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ಪಿೇಠಿಕ
ಉದ್ೇಶ

ಸಿಂಪಕಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಆರ್ೇಗಯಾ ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಭ್ಗಗಳ್ಗಿವೆ ಮತ್ತು 
ರ್ೇಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಕತು 
ಆರ್ೇಗಯಾ ನಿರ್ಮಾರಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಕ್ಳುಳುವುದ್ ಅತಯಾಗತಯಾ.

ರ್ೇಗಿಗಳು, ಪ�ೇಷಕರ್, ಕ್ಟ್ಿಂಬ ಸದಸಯಾರ್ ಅಥವ್ ಆರೈಕದ್ರರ್ಿಂದ್ಗೆ ಅವರ 
ಚಚಮಾಗೆ ಅನ್ಕ್ಲವ್ಗ್ವಿಂತ್ ವೆೈದಯಾರ್, ನೆೇತ್ರ ದ್ದ್ಯರ್, ಆಪ�ಟುೇಮೆಟಿ್ರಸ್ಟು ಗಳು, 
ದೃಷ್ಟು ತಿಂತ್ರಜ್ಞರ್, ಸಲಹೆಗ್ರರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ೇಗಯಾ ವೃತಿತುಪರರ್ ಈ ಪುಸತುಕವನ್ನು 
ಸ್ಧನವ್ಗಿ ಬಳಸಲ್ ಉದೆದಿೇಶಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರ�ೇಗಿ ಅಥವ್ ಕುಟುಂಬದ�ಂದಿಗೆ ಮ್ತನ್ಡುವ ಬದಲಿ 
ಪುಸ್ತಕವ್ಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನುನು ರ�ೇಗಿಗೆ ಅಥವ್ ಕುಟುಂಬಕಕಾ ಸ್ಂತವ್ಗಿ 
ಓದಲು ನೇಡಬೇಕ್ಗಿಲ್ಲ. ಇದನುನು ಆರ�ೇಗ್ಯ ವೃತ್್ತಪರರು ಸಹ್ಯಕವ್ಗಿ ಮತು್ತ 
ಚರ್್ಗಗಳಿಗೆ ಕೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಲು ವಿನ್್ಯಸಗೆ�ಳಿಸಲ್ಗಿದ.

ಎಲ್್ಲ ರ್ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕತುವ್ಗಿರ್ವಿಂತ್ ಸರಯ್ದ ಬರವಣಿಗೆ, ವಿವರಣೆ ಅಥವ್ ಚಚಮಾ 
ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಕಮಾವು ರ್ೇಗಿಯ ಕೇಿಂದ್್ರತವ್ಗಿರಬೇಕ್. ಪ್ರತಿ ರ್ೇಗಿಗೆ ನಿದ್ಮಾಷಟುವ್ಗಿ, 
ಅವರ ಕಿ್ಲನಿಕಲ್ ಪರಸಿಥಿತಿ, ವೆೈಯಕಿತುಕ ಪರಸಿಥಿತಿ, ಭ್ವನ್ತ್ಮಕ ಸಿಥಿತಿ, ಭ್ಷ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಸ್ಮಥಯಾಮಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯ್ವಿಂತ್ಗಿರಬೇಕ್.



ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ರ�ೇಗಿ/ಕುಟುಂಬದ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಲಹೆಗಳು

• ಎಲ್್ಲ ಚ್ರ್ಮಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಲಭಯಾವಿರ್ವ ಇತರ ಡ್ಕ್ಯಾಮೆಿಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು 
ಪರಶಿೇಲಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ನಿೇವು ಪ್್ರರಿಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್ ತಯ್ರಸಿ.

• ನಿೇವು ಈಗ್ಗಲೇ ಆ ರ್ಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ದದಿರ್ ಸಹ, ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಸಮಸ್ಯಾಯ 
ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಲ್ ರ್ೇಗಿ/ಕ್ಟ್ಿಂಬ ಸದಸಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವ ಮ್ಲಕ ಎಲ್್ಲ ಚಚಮಾಗಳನ್ನು 
ಪ್್ರರಿಂಭಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ - ರ್ೇಗಿಯ/ಕ್ಟ್ಿಂಬದ ಭ್ಷ್ ಕೌಶಲಯಾ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾಯ 
ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಮ್ಲಭ್ತ ತಿಳುವಳಿಕಯನ್ನು ನಿಧಮಾರಸಿ. ಅವರ ಭ್ವನ್ತ್ಮಕ ಸಿಥಿತಿಯ 
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕ್ಡಿ. ಅವರ್ ಎಲಿ್ಲ ವ್ಸಿಸ್ತಿತುದ್ದಿರ, ಅವರ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಲಯಕಕೆ ಹೆೇಗೆ 
ಹೆ್ೇಗ್ತ್ತುರ ಮತ್ತು ಅಗತಯಾವಿದದಿರ, ರ್ೇಗಿಯ ಜ್ತ್ಯಲಿ್ಲ ಅಥವ್ ಸಹ್ಯ 
ರ್ಡಲ್ ಲಭಯಾವಿರ್ವ ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ.  ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಕತು ಮಟಟುಕಕೆ 
ಹೆ್ಿಂದ್ಸಲ್ ಈ ರ್ಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

• ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ ರ್ೇಗಿ/ಕ್ಟ್ಿಂಬವನ್ನು ಪ�್ರೇತ್ಸ್ಹಿಸಿ.
• ಸಿಂವಹನವನ್ನು ನಿರ್ನಗತಿಯ ಹನಿ ಎಿಂದ್ ಯೇಚಿಸಿ, ಬಲವಿಂತಕಕೆ ತ್ವರತವ್ಗಿ 

ರ್ಡ್ವುದಲ್ಲ. ಎಲ್್ಲ ರ್ಹಿತಿಯನ್ನು ಒಿಂದೆೇ ತ್ಣ್ಕಿನಲಿ್ಲ ನಿೇಡಲ್ 
ಪ್ರಯತಿನುಸಬೇಡಿ.

• ವೃತಿತುಪರರಲ್ಲದವರಗೆ ಅಥಮಾವ್ಗದ ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ವುದ್ ತಪ್ಪಾಸಿ.
• ಪ್ರತಿ ರ್ೇಗಿಯ/ಕ್ಟ್ಿಂಬದ ನಿಂರ್ಕಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ತ್ಯಿಯ್ ಹೆೇಳುತ್ತುಳೆ, 

“ನನನು ಮಗ್ವಿನ ಕ್ರತ್ ನನಗೆ ಭಯವ್ಗ್ತಿತುದೆ.” ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯ್ ನಿೇಡಬೇಡಿ, “ಅದರ 
ಕ್ರತ್ ಯ್ವುದೆೇ ಚಿಿಂತ್ ಬೇಡ.” ಬದಲಿಗೆ, ಆಕಯ ಕ್ಳಜಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ – 
“ನಿಜ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ್ವಿನ ಬಗೆಗೆ ಕ್ಳಜಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಗಿಯ್ೇ ನ್ವು ಇರ್ವುದ್ 
……….” ಅಥವ್, ಬಹ್ಶಃ ರ್ೇಗಿಯಬ್ಬರ್ ಹೆೇಳುತ್ತುರ, “ನನನು ಕ್ಟ್ಿಂಬದ 
ದೆೇವರನ್ನು ನೆ್ೇಡಲ್ ನ್ನ್ ಬಯಸ್ತ್ತುೇನೆ” ಅಥವ್ “ನನನುನ್ನು ಉತತುಮವ್ಗಿ 
ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವಿಂತ್ ಪ್್ರರ್ಮಾಸಿಕ್ಳುಳುತ್ತುೇನೆ.” ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕತ್ ಅಥವ್ 
ಪ್್ರಥಮಾನೆಯ್ ಅಸಿಂಬದ್ಧವೆಿಂದ್ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಬೇಡಿ. ಅವರ ನಿಂರ್ಕಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

• ರ್ೇಗಿ/ಕ್ಟ್ಿಂಬದವರ್ ಅಥಮಾರ್ಡಿಕ್ಿಂಡಿದ್ದಿರಿಂದ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ಳಳುಲ್ 
ನಿೇವು ರ್ಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ ಅಿಂಶವನ್ನು ತಲ್ಪ್ದ್ಗ ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. 
“ಟಿೇಚ್ ಬ್ಯಾಕ್” ಎಿಂಬ ತ್ಿಂತಿ್ರಕ ಕರಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ರ್ೇಗಿ/ಕ್ಟ್ಿಂಬದವರನ್ನು 
ಕೇಳಿ – “ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯಾ ಏನ್ ಮತ್ತು ನಿೇವು (ಅಥವ್ ನ್ವು) ಏನ್ ರ್ಡಲಿದ್ದಿೇರ, 
ಎಿಂಬ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ?”

• ನಿಮ್ಮ ದೆೈಹಿಕ ಚಲನವಲನದ ಬಗೆಗೆ ಯೇಚಿಸಿ -ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ಕ್ಳಿತ್ ಅಥವ್ 
ನಿಿಂತ್ಕ್ಳುಳುವಿರ, ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ರ್ತನ್ಡ್ತಿತುೇರ.



ಈ ಪುಸ್ತಕವನುನು ಹೆೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯ ಸ್ವರ್ಪ, ಕ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುವಿತ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯನ್ನು ವಿವರಸಲ್ ನಿೇವು 
ರ್ೇಗಿಗಳು ಅವರ ಕ್ಟ್ಿಂಬ ಅಥವ್ ಆರೈಕದ್ರರ್ಿಂದ್ಗೆ ರ್ತನ್ಡ್ವ್ಗಲಲ್್ಲ 
ನಿೇವು ಈ ಪುಸತುಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹ್ದ್. 

