ग काम गर्छ । तर अस्थाई रुपमा दृष्टि धमिलो हुन सक्छ । त्यसकारण
थोपा औषधी दिउँ सो हाल्न सल्लाह दिइन्छ ।

ाक
आँ ख

ो मल

म

किटाणु ह रुको फै लावटलाई रोक्न ट्यु ब वा ड्रपरले आँ खा छु नु हुँ दै न ।
आँ खाको मलम प्रयोग गर्नको लागि, आँ खाको तल्लो ढकनीलाई बिस्तारै तल ताने र आँ खाको भित्री कु नाबाट शु रु गरे र आँ खाको
पु रै लम्वाई भरी हुने गरी लगाउनु प र्छ ।
आँ खाको थोपा औषधीको प्रयोग गर्नको लागि, आँ खाको तल्लो ढकनीलाई सानो थै ल ी (pouch) बनाउनको लागि ताने र माथि
हेर्दै गर्दा त्यसभित्र १–२ थोपा पर्ने गरी थिच्नुपर्द छ । विस्तारै आँ खालाई बन्द गर्नुपर्द छ, तर आँ खालाई झिमझिम गर्नुहुँदै न । धे रै ज सो
झोल औषधी आँ खाको सतह वरपर फै लिन्छ ।
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आँ खाको लागि विभिन्न थोपा औषधी
एण्टिवायोटिकयु क्त आँ खाको थोपा औषधी किटाणु (ब्याक्टे र िया) को सं क्र मण भएपछि प्रयोग हुन्छन् । आँ खाको
एण्टिवायोटिकहरु मलमहरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ । तर एण्टिवायोटिक थोपा औषधी र मलमहरुले भाइरसबाट भएका सं क्र मणलाई
भने फाइदा गर्दै न ।
एण्टिहिस्ट्यामाइनयु क्त आँ खाको थोपा औषधीले एलर्जि बाट भएको रसिलो, रातो र चिलाउने आँ खालाई निको बनाउँ छन् ।
चिसो कपडा (cold compresses) लाई निचोरे र आँ खामाथि राख्नाले पनि आँ खा चिलाउन विस्तारै कम हुन्छ ।
सु ख् खा आँ खा भएमा प्रयोग गरिने आँ खाको थोपा औषधी लाई “मानव निर्मि त आँ शु” भनिन्छ । यो दिनमा ४–५ पटक प्रयोग
गर्न सकिन्छ । बन्द आँ खामाथि तातो कपडा (warm compresses) राखे र दिनमा १–२ पटक ५–१० मिने ट राख्नाले आँ खामा आफ्नै
आद्रता बढी बनाउन मद्दत गर्द छ ।
न्याटामाइसिनयु क्त आँ खाको थोपा औषधी कोर्नि याको अल्सर भएको अवस्थामा ढु स ीको सं क्र मण रोक्नमा प्रयोग गरिन्छ ।
Tetrahydrozoline वा Naphzoline यु क्त आँ खाको थोपा औषधीले साना रक्तनलीहरुलाई खु म् च्याउँ छन् जसले गर्दा आँ खा
कम रातो दे ख िन्छ । तर तिनले रातो आँ खाको कारणको उपचार भने गर्न नसक्ने हुँदा यिनिहरुको प्रयोग पै स ाको खती मात्रै मानिन्छ
।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

Steroids यु क्त आँ खाको थोपा औषधी (prednisolone वा dexamethasone जस्ता) ले शल्यक्रिया गरे प छि वा अन्य समस्याबाट
हुने आँ खाको सु ज न घटाउँ दछ । तर सहि किसिमले प्रयोग नगरिएमा steroid यु क्त आँ खाको थोपा औषधीले आँ खामा गम्भिर क्षती
पु र्या उन सक्छ । के ही थोपा औषधीमा एण्टिवायोटिक्स र steroids मिसाइएको हुन्छ (नाममा ‘Dex’ वा ‘Pred’ जोडिएको हुन्छ) ।
अनु भ व प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताले सहि किसिमले सिफारिस गरे म ा मात्र steroids यु क्त आँ खाको थोपा औषधी प्रयोग गर्नुपर्द छ ।

आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचार
आँ खाको एण्टिवायोटिक उपचारहरुको ले व लमा आँ खामा तिनको प्रयोगका लागि सु र क्षित छन् भन्ने जनाउन “आँ खा” वा
“आँ खासम्वन्धि” ले ख िएको हुन्छ । छालाको एण्टिवायोटिक मलमहरु चाँ ह ि आँ खामा लगाउनु हुँदै न ।
आँ खाको एण्टिबायोटिक मलम र थोपा औषधीले ब्याक्टे र ियाको कारणले आँ खाको सं क्र मणको उपचार गर्द छ न् । कोर्नि यामा
रहेक ो अल्सर पनि निको पार्द छ न् । एरिथ्रोमाइसिन वा टे ट् राक्लाइनयु क्त आँ खाको मलम शिशु जन्मने बित्तिकै आँ खाको सं क्र मणको
रोकथाम गर्न आँ खामा लगाइन्छ ।
तल दिइएका आँ खाको एण्टिवायोटिक प्रयोग गरिन्छन्ः

•

१ % टे ट् राक्लाइनयु क्त आँ खाको मलम

•

०.५ % वा १ % एरिथ्रोमाइसिनयु क्त आँ खाको मलम

•

०.३ % ciprofloxacin यु क्त आँ खाको थोपा औषधी वा मलम

•

०.३ % ofloxacin यु क्त आँ खाको थोपा औषधी

•

०.३ % जे न् टामाइसिनयु क्त आँ खाको थोपा औषधी

•

१० % sulfacetamide यु क्त आँ खाको थोपा औषधी

•

०.५ % chloramphenicol यु क्त आँ खाको थोपा औषधी
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प्रयोग गर्ने तरिका
आँ खाको थोपा औषधी वा मलमले राम्रोसँ ग काम गर्नको लागि त्यसलाई आँ खाको ढकनीको वाहिर नभई भित्रपट्टि पार्नुपर्द छ ।
तिनको प्रयोग गर्ने विधि बारे सिकाउनु प र्द छ (पृ ष्ठ ३० हेर्नु होस्) ।

ब्याक्टे र ियाबाट हुने conjunctivitis (pink eye) को लागि
७ दिनसम्म दिनको ४ पटक दुवै आँ खामा आँ खाको एण्टिवायोटिक मलम वा एण्टिवायोटिक आँ खाको थोपा औषधीको प्रयोग
गर्नुपर्द छ । आँ खा राम्रो भइसके को जस्तो दे ख िएतापनि एण्टिवायोटिक उपचार पु रै ७ दिनसम्म गर्नुपर्छ ताकी फे री सं क्र मण नहोस् ।

कोर्नि यामा हुने अल्सरका लागि
प्रत्येक घण्टाको अन्तरालमा आँ खाको एण्टिवायोटिक थोपा औषधीको प्रयोग गर्नुपर्द छ र विरामीलाई तु रु न्तै उपचारका लागि
पठाउनु प र्द छ । थोपा औषधी २४ घण्टाका लागि हरे क घण्टामा हाल्नु प र्द छ र त्यसपछि सु ध ार दे ख िएमा थोपा औषधीलाई दिनमा ४
पटक ७ दिनसम्म प्रयोग गर्नुपर्द छ । २ दिनसम्म पनि आँ खामा सु ध ार नआएमा थप उपचार आवश्यक पर्द छ । कोर्नि याको अल्सरका
लागि steroids भएको थोपा औषधी वा मलमको प्रयोग कदापी गर्नुहुँदै न ।

ट्रकोमाको लागि
सके सम्म एजिथ्रोमाइसिन चक्किहरु (पृ ष्ठ ३३) प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि यो छै न भने मात्र टे ट् राक्लाइनयु क्त आँ खाको एण्टिवायोटिक
मलमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ६ हप्तासम्म प्रत्येक दिन दिनको २ पटक दुवै आँ खामा १ % टे ट् राक्लाइनयु क्त आँ खाको
एण्टिवायोटिक मलमको प्रयोग गर्नुपर्द छ ।

नवजात शिशु म ा आँ खासम्वन्धि समस्याको रोकथामका लागि
नवजात शिशु क ो आँ खामा जन्मजात सर्ने सं क्र मणको रोकथामका लागि एण्टिवायोटिकहरुको प्रयोग गरिन्छ । जन्मे प छि तु रु न्तै
आँ खाको ढकनीहरुलाई सफा कपडा वा सफा पानीले बिस्तारै पु छ िसके पछि तल दिइएका एण्टिवायोटिक मलमहरु मध्ये क ो एक
नवजात शिशु क ो दुवै आँ खामा पहिलो २ घण्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्द छः
१ % टे ट्रा क्लाइन वा ०.५ % दे ख ि १ % एरिथ्रोमाइसिन मलमको पातलो ले प (रे ख ा) दुवै आँ खामा जन्मे प छिको २ घण्टाभित्र १
पटक मात्र लगाउनु प र्छ ।
आ
 ँ खाको

तल्लो ढकनीलाई तलपट्टि ताने र मलमको पातलो लाइन आँ खाभरी भित्रि कु नाबाट बाहिरपट्टिसम्म लगाउनु प र्द छ (पृ ष्ठ

३० हेर्नु होस्) । तर ट्यु ब ले शिशु क ो आँ खा भने छु नु हुँदै न ।
यदि मलम नभएको खण्डमा यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छः
२.५ povidone-iodine को मिश्रण
ज
 न्मे प छिको

२ घण्टाभित्र एक पटक मात्र दुवै आँ खामा १–१ थोपा हाल्नु प र्द छ ।

आँ खाको तल्लो ढकनीलाई तलपट्टि ताने र त्यहाँ रहेक ो गहिरो भागमा १ थोपा थिचे र हाल्नु प र्द छ (पृ ष्ठ ३० हेर्नु होस्) । ड्रपरले
आँ खामा भने छोइन दिनु हुँदै न ।
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एजिथ्रोमाइसिन
एजिथ्रोमाइसिन एक एण्टिवायोटिक हो जसले ट्रकोमाको साथै धे रै सं क्र मणहरुको उपचार गर्द छ, त्यसका लागि मु ख बाट १ डोज
खानु प र्छ । ट्रकोमा निर्मूलको लागि अभियान चलाएको स्थानमा ट्रकोमाको सं क्र मणलाई ठीक पार्नको साथै नयाँ सं क्र मण नहोस्
भने र पनि कार्यक्रम चलाउनु प र्छ ।

प्रयोग गर्ने तरिका
ट्रकोमाको लागि
६


महिना र त्यसभन्दा वढी उमे र भएका बालबच्चाहरु, ४० के जि सम्म तौल भएका । तौल अनु स ारको मात्राको लागिः एक

डोजमा मु ख बाट कम्तिमा २० मि. ग्रा. प्रति के. जि. दिनु प र्छ । तर १००० मि. ग्रा. (१ ग्रा.) भन्दा वढी दिनु हुँदै न ।
कम उमे र का बालबच्चाहरुका लागि झोल एजिथ्रोमाइसिन २०० मि. ग्रा./५ मि. लि. को strength मा मिसाइन्छ । उदाहरणको
लागि १० के. जि. तौल भएको बच्चाले ५ मि. लि. को एउटै डोज (२०० मि. ग्रा.) लिनु प र्छ ।
उमे र वढी भएका बालबच्चालाई मु ख बाट २५० एम जि को एजिथ्रोमाइसिन दिनु प र्द छ । चक्कीलाई आधा भाग लगाउनु भ न्दा थोरै
वढी दिनु नै सु र क्षित मानिन्छ । उदाहरणको लागि २० के जि र ३० के जि को बिचको तौल भएका वालवालिकाहरुलाई ५०० मि. ग्रा.
दिनु प र्द छ । ३० के. जी. र ४० के. जि. बिचको तौल भएका वालवालिकालाई ७५० एम जि दिनु प र्द छ ।
बच्चाको उचाइको आधारमा समे त एजिथ्रोमाइसिनको डोज निर्धारण गरिन्छ ।
४
 ०

के जि भन्दा वढी तौल भएका युवा मानिसहरु र वयस्कहरु (गर्भवती महिलाहरु समे त): मु ख बाट १००० एम जि (१ ग्रा) को

एउटै डोज दिनु प र्छ । २५० एम जि को ४ वटा एकै चोटी दिएपनि हुन्छ ।

ट्रकोमा रोकथामको लागि सम्पूर्ण समू द ायलाई एजिथ्रोमाइसिन दिं दा ३ बर्षसम्म प्रत्येक वर्ष औषधि दिनु प र्द छ ।
मु ख बाट दिइने एजिथ्रोमाइसिन उपलब्ध नभएमा ट्रकोमालाई आँ खाको एण्टिवायोटिक मलमबाट उपचार गर्न सकिन्छ । दुवै
आँ खामा दिनको २ पटक ६ हप्तासम्म प्रत्येक दिन १ % टे ट् रासाइक्लिनयु क्त आँ खाको एण्टिवायोटिक मलम लगाउनु प र्द छ ।