ನಿೇವು ನಿಿಂತಿರಲಿ ಅಥವ್ ಕ್ಳಿತಿರಲಿ, ರ್ೇಗಿಯ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿ 
ನೆ್ೇಡಬಹ್ದೆಿಂದ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ಳಿಳು. 

ಪುಸತುಕವು ಕಣಿಣಿನ ಸ್ರ್ನಯಾ ಅಿಂಗರಚನ್ಶ್ಸತ್ರದ್ಿಂದ ಪ್್ರರಿಂಭವ್ಗ್ತತುದೆ. 

ನಿಂತರ ಇದ್ ವಯಸಕೆ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಅಸ್ವಸಥಿತ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾೇಕ ವಿಭ್ಗಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ತತುದೆ. 

ಪ್ರತಿ ಅಸ್ವಸಥಿತ್ಗೆ, ನಿೇವು ಕ್ಣಬಹ್ದ್:

• ನಿೇವು ರ್ೇಗಿಗೆ ಹೆೇಳಬೇಕ್ದ ಪ್ರಮ್ಖ ರ್ಹಿತಿಯಿಂದ್ಗೆ ಪಠಯಾ ಪುಟ: ಸಮಸ್ಯಾ 
ಏನ್; ಈ ಸಮಸ್ಯಾಗೆ ನ್ವು ಏಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್; ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು.   

ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿೇವು ಈ ಪಠಯಾವನ್ನು ರ್ೇಗಿಗ್ಗಿ ಓದಬಹ್ದ್. ಕ್ಲ್ನಿಂತರದಲಿ್ಲ, 
ನಿೇವು ಪಠಯಾವನ್ನು ಕಲಿಯ್ವಿರ ಮತ್ತು ಈ ರ್ಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಂತ ರೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ಹೆೇಳುವುದ್ ಹೆೇಗೆಿಂದ್ ತಿಳಿಯ್ವಿರ.

• ಹೆಚಿಚಿನ ಅಸ್ವಸಥಿತ್ಗಳಿಗ್ಗಿ, ರ್ೇಗಿಗೆ ಸ್ಲಭವ್ಗಿ ಅಥಮಾವ್ಗ್ವ ರೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ವಿವರಸ್ವ ರ್ಗಮಾವನ್ನು ನ್ವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆದಿೇವೆ.  

ಹೆಚಿಚಿನ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ, ನಿೇವು ರ್ೇಗಿಯಿಂದ್ಗೆ ರ್ತ್ರವಲ್ಲ, ರ್ೇಗಿಯ 
ಕ್ಟ್ಿಂಬದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ರ್ತನ್ಡಬೇಕ್ - ಪ�ೇಷಕರ್, ವಯಸಕೆ ಮಕಕೆಳು, ವಯಸಕೆ 
ಸಹೆ್ೇದರ ಅಥವ್ ಸಹೆ್ೇದರ ಜ್ತ್ಗೆ ರ್ತನ್ಡಬೇಕ್. ಈ ಕ್ಟ್ಿಂಬ ಸದಸಯಾರ್ 
ರ್ೇಗಿಯ್ ಏನ್ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಿತುದ್ದಿರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯನ್ನು ವಿಳಿಂಬ ರ್ಡ್ವುದರ 
ಪರಣ್ಮಗಳನ್ನು ಅಥಮಾರ್ಡಿಸ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾ. 

• ಈ ಪುಸತುಕದ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ ಕಣಿಣಿನ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ವಿವರಣಿೇಯ 
ಪೇಪರ್ ಬ್್ಲಕ್ ಇದೆ. ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯ ಸಥಿಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಚಿಸಲ್ ನಿೇವು 
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಒದಗಿಸಿದ ಜ್ಗದಲಿ್ಲ ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯ 
ಹೆಸರನ್ನು ಬರಯಲ್ ಮರಯದ್ರ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ರ್ೇಗಿಗೆ ಅಥವ್ ಕ್ಟ್ಿಂಬ 
ಸದಸಯಾರಗೆ ನಿೇಡಿ.



ಸ್ರ್ನಯಾ ಕಣ್ಣಿ



ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಹ್ಯ ಅಂಗರಚನ್ಶ್ಸತ್ರ

ಕಣಿಣಿನ ಪ್ಪ

ಶ್ವೇತ್ಕ್ಷಿಪಟ

ಕಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾ

ಐರಸ್

ಮೆೇಲಿನ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾ



ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನುಯುಗಳು



ಕಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗರಚನ್ಶ್ಸತ್ರ 

 



ಸ್ಮ್ನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ 

ರಟಿನ್

ಮಕ್ಲ್



ವಯಸಕೆರ್



ಬ್ಹಯಾ ಕ್ಯಿಲಗಳು



ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಎಿಂಬ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ಗ್ಲ್ರ್ ಕಣ್ಣಿ ಎಿಂದ್ ಕರಯ್ತ್ತುರ, 

ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ಕಿಂಜಕಿಟುವ್ ಉರಯ್ತವ್ಗಿದೆ, ಇದ್ ತ್ಳುವ್ದ ಸಪಾಷಟು 
ಅಿಂಗ್ಿಂಶವ್ಗಿದ್ದಿ ಅದ್ ಕಣಿಣಿನ ರ್ಳಿ ಭ್ಗವನ್ನು ಆವರಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯ 
ಒಳಭ್ಗವನ್ನು ರೇಖಿಸ್ತತುದೆ.

• ಲಕ್ಷಣಗಳು ನವೆ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ನಿೇರ್ ಸ್ರಯ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ 
ಅಿಂಟ್ದ ಹಳದ್ ಬಣಣಿದ ಕ್ರಸ್ಟು ಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರಬಹ್ದ್.

• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಒಿಂದ್ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳ ಮೆೇಲ ಪರಣ್ಮ 
ರ್ೇರಬಹ್ದ್.

• ಇದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಸ್್ೇಿಂಕಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ. ಬ್ಯಾಕಿಟುೇರಯ್ ಮತ್ತು ವೆೈರಲ್ 
ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಎರಡ್ ಬಹಳ ಸ್ರ್ನಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಕ್್ರಮಿಕವ್ಗಿದೆ. 

• ಧ್ಳು ಅಥವ್ ರ್ಸ್ಯನಿಕಗಳಿಿಂದ ಅಲಜಿಮಾ, ಗ್ಯ ಅಥವ್ ಕಿರಕಿರಯಿಿಂದ 
ಕ್ಡ ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ.

ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಸ್್ೇಿಂಕಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ದರ, ಸ್್ೇಿಂಕ್ ಇತರ ಕಣಿಣಿಗೆ ಅಥವ್ ಇತರ 

ಜನರಗೆ ಹರಡಬಹ್ದ್.
• ರ್ಸ್ಯನಿಕ ಉದೆ್ರೇಕಕ್ರಯಿಿಂದ ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಉಿಂಟ್ದರ, ತ್ತ್ಮಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ್ 

ನಿೇಡದ್ದದಿಲಿ್ಲ ಅದ್ ಕಣಿಣಿನ ಶ್ಶ್ವತ ಹ್ನಿಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ವೆೈರಸ್ ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರರ್ಣದಲಿ್ಲರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಲವೆೇ 

ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ತ್ನ್ಗಿಯ್ೇ ಸರ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. 
• ಬ್ಯಾಕಿಟುೇರಯ್ಗಳ ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಗೆ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಆಿಂಟಿಬಯೇಟಿಕ್ ಕಣಿಣಿನ 

ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಅಥವ್ ಆಯಿಿಂರ್ ಮೆಿಂರ್ ನಿಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್, ಆದ್ಗ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ 
ಪ್ರರ್ಣದಲಿ್ಲ ಇದ್ ಕಲವು ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಹ್ರಗೆ್ಳಳುಬಹ್ದ್.

• ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಅಥವ್ ಉರಯ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡಲ್ ಕಣಿಣಿನ 
ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಅಥವ್ ಆಯಿಿಂರ್ ಮೆಿಂಟನ್ನು ನಿೇಡಬಹ್ದ್.  

• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಅಲಜಿಮಾಯಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ದರ, ಅಲಜಿಮಾ-ವಿರ್ೇಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡಬಹ್ದ್.

• ಆಗ್ಗೆಗೆ, ದ್ನವಿಡಿೇ ಕೈ ತ್್ಳೆದ್ಕ್ಳುಳುವುದ್ ಮ್ಖಯಾ.
• ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಒರಸಿಕ್ಳಳುಲ್ ನಿೇವು ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿದರ, ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು 

ಇತರರ್ಿಂದ್ಗೆ ಹಿಂಚಿಕ್ಳಳುಬೇಡಿ, ಏಕಿಂದರ ಅದ್ ಸ್್ೇಿಂಕನ್ನು ಹರಡ್ತತುದೆ.
• ಕಲವು ವ್ರಗಳಲಿ್ಲ ರ್ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆ್ೇಗದ್ದದಿರ, ಕಿ್ಲನಿಕ್ ಗೆ ಹೆ್ೇಗಿ. 



ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್

ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್



ಟ�ೇಸಿಸ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಟ್ೇಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಎಿಂದರ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರ್ವ ಸ್ನುಯ್ವಿನ 

ದೌಬಮಾಲಯಾದ್ಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ವ ಮೆೇಲಿನ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯ್ ಜ್ೇತ್ರ್ೇಳುವುದ್.
• ಹೆಚಿಚಿನ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಸಿಂಭವಿಸ್ತತುದೆ ಆದರ ಇದ್ ಎರಡ್ 

ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗ್ ಸಿಂಭವಿಸ್ವ ಸ್ಧಯಾತ್ ಇರ್ತತುದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ವಯಸ್ಸ್ದಿಂತ್ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.
• ಇದ್ ನವಜ್ತ ಶಿಶ್ಗಳು ಅಥವ್ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿಗೆ ಗ್ಯವ್ಗ್ವುದರಿಂದ ಅಥವ್ ಮ್ಖದಲಿ್ಲನ ನರಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಮಧ್ಮೆೇಹ ಅಥವ್ ಪ್ಶ್ವಮಾವ್ಯ್ಗಳಿಂತಹ ಕಲವು ಕ್ಯಿಲಗಳಿಿಂದ 

ಉಿಂಟ್ಗಬಹ್ದ್.