भिटामिन ए, रे ट िनोल
भिटामिन ए ले रतन्धो र xerophthalmia को रोकथाम पनि गर्द छ ।
प्रशस्त भिटामिन ए पाउनको लागि मानिसहरुले प्रशस्त मात्रामा पहेंल ा फलफू ल र तरकारीहरु, हरियो सागपातहरु, अण्डा, माछा र
कले ज ो जस्ता खाने कु राहरु खानु प र्ने हुन्छ । रतन्धो र xerophthalmia धे रै हुने स्थानमा यस्ता खाने कु राहरु प्रशस्त मात्रामा खानु सधैं
सम्भव नहुन सक्छ । त्यसकारण वालबच्चालाई ६ महिनाको अन्तरालमा भिटामिन ए दिनु प र्द छ । तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरु सके सम्म
खाने कु राको माध्यमबाट नै साना नानीहरुलाई भिटामिन ए पु र्या उनु पर्ने कु रामा जोड दिन्छन् ।

ध्यान दिनु प र्ने कु रा

!

सु झ ाव गरिएको मात्राभन्दा वढी औषधी प्रयोग गर्नुहुँदै न । वढी भिटामिन ए को प्रयोग पनि हानीकारक हुनसक्छ । गर्भवती
महिलालाई भिटामिन ए को क्याप्सुल दिनु हुँदै न । उनीहरुलाई तरकारी, अण्डा आदि दिनु प र्छ ।
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प्रयोग गर्ने तरिका
चक्की वा क्याप्सुललाई निल्नु प र्द छ । तर कम उमे र का बालबच्चाहरुलाई ट्याबले ट धु ल ो पारे र थोरै आमाको दुध मा मिसाउनु प र्द छ
। अथवा खु ल ा क्याप्सुललाई काटे र बच्चाको मु ख मा त्यसलाई निचोरे र तरल पदार्थ खु व ाउन सकिन्छ ।

बालबच्चामा भिटामिन ए को कमी रोक्नका लागि
रोकथाम कार्यक्रम गर्नः
६


महिना दे ख ि १ बर्षः १००,००० U मु ख बाट एक पटक दिनु प र्छ ।

एक बर्षभन्दा माथिः २००,००० U मु ख बाट एक पटक दिनु प र्द छ । ६ महिनाको अन्तरालमा दोहर्याउनु प र्छ ।

रतन्धोको उपचारको लागि
यदि कसै ल ाई पहिले नै दृष्टिमा कठिनाई भएमा वा रतन्धोका अन्य लक्षणहरु भएमा ३ डोजहरु दिनु प र्द छ । पहिलो डोज तु रु न्तै
दिनु प र्द छ, दोस्रो एक दिन पछि दिनु प र्द छ र ते स् रो डोज कम्तिमा २ हप्तापछि दिनु प र्द छ ।
प्रत्येक ३ डोजहरुको लागिः
६


महिनाभन्दा कमः प्रत्येक डोजमा ५०,००० U मु ख बाट दिनु प र्द छ ।

६ महिनादे ख ि १ बर्षः प्रत्येक डोजमा १००,००० U मु ख बाट दिनु प र्छ ।
एक बर्षभन्दा बढीः प्रत्येक डोजमा २००,००० U मु ख बाट दिनु प र्द छ ।

दाद रु ा भएका वालवालिकाहरुका लागि
दादुर ाबाट निमोनिया र अन्धोपनजस्तो समस्या नहोस् भने र भिटामिन ए दिनु प र्छ ।
६


महिनाभन्दा कमः ५०,००० U मु ख बाट दिनको एकपटक २ दिनसम्म दिनु प र्द छ ।

६ महिनाभन्दा कमः ५०,००० U मु ख बाट दिनको एकपटक २ दिनसम्म दिनु प र्द छ ।
१ बर्षभन्दा वढीः २००,००० U मु ख बाट दिनको १ पटक २ दिनसम्म दिनु प र्द छ ।
यदि बच्चाले पछिल्लो ६ महिनासम्म भिटामिन ए को डोज पहिले नै पाइसके को खण्डमा यो उपचार एक दिनसम्म मात्रै दिनु प र्द छ ।
दादुर ा भएको कसै ल ाई गम्भिर प्रकृ तिको कु पोषण भएमा वा दृष्टि ह्रास हुन शु रु भइसके को भएमा, २ हप्तापछि भिटामिन ए को ते स् रो
डोज दिनु प र्द छ ।
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