ಟ�ೇಸಿಸ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯ್ ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯ ಎಲ್್ಲ ಅಥವ್ ಭ್ಗವನ್ನು ಆವರಸಿದರ, ಅದ್ 

ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸ್ತತುದೆ.
• ಕ್ಸ್್ಮಟಿಕ್ - ನೆ್ೇಟ. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಟ್ೇಸಿಸ್ ಸರಪಡಿಸಲ್ ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವ್ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ 

ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ಮ್ಲಕ ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯನ್ನು ಮೆೇಲಕಕೆತ್ತುವುದ್ ರ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ಗಿದೆ.

[ರ್ೇಳುರಪಪಾಯ್ ಒಿಂದ್ ರೇತಿಯ ನೆರಳಿನಿಂತ್, ರಪಪಾಯ್ ಕಳಕಕೆ ಇಳಿದಿಂತ್ ಇರ್ತತುದೆ. 
ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಕಳಭ್ಗವು ಕಳಕಕೆ ಇಳಿದಿಂತ್ ಇರ್ತತುದೆ, ನಿೇವು ಪ್ಶ್ವಮಾವ್ಗಿ ನೆ್ೇಡಬಹ್ದ್.]
 

 



ಟ�ೇಸಿಸ್ 

 

ಆರಿಂಭಿಕ ಟ್ೇಸಿಸ್  ಸ್ರ್ರತ ಟ್ೇಸಿಸ್ 

ತಿೇವ್ರವ್ದ ಟ್ೇಸಿಸ್
 



ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಟ್ೇಸಿಸ್ 

ಸ್ರ್ರತ ಟ್ೇಸಿಸ್ ತಿೇವ್ರವ್ದ ಟ್ೇಸಿಸ್
 

ಟ�ೇಸಿಸ್
 



ಕಲೇಜಿಯ್ನ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯಲಿ್ಲನ ಸಣಣಿ ಗಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತತುದೆ, ಇದ್ ನಿಬಮಾಿಂಧಿತ ತ್ೈಲ ಗ್ರಿಂರ್ಯಿಿಂದ 

ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ನೆ್ೇವುರಹಿತವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 
• ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ, ಸ್ರ್ರ್ ಒಿಂದ್ ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಚ್ಲ್ಜಿಯ್ನ್ ತ್ನ್ಗಿಯ್ೇ 

ಹೆ್ರಟ್ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ.

ಕಲೇಜಿಯ್ನ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಚ್ಲಜಿಯ್ನ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಒತತುಡವನ್ನುಿಂಟ್ರ್ಡ್ತತುದೆ, ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಅದ್ 

ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗಿದದಿರ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ನಿಂತರದಲಿ್ಲ, ದೃಷ್ಟುಗೆ ತ್್ಿಂದರ ಉಿಂಟ್ರ್ಡ್ತತುದೆ.
• ಕಲೇಜಿಯ್ನ್ ತ್ನ್ಗಿಯ್ೇ ಹೆ್ೇಗದ್ದದಿರ ಅಥವ್ ನೆ್ೇವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸಥಿತ್ಯನ್ನು 

ಉಿಂಟ್ರ್ಡಿದರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಕಬೇಡಿ ಅಥವ್ ಅದನ್ನು ತ್ರಯಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಬೇಡಿ!
• ದ್ನಕಕೆ 3 ರಿಂದ 6 ಬ್ರ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲ ಕಣಿಣಿಗೆ ಬಚಚಿಗಿರ್ವಿಂತ್ ಒತಿತುಕ್ಳಿಳು.
• ಕಣಿಣಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವ್ ಮ್ಲ್ಮ್ - ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಸ್್ೇಿಂಕ್ ಇದದಿರ 

ರ್ತ್ರ.
• ಅದನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ವ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ - ಅತಯಾಿಂತ ತಿೇವ್ರವ್ದ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ ರ್ತ್ರ, 

ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಪಾಿಂದ್ಸ್ವುದ್ಲ್ಲ.

 



ಕಲೇಜಿಯ್ನ್  

 

ಕಲೇಜಿಯ್ನ್



ಟರಿಜಿಯಂ 

ಸಮಸ್್ಯ
• ಟರಜಿಯಿಂ ಒಿಂದ್ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಯಾನಸ್ರ್ ಅಲ್ಲದ 

ಬಳವಣಿಗೆಯ್ಗಿದ್ದಿ, ಸ್ಯಮಾನ ಬಳಕ್ ಅಥವ್ ಧ್ಳು ಮತ್ತು ಗ್ಳಿಯಿಂತಹ 
ಉದೆ್ರೇಕಕ್ರಗಳಿಗೆ ಒಡಿ್ಡಕ್ಳುಳುವುದರಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ.

ಟರಿಜಿಯಂಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಹೆಚಿಚಿನ ಟರಜಿಯಿಂ ನಿರ್ಪದ್ರವವ್ಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಚಿಕಕೆದ್ಗಿದ್ದಿಗ ಯ್ವುದೆೇ 

ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಅಗತಯಾವಿಲ್ಲ.
• ಕಲವು ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ, ಇದ್ ಕಣ್ಣಿ ಕಿಂಪ್ಗಿಸ್ತತುದೆ ಅಥವ್ ಕಿರಕಿರಯನ್ನು 

ಉಿಂಟ್ರ್ಡ್ತತುದೆ.
• ಬಳವಣಿಗೆಯ್ ಕ್ನಿಮಾಯ್ದ ಹೆಚಿಚಿನ ಭ್ಗವನ್ನು ಆವರಸಿದರ, ಅದ್ ದೃಷ್ಟು 

ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಿಂಟ್ರ್ಡ್ತತುದೆ.
• ಬಳವಣಿಗೆಯ್ ಕಣಿಣಿನಪ್ಪಯನ್ನು ಆವರಸಿದರ, ಅದ್ ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು 

ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸ್ತತುದೆ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿ ಅಥವ್ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಟರಜಿಯಿಂ ಅನ್ನು 

ದ್ರ ರ್ಡ್ತತುದೆ.
• ಬಳವಣಿಗೆ ಸಣಣಿದ್ಗಿದದಿರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಿಂಟ್ರ್ಡದ್ದದಿರ, 

ಯ್ವುದೆೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಅಗತಯಾವಿಲ್ಲ.
• ಕಣ್ಣಿ ಕಿಂಪು ಅಥವ್ ಕಿರಕಿರ ಇದದಿರ, ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ಕ್ವ ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಬಳಸಬಹ್ದ್.
• ಬಳವಣಿಗೆಯ್ ಕ್ನಿಮಾಯ್ ಅಥವ್ ಕಣಿಣಿನಪ್ಪಯ ದೆ್ಡ್ಡ ಭ್ಗವನ್ನು 

ಆವರಸಿದರ, ಅದನ್ನು ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಿಿಂದ ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಬೇಕ್.
• ಬಳವಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬಹ್ದ್. ಯ್ವುದೆೇ ಪುನಃ ಬಳವಣಿಗೆ ಇದದಿರ ಕಿ್ಲನಿಕ್ ಗೆ 

ಬರ್ವುದ್ ಮ್ಖಯಾ.
  
[ಟರಜಿಯಿಂ ಒಿಂದ್ ರೇತಿಯ ತ್ರ ಇದದಿಿಂತ್, ಒಿಂದ್ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಪರದೆ ಎಳೆದಿಂತ್ 
ಇರ್ತತುದೆ. ಪರದೆಯಿಿಂದ ಮ್ಚಿಚಿದಿಂತ್ ಇರ್ತತುದೆ, ನಿೇವು ಇನ್ನು ಮ್ಿಂದೆ ಏನನ್ನು 
ನೆ್ೇಡಲ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ.]

 



ಟರಿಜಿಯಂ   

ಆರಿಂಭಿಕ ಟರಜಿಯಿಂ ಸ್ರ್ರತ ಟರಜಿಯಿಂ 

ಅತಯಾಧಿಕ ಟರಜಿಯಿಂ
 



ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಟರಜಿಯಿಂ 

ಸ್ರ್ರತ ಟರಜಿಯಿಂ ಅತಯಾಧಿಕ ಟರಜಿಯಿಂ 
 

ಟರಿಜಿಯಂ
 



ಕ್ನ್ಗಯಲ್ ಅಲಸೆರ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕ್ನಿಮಾಯಲ್ ಅಲಸ್ರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಕ್ನಿಮಾಯ್ದ ಹೆ್ರ ಪದರದಲಿ್ಲ ತ್ರದ 

ನೆ್ೇಯ್ತಿತುರ್ವ, ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಿಂದೆ ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿ ಕ್ಣ್ತತುದೆ. 
• ಕ್ನಿಮಾಯಲ್ ಅಲಸ್ರ್ ಹಪ್ಮಾಸ್ ಸ್್ೇಿಂಕ್, ಗೆ್ನೆ್ರಯ್ ಅಥವ್ ಆಘ್ತದ 

ಸ್್ೇಿಂಕಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗಬಹ್ದ್.

ಕ್ನ್ಗಯಲ್ ಅಲಸೆರ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕ್ನಿಮಾಯಲ್ ಅಲಸ್ರ್ ನಿಿಂದ ದೃಷ್ಟು ಕಳೆದ್ಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ ಕಣಿಣಿನ ನಷಟುಕಕೆ 

ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಎಲ್್ಲ ರೇತಿಯ ಹ್ಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿನ ಆರೈಕ ತಜ್ಞರ್ಿಂದ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗ್ಗಿ, ಸ್ಧಯಾವ್ದಷ್ಟು 

ಬೇಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕ್. 
• ಆರ್ರವ್ಗಿರ್ವ ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ (ಹಪ್ಮಾಸ್ ಅಥವ್ ಗೆ್ನೆ್ರಯ್) ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್.
• ಕ್ನಿಮಾಯಲ್ ಹ್ಣಿಣಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಪ್ರತಿಜಿೇವಕ ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ಕ್ವ ಹನಿಗಳು ಅಥವ್ 

ಮ್ಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆೇಳಿದಿಂತ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ಕ್ವ ಹನಿಗಳನ್ನು 
ಬಳಸ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾ.

• ತ್ಿಂಬ್ ತಿೇವ್ರವ್ದ ಹ್ಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ಅಗತಯಾವ್ಗಬಹ್ದ್.

 



ಕ್ನ್ಗಯಲ್ ಅಲಸೆರ್

 

ಕ್ನಿಮಾಯಲ್ ಅಲಸ್ರ್



 
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಆರ್ೇಗಯಾದ ಪ್ರಮ್ಖ ಭ್ಗವ್ಗಿದೆ. ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಮೈಯನ್ನು 

ನಯಗೆ್ಳಿಸಲ್ ಸಹ್ಯ ರ್ಡ್ತತುದೆ, ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಚಚಿಳಗಳು ಸರ್ಗವ್ಗಿ ಮೆೇಲಕಕೆ 
ಮತ್ತು ಕಳಕಕೆ ಚಲಿಸ್ವಿಂತ್ ರ್ಡ್ತತುದೆ. ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಹೆ್ರ ಮೆೇಲಮೈಯ್ದ 
ಕಿಂಜಿಂಕಿಟುವ್ವನ್ನು ಪ�ೇಷ್ಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿ 
ಉಿಂಟ್ರ್ಡ್ವ ಕ್ಳಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಟುೇರಯ್ದಿಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ತತುದೆ.

• ಪ್ರತಿ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಿರ್ವ ಲ್ಯಾಕಿ್ರಮಲ್ ಗ್ರಿಂರ್ಯಿಿಂದ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಉತಪಾತಿತುಯ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಪ್ರತಿ ಬ್ರ ನಿೇವು ಕಣ್ಣಿ ಮಿಟ್ಕಿಸಿದ್ಗ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಮೈಯಲಿ್ಲ ಹರಡ್ತತುದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಮೆೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕಳಗಿನ ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಚಚಿಳಗಳ ಮ್ಲಯಲಿ್ಲರ್ವ ಸಣಣಿ 
ರಿಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಹರಯ್ತತುದೆ. 

• ನಿಂತರ ಅವು ಸಣಣಿ ನ್ಳಗಳ ಮ್ಲಕ ಮ್ಗಿನ ಬದ್ಯಲಿ್ಲ ಕವ್ಟಗಳಿಂತ್ 
ಜ್ೇಡಿಸಿರ್ವ ಚಿೇಲಕಕೆ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ ನಿಂತರ ಮ್ಗಿನೆ್ಳಗೆ ಖ್ಲಿಯ್ಗ್ವ ಮ್ನನು 
ಒಿಂದ್ ನ್ಳದ ಕಳಗೆ, ನ್ಸ್್ಲ್ಕಿ್ರಮಲ್ ನ್ಳ ಕಣಿಣಿೇರನ ನ್ಳಕಕೆ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ.

• ನ್ಳವು ಮ್ಚಿಚಿ ಹೆ್ೇದರ, ಕಣಿಣಿೇರಗೆ ಸಪಾಷಟುವ್ದ ರ್ಗಮಾವನ್ನು 
ಕಿಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂಗ್ರಹವ್ಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ 
ನಿೇರ್ಣಿಸ್ತತುದೆ.

• ಕಣಿಣಿೇರನ ನ್ಳದ ಒಳಪದರ ದಪಪಾವ್ಗ್ವುದ್. ಅವುಗಳ ಒಳಪದರವು 
ದಪಪಾವ್ಗ್ವುದ್, ಊತ ಅಥವ್ ಉರಯ್ತದ್ಿಂದ್ಗಿ ಕಣಿಣಿೇರನ ನ್ಳಗಳು 
ಕಿರದ್ಗಬಹ್ದ್. ಇದನ್ನು ಪ್್ರಥಮಿಕವ್ಗಿ ಸ್್ವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ಿಂಡಿರ್ವ 
ಮ್ಗಿನ ನ್ಳ ಅಡಚಣೆ (ಪ್ಿಂಡೆ್) ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ 40 
ವಷಮಾಕಿಕೆಿಂತ ಮೆೇಲಪಾಟಟು ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ.

• ಮ್ಗಿನ ತ್್ಿಂದರಗಳು, ಉದ್ಹರಣೆಗೆ: ಇಿಂತಹ ಬಳವಣಿಗೆಗಳು ಮ್ಖಕಕೆ 
ಆದ ಗ್ಯದ್ಿಂದ್ಗಿ, ಗಡೆ್ಡಗಳು (ಪ್ಲಿಪ್ಸ್) ಅಥವ್ ಮ್ಗಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ 
ಮ್ಳೆಯ ಬಳವಣಿಗೆ.

• ಸ್ೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಗಳು, ಅವುಗಳೆಿಂದರ: ಸ್್ೇಿಂಕ್, ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರದ 
ತ್್ಿಂದರಗಳು, ಗೆಡೆ್ಡ.

• ಕಳಗಿನ ಕ್ರಣಗಳಿಗ್ಗಿ ಮ್ಗಿನ ನ್ಳಗಳನ್ನು ಮ್ಚಿಚಿಹೆ್ೇಗಬಹ್ದ್:

• ಮ್ಗಿನ ನ್ಳ ಅಡಚಣೆ (ಎನ್ ಎಲ್ ಡಿಒ) ಒಿಂದ್ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣಿಣಿೇರನ 
ನ್ಳಗಳ ತಡೆ.  ಇದ್ ನವಜ್ತ ಶಿಶ್ಗಳು, ಮಕಕೆಳು ಅಥವ್ ವಯಸಕೆರಲಿ್ಲ 
ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.

ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ



ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ
ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಬರಲ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗದ್ದದಿರ, ದ್ರವವು ನ್ಳದಲಿ್ಲ ಕ್ಳಿತ್ಕ್ಳುಳುತತುದೆ 

ಮತ್ತು ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಮ್ಲವ್ಗಬಹ್ದ್. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಅಡಚಣೆಯ ಕ್ರಣವನ್ನು ಅವಲಿಂರ್ಸಿರ್ತತುದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ 
ಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರಬಹ್ದ್:
• ಕಣಿಣಿನ ಹನಿಗಳು, ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡ್ತತುದೆ.
• ನಿಬಮಾಿಂಧಿತ ನ್ಳವನ್ನು ತ್ರಯಲ್ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್.
• ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ ಅಥವ್ ಮ್ಳೆ ವಿರ್ಪತ್ಯನ್ನು ಸರಪಡಿಸಲ್ 

ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್.



ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ



ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ, ರಟಿನ್ದ ಮೆೇಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸಲ್ ಕಣಿಣಿನ ಲನ್ಸ್ 

ಅಗತಯಾ.
• ಕಣಿಣಿನ ಲನ್ಸ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿರ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಬಳಕ್ 

ಹ್ದ್ಹೆ್ೇಗಲ್ ಅನ್ವು ರ್ಡಿಕ್ಡ್ತತುದೆ. 
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಎಿಂದರ ಲನ್ಸ್ ನಲಿ್ಲ ಮಬ್್ಬ – ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪಾಷಟುತ್ಯಿಿಂದ ಕ್ಷಿೇರ ರ್ಳಿ 

ಬಣಣಿಕಕೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಬಳಕನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ ಹೆ್ೇಗದಿಂತ್ ತಡೆಯ್ತತುದೆ. 
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಸಣಣಿದ್ಗಿ ಪ್್ರರಿಂಭವ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಆರಿಂಭದಲಿ್ಲ ದೃಷ್ಟು ಮೆೇಲ 

ಕಡಿಮೆ ಪರಣ್ಮ ರ್ೇರಬಹ್ದ್. ಆದರ ಕ್ರಮೆೇಣ ಅದ್ ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗಬಹ್ದ್, 
ಕ್ನೆಗೆ ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್. 

• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ವಯಸ್ಸ್ದವರಲಿ್ಲ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ, ಆದರ ಶಿಶ್ಗಳು 

ಸ್ೇರದಿಂತ್ ಯ್ವುದೆೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಿ್ಲ ಅವು ಕ್ಣಿಸಿಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿನ ಗ್ಯದ್ಿಂದ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಕ್ಡ ಉಿಂಟ್ಗ್ತತುದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕ್ಲ್ನಿಂತರದಲಿ್ಲ, ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಯಿಿಂದ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಬಳಕನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ 

ಪ್ರವೆೇಶಿಸ್ವುದನ್ನು ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸ್ತತುದೆ, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ದೃಷ್ಟು ನಷಟುವ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಅಿಂತಿಮವ್ಗಿ ಕ್ರ್ಡ್ತನವ್ಗ್ತತುದೆ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ದ್ರವ್ಗ್ವಿಂತ್ ರ್ಡ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವ್ 

ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವ ಏಕೈಕ ರ್ಗಮಾವೆಿಂದರ ಮೊೇಡ ಕವಿದ ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಲನ್ಸ್ 

ಅನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೃತಕ ಲನ್ಸ್  ಹ್ಕ್ವುದ್.

[ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಎಿಂಬ್ದ್ ಒಿಂದ್ ಕಿಟಕಿಯ ಮೆೇಲ ಕ್ಳಕ್ ಇದದಿಿಂತ್. ಈ ಕ್ಳಕಿನ 
ಭ್ಗವು ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗಬಹ್ದ್, ಇನ್ನು ಮ್ಿಂದೆ ಏನನ್ನು ನೆ್ೇಡದ ಹ್ಗೆ ದೃಷ್ಟುಯ್ 
ಕಡಿಮೆಯ್ಗ್ತ್ತು ಬರಬಹ್ದ್.]



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ

 

ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ

ಆರಿಂಭಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಸ್ರ್ರತ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ 
 

ಅತಯಾಧಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ
 



ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ 

ಸ್ರ್ರತ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಅತಯಾಧಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ 
 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
 



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
ಸ್ಮ್ನ್ಯ

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
 

 



ಕಣ್ಣಿ ತ್ರದೆೇ ಇರ್ವುದ್  ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲ್ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸಣಣಿ ಗ್ಯ
 

ಹಳೆಯ, ಮಸ್ಕ್ದ ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆ್ಸ, ಕೃತಕ ಲನ್ಸ್  
ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ಗ್ತತುದೆ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಗ್ತತುದೆ

• ರ್ೇಗಿಯ್ ಎಚಚಿರವ್ಗಿರ್ತ್ತುರ. 
• ಕಣಣಿನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ವುದ್ಲ್ಲ. 
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಸ್ರ್ರ್ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್. 
• ರ್ೇಗಿಗೆ ಅರವಳಿಕ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತತುದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವ್ ಸಥಿಳಿೇಯ ಅಥವ್, 

ಅಪರ್ಪದ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ, ಸ್ರ್ನಯಾ ಅರವಳಿಕ. 
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ, ಕಣಿಣಿಗೆ ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಕಟಟುಲ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಮರ್ದ್ನ ರ್ೇಗಿಯನ್ನು ಕಿ್ಲೇನಿಕ್ ನಲಿ್ಲ ನೆ್ೇಡಬೇಕ್. 
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ದ್ನದಿಂದ್ ರ್ೇಗಿಯ್ ಮನೆಗೆ ಹೆ್ೇಗಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ 

ಆಸಪಾತ್್ರಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಬಹ್ದ್, ಅವರ ಆರ್ೇಗಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಕಿ್ಲೇನಿಕ್ ನಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟು 
ಹೆ್ತಿತುರಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ ಎಿಂಬ್ದರ ಆರ್ರದ ಮೆೇಲ. 

• ಕಣಿಣಿಗೆ ಮ್ಚಿಚಿದ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮರ್ದ್ನ ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ರ್ೇಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆ್ೇಡಬಹ್ದ್. 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆ



• ರ್ೇಗಿಗೆ ಕಣಿಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲ್ಗ್ವುದ್, ಇದನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ ಸ್್ೇಿಂಕ್ ತಡೆಗಟಟುಲ್ 
ನಿದೆೇಮಾಶಿಸಿದಿಂತ್ ಬಳಸಬೇಕ್.

• ರ್ೇಗಿಗೆ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಇದದಿರ, ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ದ 
ನಿಂತರ, ಎರಡನೆೇ ಕಣಿಣಿಗೆ ಕಲವು ವ್ರಗಳು ಅಥವ್ ತಿಿಂಗಳುಗಳ ನಿಂತರ 
ರ್ಡಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ. 

• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ ಕಲವು ಜನರಗೆ ಕನನುಡಕ ಬೇಕ್ಗಬಹ್ದ್. 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆ



ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ಮುನನು

 
ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ನಂತರ

 



ಗ್್ಲಕ್ೇರ್



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣ್ಣಿ ಸಪಾಷಟುವ್ದ ದ್ರವದ್ಿಂದ ತ್ಿಂರ್ರ್ತತುದೆ. 
• ಈ ದ್ರವವು ನಿರಿಂತರವ್ಗಿ ಉತಪಾತಿತುಯ್ಗ್ತಿತುರ್ತತುದೆ ನಿಂತರ ಬತಿತು ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ, 

ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಯ್ವ್ಗಲ್ ಒಿಂದೆೇ ಪ್ರರ್ಣದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರಬೇಕ್.
• ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೆ್ರಹ್ಕ್ವಿಂತಹ ನ್ಳಗಳು ಮ್ಚಚಿಲಪಾಟಿಟುದದಿರ, ಹೆಚಿಚಿನ 

ಪ್ರರ್ಣದಲಿ್ಲ ದ್ರವವು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಒತತುಡವನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಿಸ್ತತುದೆ.

• ಹೆಚಿಚಿದ ಒತತುಡವು ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿ ರ್ಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ನಿಂತರ ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.

• ಈ ಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಪ್ಶ್ವಮಾ ದೃಷ್ಟು ಅಥವ್ 

ಕ್ರ್ಡ್ತನವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಯಲ್ಲದೆ, ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು ಕಳೆದ್ಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆಗಳು
• ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ವನ್ನು ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ಕ್ವ ಹನಿಗಳು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲನ ಒತತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡ್ತತುದೆ. ಈ 

ಹನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವ್ಗಿ ಬಳಸಬೇಕ್.
• ಕಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ಶ್ವಮಾ ದೃಷ್ಟುಯಳಗಿನ ಒತತುಡವನ್ನು ನಿಯಮಿತವ್ಗಿ ಪರಶಿೇಲಿಸಬೇಕ್.
• ಕಣಿಣಿನ ಹ್ನಿ ಅಥವ್ ಪ್ಶ್ವಮಾ ದೃಷ್ಟುಯ್ ಮ್ಿಂದ್ವರದರ, ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ 

ಹೆ್ರತ್ಗಿಯ್, ಕ್ರ್ಡ್ತನವನ್ನು ತಡೆಗಟಟುಲ್ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಅಥವ್ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ 
(ಮ್ರರಲಿ್ಲ ಅತಯಾಿಂತ ಪರಣ್ಮಕ್ರ) ಅಗತಯಾ.

[ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ನಿೇರನ ಟ್ಯಾಿಂಕ್ ಇದದಿ ಹ್ಗೆ – ನಿೇರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೆ್ರಗೆ ಹರದ್ 
ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. ನಿೇರ್ ಹೆ್ರಹೆ್ೇಗ್ವಿಕಯ್ ಮ್ಚಿಚಿ ಹೆ್ೇದರ, ನಿೇರ್ ಹೆ್ರಗೆ ಹರದ್ 
ಹೆ್ೇಗಲ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಿಂಕ್ ಒಡೆದ್ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಪಡಿಸಲ್, ನಿೇವು 
ಔರ್ ಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಪಡಿಸಬೇಕ್ ಅಥವ್ ಹೆ್ಸ ಔರ್ ಲರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಕಬೇಕ್.]



ಸ್ಮ್ನ್ಯ
 

 



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
 

 



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
 

ಸ್ರ್ನಯಾ ಬ್ಧಿತ

ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತತುದೆ
 

ಇನ್ ಲಟ್

ಇನ್ ಲಟ್

ಇನ್ ಲಟ್

ಔಟ್ ಲಟ್

ಔಟ್ ಲಟ್

ಔಟ್ ಲಟ್



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್ – ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲ ಪರಿಣ್ಮ
 

ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ 

ಸ್ರ್ರತ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಅತಯಾಧಿಕ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ 
 



ರಟಿನ್



ಡಯ್ಬಟಕ್ ರಟನ�ೇಪತ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ರಟಿನ್, ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ ಅನೆೇಕ ಸಣಣಿ ರಕತುನ್ಳಗಳನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ. 
• ರಕತುದಲಿ್ಲನ ಸಕಕೆರ ಅಧಿಕವ್ಗಿದ್ದಿಗ (ಮಧ್ಮೆೇಹ), ಈ ಸಣಣಿ ರಕತುನ್ಳಗಳು ಒಡೆದ್ 

ರಕತು ಅಥವ್ ದ್ರವವನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ ಸ್್ೇರಕ ರ್ಡಿ ರಟಿನ್ವನ್ನು ಹ್ನಿಗೆ್ಳಿಸ್ತತುವೆ. 
• ಇದ್ ಹೆ್ಸ ರಕತುನ್ಳಗಳು ಬಳೆಯಲ್ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ರಟಿನ್ವನ್ನು 

ತಲ್ಪದಿಂತ್ ಬಳಕನ್ನು ತಡೆಯ್ತತುದೆ. 
• ಆರಿಂಭಿಕ ಹಿಂತಗಳಲಿ್ಲ, ಯ್ವುದೆೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. 
• ನಿಂತರದ ಹಿಂತಗಳಲಿ್ಲ, ತ್ೇಲ್ಡ್ವ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟು ಮಿಂದವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 
• ಎಲ್್ಲ ರೇತಿಯ ಮಧ್ಮೆೇಹ ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ರ್ೇಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಡಯ್ಬಟಿಕ್ 

ರಟಿನೆ್ೇಪತಿ ತ್ಿಂಬ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿದೆ. 

ಡಯ್ಬಟಕ್ ರಟನ�ೇಪತ್ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ಡಯ್ಬಟಿಕ್ ರಟಿನೆ್ೇಪತಿಯ್ ತಿೇವ್ರ ದೃಷ್ಟು ನಷಟು ಅಥವ್ 

ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆಗಳು
• ರಕತುದಲಿ್ಲನ ಸಕಕೆರ ಮಟಟುವನ್ನು ನಿಯಿಂತಿ್ರಸಲ್ ಇದ್ ಅವಶಯಾಕವ್ಗಿದೆ.
• ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿಯ್ಗದಿಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್್ರರಿಂಭಿಸ್ವುದ್ ಅತಯಾಗತಯಾ.
• ಹೆ್ಸ ರಕತುನ್ಳಗಳ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸ್್ೇರಕಯ್ಗ್ವುದನ್ನು ತಡೆಯಲ್ 

ಕಣಿಣಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಚ್ಚ್ಚಿಮದ್ದಿ ಮ್ಲಕ ನಿೇಡಲ್ಗ್ವುದ್.
• ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್, ದ್ರವದ ಸ್್ೇರಕಯನ್ನು ನಿರ್ನಗೆ್ಳಿಸಲ್.
• ತಿೇವ್ರತರವ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ, ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಹಸತುಕ್ೇಪದ ಅಗತಯಾವಿದೆ.
• ಈ ಸಮಸ್ಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಎಲ್್ಲ ಕಣಿಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಲಭಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ 

ಮತ್ತು ರ್ೇಗಿಯನ್ನು ಮತ್್ತುಿಂದ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಲಯಕಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹ್ದ್.
• ಈ ಸಿಥಿತಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.



ಡಯ್ಬಟಕ್ ರಟನ�ೇಪತ್



ಡಯ್ಬಟಕ್ ರಟನ�ೇಪತ್
 

ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಡಯ್ಬಟಿಕ್ ರಟಿನೆ್ೇಪಟಿ 
ರಟಿನೆ್ೇಪತಿ 

ಸ್ರ್ರತ ಡಯ್ಬಟಿಕ್ ರಟಿನೆ್ೇಪತಿ ಅತಯಾಧಿಕ ಡಯ್ಬಟಿಕ್ ರಟಿನೆ್ೇಪತಿ 



ರಟನ್ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕ ಮತು್ತ ರಟನ್ದಲಿ್ಲ ಕಣ್ಣಿೇರು
ಸಮಸ್್ಯ

• ರಟಿನ್ವು ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗವನ್ನು ರೇಖಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟುಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗವು ದಪಪಾ ದ್ರವ ಜಲ್ ನಿಿಂದ ತ್ಿಂರ್ರ್ತತುದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಟಿ್ರೇಯಸ್ 

ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ, ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸ್ದಿಂತ್, ಈ ದ್ರವ ಜಲ್ 
ತ್ಳುವ್ಗಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಕ್ಗಗೆಬಹ್ದ್, ರಟಿನ್ವನ್ನು ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದ್ಿಂದ 
ಎಳೆಯ್ತತುದೆ. 

• ರಟಿನ್ವನ್ನು ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದ್ಿಂದ ಎಳೆಯ್ವುದರಿಂದ, ರಟಿನ್ 
ಹರದ್ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ರಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ ದ್ರವ 
ಹೆ್ರ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಸಿಂಭವಿಸಿದರ, ರ್ೇಗಿಗಳು ಮಿನ್ಗ್ವ ದ್ೇಪದಿಂತ್ 
ಅನ್ಭವಿಸಬಹ್ದ್.

• ಹರದ ರಟಿನ್ ಸಣಣಿ ತ್ಿಂಡ್ಗಳ್ಗಿ ದ್ರವದಲಿ್ಲ ತ್ೇಲ್ತತುವೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟುಗೆ್ೇಚರ 
ಕ್ೇತ್ರದ ಮ್ಲಕ ತ್ೇಲ್ತಿತುರ್ವ ಗ್ಢ ತ್ೇಪಗಳ್ಗಿ ಗೆ್ೇಚರಸ್ತತುವೆ.  ಇವುಗಳನ್ನು 
“ಫ್್್ಲೇಟಸ್ಮಾ” ಎಿಂದ ಕರಯ್ತ್ತುರ. ಎಲ್್ಲ ಫ್್್ಲೇಟರ್ ಗಳು ರಟಿನ್ದ 
ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕಯಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನ ಗಿಂಭಿೇರ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು 
ಸ್ಚಿಸ್ವುದ್ಲ್ಲ.

• ರಟಿನ್ವು ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗಕಕೆ ಜ್ೇಡಿಸದ್ದದಿರ ಮತ್ತು ಬೇಪಮಾಡಿಸ್ವಿಕಯ 
ಹಿಂತದಲಿ್ಲ ಅಥವ್ ಕಣಿಣಿೇರನ ದೃಷ್ಟು ಮಸ್ಕ್ಗಿ, ದೃಷ್ಟುಗೆ್ೇಚರ ಕ್ೇತ್ರದ ಮ್ಲಗಳಲಿ್ಲ 
ನೆರಳು ಅಥವ್ ಪರದೆಯಿಂತ್ ಗೆ್ೇಚರಸಿದರ ಸರಯ್ಗಿ ಕಲಸ ರ್ಡಲ್ 
ಸ್ಧಯಾವ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ.

• ರಟಿನ್ದ ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಟಿನ್ದಲಿ್ಲ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ 
ವಯಸ್ಸ್ದವರಲಿ್ಲ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ ಆದರ ಗ್ಯಗೆ್ಿಂಡ ಕಿರಯ ವಯಸಿಸ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ 
ಸಹ ಇದ್ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ - ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಕಿ್ರೇಡ್ಪಟ್ಗಳ ಮೆೇಲ ಪ್ರಭ್ವರ್ೇರ್ತತುದೆ.

• ರಟಿನಲ್ ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಮೆೈಯೇಪ್ಕ್ (ಹತಿತುರದ ದೃಷ್ಟು) ಇರ್ವ ಜನರಲಿ್ಲ 
ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ. ತಿೇವ್ರ ಸಮಿೇಪದೃಷ್ಟು ಇರ್ವವರನ್ನು ನಿಯಮಿತವ್ಗಿ ರಟಿನ್ದ 
ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕಗ್ಗಿ ಪರೇಕ್ಷಿಸಬೇಕ್.

ರಟನ್ದ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?

• ತ್ವರತವ್ಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ಹರದ ಅಥವ್ ಬೇಪಮಾಟಟು ರಟಿನ್ ತಿೇವ್ರ ದೃಷ್ಟು ನಷಟು 
ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.



ರಟನ್ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕ ಮತು್ತ ರಟನ್ದಲಿ್ಲ ಕಣ್ಣಿೇರು
ಚಿಕ್ತ್ಸೆಗಳು

• ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಗ್ರಗಳು ರಟಿನ್ದಲಿ್ಲ ಉಿಂಟ್ಗ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ರೇತಿಯ ಕಣಿಣಿೇರನ್ನು 
ಸರಪಡಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ರಟಿನ್ದ್ಿಂದ ಬೇಪಮಾಟಟು ಭ್ಗವನ್ನು ಕಣಿಣಿನ ಒಳ ಗೆ್ೇಡೆಯ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಹಿಿಂದಕಕೆ ಸರಸ್ವುದ್.

• ಎಲ್್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿಗೆ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ಅಗತಯಾವಿರ್ತತುದೆ, ಕಣಿಣಿನ ರ್ಳಿ ಭ್ಗದಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ 
ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಸಣಣಿ ಕ್ರತ ಇರ್ತತುದೆ.

• ರಟಿನಲ್ ಕಣಿಣಿೇರನ್ನು ಲೇಸರ್ ಅಥವ್ ಘನಿೇಕರಸ್ವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 
ನಿವ್ರಸಲ್ಗಿದೆ.

• ಬೇಪಮಾಟಿಟುರ್ವ ರಟಿನ್ದ ಒಿಂದ್ ಭ್ಗವನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ ಅನಿಲ ಅಥವ್ ತ್ೈಲವನ್ನು 
ಇಿಂಜಕ್ಟು ರ್ಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಸರಪಡಿಸಬಹ್ದ್, ರಟಿನ್ವನ್ನು ಕಣಿಣಿನ ಒಳ ಗೆ್ೇಡೆಗೆ 
ಹಿಿಂದಕಕೆ ತಳಳುಬಹ್ದ್. ಅನಿಲ ಅಥವ್ ತ್ೈಲವು ದೆೇಹದ್ಿಂದ ಹಿೇರಲಪಾಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಹೆ್ಸ ಗ್ಳಿಯ ದ್ರವದ್ಿಂದ ಬದಲ್ಗ್ತತುದೆ. 

• ರಟಿನ್ದ ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಟಿನ್ದ ಕಣಿಣಿೇರನ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸ್ 
ಬೇಪಮಾಡ್ವಿಕ ಅಥವ್ ಕಣಿಣಿೇರನ ಸಥಿಳ ಮತ್ತು ಗ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಿಂರ್ಸಿರ್ತತುದೆ. 
ಯಶಸಿಸ್ನ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಿಂಶವೆಿಂದರ ಆರಿಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್. ಮ್ಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯಾ 
ಕಿಂಡ್ಬಿಂದ್ದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತತುದೆ, ಯಶಸಿಸ್ಗೆ ಉತತುಮ ಅವಕ್ಶವಿದೆ.

• ಹರದ ಅಥವ್ ಬೇಪಮಾಟಟು ರಟಿನ್ವನ್ನು ಸರಪಡಿಸಲ್ ಎಲ್್ಲ ಕಣಿಣಿನ 
ಚಿಕಿತ್ಸ್ಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಲಭಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ರ್ೇಗಿಯನ್ನು ತಜ್ಞ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಲಯಕಕೆ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹ್ದ್.

• ಈ ಸಿಥಿತಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳು ಅಥವ್ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲ.



ರಟನ್ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕ ಮತು್ತ ರಟನ್ದಲಿ್ಲ ಕಣ್ಣಿೇರು



ರಟನ್ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕ ಮತು್ತ ರಟನ್ದಲಿ್ಲ ಕಣ್ಣಿೇರು
ಚಿಕ್ತ್ಸೆ



ರಟನ್ ಬೇಪ್ಗಡುವಿಕ

ಸ್ರ್ನಯಾ

ಭ್ಗಶಃ ಕಳಚ್ವಿಕ

ತ್ೇಲ್ವಿಕ

ಸಿಂಪ�ಣಮಾ ಕಳಚ್ವಿಕ



ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳು



ವಕ್್ರೇಕ್ರಕ ದ�ೇಷಗಳು
ಸ್ರ್ನಯಾ ಕಣ್ಣಿ ಸಿಂಪ�ಣಮಾವ್ಗಿ ದ್ಿಂಡಗಿನ ಚಿಂಡಿನ ಆಕ್ರದಲಿ್ಲರ್ತತುದೆ. ಬಳಕ್ 
ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಿಂಭ್ಗಕಕೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿ ಲನ್ಸ್ ಮ್ಲಕ ಹ್ದ್ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. ಲನ್ಸ್ ಸಪಾಷಟು ಮತ್ತು 
ಮೃದ್ವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. ಲನ್ಸ್ ಗೆ ಜ್ೇಡಿಸಲ್ದ ಸ್ನುಯ್ಗಳು ಲನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ರವನ್ನು 
ಬದಲ್ಯಿಸಬಹ್ದ್, ಇದ್ ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ ರಟಿನ್ದ ಮೆೇಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿ ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸಲ್ ಅನ್ವು ರ್ಡಿಕ್ಡ್ತತುದೆ.  

ಸಮೇಪದೃಷ್ಟಿ - ಹತ್್ತರದ ದೃಷ್ಟಿ
ಕಣ್ಣಿ ಸ್ರ್ನಯಾಕಿಕೆಿಂತ ಉದದಿವ್ಗಿದದಿರ, ಲನ್ಸ್ ರಟಿನ್ದ ಮ್ಿಂದೆ ಬಳಕನ್ನು 
ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸ್ತತುದೆ.  ಇದನ್ನು ಸಮಿೇಪದೃಷ್ಟು ಅಥವ್ ಹತಿತುರದ ದೃಷ್ಟು ಎಿಂದ್ 
ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ, ಏಕಿಂದರ ನಿೇವು ಹತಿತುರವಿರ್ವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆ್ೇಡಬಹ್ದ್, ಆದರ 
ದ್ರದಲಿ್ಲರ್ವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಸ್ಕ್ಗಿರ್ತತುವೆ.

ಹೆೈಪರ�ೇಪಿಯ್ - ದ�ರದೃಷ್ಟಿ
ಕಣ್ಣಿ ತ್ಿಂಬ್ ಚಿಕಕೆದ್ಗಿದದಿರ, ಲನ್ಸ್ ರಟಿನ್ದ ಹಿಿಂದ್ನ ಬಳಕನ್ನು ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸ್ತತುದೆ. 
ಇದನ್ನು ಹೆೈಪರ್ೇಪ್ಯ್ ಅಥವ್ ದ್ರದೃಷ್ಟು ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ, ಏಕಿಂದರ 
ನಿೇವು ದ್ರದಲಿ್ಲರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆ್ೇಡಬಹ್ದ್, ಆದರ ಹತಿತುರವಿರ್ವ ವಸ್ತುಗಳು 
ಮಸ್ಕ್ಗಿರ್ತತುವೆ.

ಅಸಮದೃಷ್ಟಿ 
ಬಳಕ್ ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಲ್ಪುವ ಮೊದಲ್, ಅದ್ ಕಣಿಣಿನ ಹೆ್ರ ಪದರವ್ದ ಕ್ನಿಮಾಯ್ 
ಮ್ಲಕ ಹ್ದ್ ಹೆ್ೇಗಬೇಕ್.  ಕ್ನಿಮಾಯ್ ದ್ಿಂಡಗಿನ ಆಕ್ರದಲಿ್ಲರಬೇಕ್.  ಕ್ನಿಮಾಯ್ 
ದ್ಿಂಡ್ಗಿರದ್ದದಿರ್, ಅನಿಯಮಿತ ಆಕ್ರದಲಿ್ಲದದಿರ, ಅದ್ ಬಳಕನ್ನು ಬಗಿಗೆಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಎಲ್್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಸ್ಕ್ಗಿಸ್ತತುದೆ.

ಪ್ರಸಿಬಿಯೇಪಿಯ್ (ಮುಪಿಪಿನಲಿ್ಲ ಉಂಟ್ಗುವ ದ�ರದೃಷ್ಟಿ ದ�ೇಷ)
ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸ್ದಿಂತ್, ಲನ್ಸ್ ಗಟಿಟುಯ್ಗ್ತ್ತು ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಹೆ್ಿಂದ್ಕ್ಳುಳುವಿಕ 
ಕಡಿಮೆಯ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸ್ದಿಂತ್, ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಕಣಿಣಿಗೆ ಹತಿತುರವಿರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಸ್ನುಯ್ಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸಲ್ ಲನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಥಯಾಮಾವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ತತುವೆ.  
ದ್ರದೃಷ್ಟು ದೆ್ೇಷವು ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಅಥವ್ ಕೇವಲ ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲ 
ಪರಣ್ಮ ರ್ೇರಬಹ್ದ್.  35 ವಷಮಾಕಿಕೆಿಂತ ಮೆೇಲಪಾಟಟು ಯ್ರಗ್ದರ್ ದ್ರದೃಷ್ಟು 
ಉಿಂಟ್ಗಬಹ್ದ್.

ನಿೇವು ಈಗ್ಗಲೇ ಮಯೇಪ್ಯ್ (ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟು) ಅಥವ್ ಹೆೈಪರ್ೇಪ್ಯ್ 
(ದ್ರದೃಷ್ಟು) ಹೆ್ಿಂದ್ದದಿರ್ ಸಹ ಪ್ರಸ್ಬಯೇಪ್ಯ್ವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದಲ್ ಸ್ಧಯಾವಿದೆ.



ವಕ್್ರೇಕ್ರಕ ದ�ೇಷಗಳು

ವಕ್್ರೇಕ್ರಕ ದ�ೇಷಗಳಿಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು? 
ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವುದರಿಂದ ರ್ೇಗಿಯ್ ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿ ನೆ್ೇಡ್ವ, 
ಓದ್ವ, ಕಲಸ ರ್ಡ್ವ, ಚ್ಲನೆ ರ್ಡ್ವ, ಕಿ್ರೇಡೆಗಳನ್ನು ಆಡ್ವ ಮತ್ತು ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಸಿಂಪ�ಣಮಾವ್ಗಿ ಆನಿಂದ್ಸ್ವ ಸ್ಮಥಯಾಮಾವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ತ್ತುರ. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ 
• ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ರ್ರಸಲ್ ಕಣಿಣಿನ ವ್ಯಾಯ್ಮವನ್ನು ತ್್ೇರಸಲ್ಗಿಲ್ಲ. 
• ಎಲ್್ಲ ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳನ್ನು ಕನನುಡಕದ್ಿಂದ ಸರಪಡಿಸಬಹ್ದ್.
• ಕಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಕ್ನಿಮಾಯ್ದ ಅಸಹಜ ಆಕ್ರಕಕೆ ಕನನುಡಕಗಳು ಸರಯ್ಗಿವೆ ಮತ್ತು 

ರಟಿನ್ದ ಮೆೇಲ ಬಳಕನ್ನು ಸರಯ್ಗಿ ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸ್ತತುವೆ. 
• ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸ್ವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಹ್ಳ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ. 
• ಕ್ಿಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಲನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಕ್ನಿಮಾಯ್ದ 

ಆಕ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸರಪಡಿಸಬಹ್ದ್. 
• ವ್ಷ್ಮಾಕವ್ಗಿ ಕಣಿಣಿನ ಪರೇಕ್ ಮ್ಖಯಾವ್ಗಿದೆ ಏಕಿಂದರ ಕನನುಡಕದ ಶಕಿತುಯ್ ಕ್ರಮೆೇಣ 

ಕಡಿಮೆಯ್ಗಬಹ್ದ್. 



ವಕ್್ರೇಕ್ರಕ ದ�ೇಷಗಳು
 

ಸ್ರ್ನಯಾ

ಹೆೈಪರ್ೇಪ್ಯ್ 
(ದ್ರದೃಷ್ಟು ದೆ್ೇಷ)

ಮಯೇಪ್ಯ್ 
(ಸಮಿೇಪದೃಷ್ಟು ದೆ್ೇಷ)

ಅಸಮದೃಷ್ಟು



ಸ್ಮ್ನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ 

 



ಮಯೇಪಿಯ್ (ಸಮೇಪದೃಷ್ಟಿ ದ�ೇಷ) 

 



ಹೆೈಪರ�ೇಪಿಯ್ (ದ�ರದೃಷ್ಟಿ ದ�ೇಷ)

 



ಅಸಮದೃಷ್ಟಿ 

 



 

 

ಪ್ರಸಿಬಿಯೇಪಿಯ್ (ಮುಪಿಪಿನಲಿ್ಲ 
ಉಂಟ್ಗುವ ದ�ರದೃಷ್ಟಿ ದ�ೇಷ)



ಕನನುಡಕಗಳು ಹೆೇಗೆ ಕ್ಯ್ಗನವ್ಗಹಿಸುತ್ತದ 

 



ಶಿಶ್ ವೆೈದಯಾರ್  
(ಮಕಕೆಳ ತಜ್ಞ)



ಶಿಶುಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
ಪಿೇಠಿಕ
ನವಜ್ತಶಿಶ್ಗಳು, ಶಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಳಿ ವಯಸಿಸ್ನೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಸಿಂಯೇಜಿತವ್ಗಿರ್ವವರ್ ಅಿಂದರ ಕಣಿಣಿನ 
ಪ�ರ ಮತ್ತು ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಸ್ೇರದಿಂತ್ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳು ಇದೆೇ ರೇತಿಯಲಿ್ಲ ವಯಸಕೆರಿಂತ್ ಬ್ಹಯಾ ಮತ್ತು ಆಿಂತರಕ 
ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಗಳಿಿಂದ ಬಳಲ್ತಿತುರಬಹ್ದ್. ಕಲವು ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಯ್ವ ರ್ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ರ್ನಯಾ 
ಅಥವ್ ಅನನಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ, ಅಿಂದರ ರಟಿನೆ್ಬ್್ಲಸ್್ಟುೇರ್, ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಪ�ವಮಾ ರಟಿನೆ್ೇಪರ್ 
ಆಗಿರಬಹ್ದ್. 

ಕಣಿಣಿನ ಪುಸತುಕದ ಈ ವಿಭ್ಗವು ಶಿಶ್ ರ್ೇಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಕಿಂಡ್ಬರ್ವಿಂತಹ ಸಮಸ್ಯಾಗಳ 
ಸಿಂಪ�ಣಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತುಯ ಕ್ರತ್ ಚಚಿಮಾಸ್ತತುದೆ. ಉದ್ಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯ್ವ ರ್ೇಗಿಗಳಿಗೆ ತ್್ೇರಸ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಳುಲ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವ್ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಯಸಕೆರಿಂದ 
ವಿಭಿನನುವ್ಗಿರ್ವುದರ ಕ್ರತ್ ಪಠಯಾವು ಒತ್ತು ನಿೇಡ್ತತುದೆ.

ವಯಸಕೆ ರ್ೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಯ್ವ ರ್ೇಗಿಗಳ ನಡ್ವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮ್ಖ ವಯಾತ್ಯಾಸವೆಿಂದರ 
ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಎರಡ್ ವಷಮಾಗಳ ಕಳಗಿನವರಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ಸಮಯವು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರ್ತತುದೆ. ವಯಸಕೆರಲಿ್ಲ, 
ರಟಿೇನ್ಗೆ ಹೆ್ೇಗ್ವ ಬಳಕಿನ ರ್ಗಮಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡ್ವ ಅಥವ್ ವಿರ್ಪಗೆ್ಳಿಸ್ವ ಸಿಥಿತಿಗೆ 
ಅಿಂದರ ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷ, ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್, ಟ್ೇಸಿಸ್, ಟರಜಿಯಿಂ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯನ್ನು 
ವಿಳಿಂಬಗೆ್ಳಿಸ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಲವ್ಗಿ ಪರಣ್ಮರ್ೇರ್ವುದ್ಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿಯ 
ಸಿಥಿತಿಗಳು ಅಿಂದರ ಸ್್ೇಿಂಕ್ಗಳು, ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಮತ್ತು ಡಯ್ಬಟಿಕ್ ರಟಿನೆ್ೇಪತಿಗೆ ಕಣಿಣಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಹ್ನಿಯ್ಗದಿಂತ್ ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿ ಸ್ಧಯಾವ್ದಷ್ಟು ತ್ವರತವ್ಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್. 

ಶಿಶ್ ರ್ೇಗಿಗಳಲಿ್ಲ, ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಲಕ ಸ್ಗ್ವ ಬಳಕಿನ ಪ್ರರ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡ್ವಿಂತಹ ಯ್ವುದೆೇ 
ಸಿಥಿತಿಯ್, ರಟಿೇನ್ಗೆ ಉತ್ತುೇಜಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ವಿೇಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಟಮಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಂದೆೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ವುದ್ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ವುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ಕ್ಳುಳುವಲಿ್ಲ ಮೆದ್ಳಿನ ಸ್ಮಥಯಾಮಾಕಕೆ ಋಣ್ತ್ಮಕವ್ಗಿ ಬ್ಧಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಶ್ಶ್ವತ 
ದೃಷ್ಟು ನಷಟುಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ. ಬಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂತದಲಿ್ಲರ್ವ ಸಿಥಿತಿಗಳು, ತ್ವರತವ್ಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, 
ಮಕಕೆಳ ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ ಕಡಿಮೆ ರ್ಡ್ತತುದೆ. ಆದದಿರಿಂದ್ಗಿ, ಎಲ್್ಲ ಶಿಶ್ಗಳ ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು 
ಸ್ಧಯಾವ್ದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವುದ್ ಅಗತಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 

ಈ ಮ್ಿಂದ್ನ ಪುಟಗಳು ಇಿಂತಹ ರ್ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಪ�ೇಷಕರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಳಜಿವಹಿಸ್ವವರ್ ನಿೇಡಬೇಕ್ದ 
ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ತ್ತ್ಮಾ ಪರಸಿಥಿತಿಯ ಕ್ರತ್ ವಿವರಸ್ತತುದೆ.



ಶಿಶುಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
ನ�ೇಡಲು ಕಲಿಕ
ನಮ್ಮ ಕಣಿಣಿನ ನೆ್ೇಟದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಆಲ್ೇಚಿಸ್ವುದ್ ಸ್ಲಭವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. ನಿಜವ್ಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ದರ, ನ್ವು 
ನಮ್ಮ ಮೆದ್ಳಿನಿಿಂದ ನೆ್ೇಡ್ತ್ತುೇವೆ.

• ನಮ್ಮ ಕಣ್್ಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಬಳಕ್ ಪ್ರವೆೇಶಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಥಿಳವ್ದ ನಮ್ಮ ತಲಯ ಹಿಿಂಭ್ಗಕಕೆ 
ಪ್ರಯ್ಣಿಸಬೇಕ್ – ನಮ್ಮ ಮೆದ್ಳಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗಕಕೆ. 

• ನ್ವೆಲ್ಲರ್ ನೆ್ೇಡಲ್ ಕಲಿತ್ಕ್ಳಳುಬೇಕ್. ಮೆದ್ಳು ಮಕಕೆಳ ಜಿೇವನದ ಮೊದಲ 2 ವಷಮಾಗಳ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ವುದನ್ನು ಕಲಿತ್ಕ್ಳುಳುತತುದೆ. 

• ಒಿಂದ್ ಚಿಕಕೆ ಮಗ್ವಿಗೆ ತನನು ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ಯಾ ಇದದಿರ ಅಿಂದರ ಟರಜಿಯಿಂ, ಟ್ಸಿಸ್, ಕಣಿಣಿನ 
ಪ�ರ, ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಯಾಸ್್ಟುೇರ್, ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್ ಅಥವ್ ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷವಿದದಿರ ಬಳಕ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ 
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಮೆದ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯ್ಣಿಸಲ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ. ಈ ಭ್ಗದ ಮೆದ್ಳು 
ಸ್ಕಷ್ಟು ಬಳಕನ್ನು ಪಡೆದ್ಕ್ಳಳುದ್ದದಿರ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ೇಶಗಳು ಬಳೆಯ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಯ್ಗಿ 
ಕ್ಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸ್ವುದ್ಲ್ಲ. 

• ಚಿಕಕೆ ಗಿಡದ ಬಗೆಗೆ ಯೇಚಿಸಿ. ಇದ್ ಸ್ಕಷ್ಟು ಬಳಕನ್ನು ಪಡೆದ್ಕ್ಿಂಡರ, ಇದ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಹೆ್ಿಂದ್ತತುದೆ. 
ಇದ್ ಸ್ಕಷ್ಟು ಬಳಕನ್ನು ಸಿ್ವೇಕರಸದ್ದದಿರ, ಇದ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಹೆ್ಿಂದ್ವುದ್ಲ್ಲ. 

• ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ನಿಂತರದಲಿ್ಲ ಸರಪಡಿಸಿದರ್ ಸಹ, ಮಕಕೆಳಿಗೆ ನಿಂತರದಲಿ್ಲ ಸರಯ್ಗಿ ನೆ್ೇಡಲ್ 
ಸ್ಧಯಾವ್ಗದೆ ಇರಬಹ್ದ್. 

• ಆದದಿರಿಂದ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ಬಗೆಹರಸ್ವುದ್ ಈಗ ಮ್ಖಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಬೇಕ್ದ 
ಅಗತಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ. 

• ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯ್ ಜಿೇವನದ ನಿಂತರದಲಿ್ಲ ಪ್್ರರಿಂಭಗೆ್ಿಂಡರ್, ಮೆದ್ಳು ನೆ್ೇಡ್ವುದನ್ನು 
ಈಗ್ಗಲೇ ಕಲಿತಿರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ಸರಪಡಿಸಿದರ, ವಯಾಕಿತುಗೆ ಸರಯ್ಗಿ ನೆ್ೇಡಲ್ 
ಸ್ಧಯಾವ್ಗಬಹ್ದ್ಗಿರ್ತತುದೆ.
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ಆಂಬ್್ಲಯೇಪಿಯ್ (ಸ್�ೇಮ್ರಿ ಕಣುಣಿ)
ಸಮಸ್್ಯ
• ನ್ವು ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ದೆದಿೇವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣಿ ಮೆದ್ಳಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ ತನನುದೆೇ ಆದ 

ಸಥಿಳವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ತತುದೆ, ಇಲಿ್ಲ ದೃಷ್ಟು ಗೆ್ೇಚರಸ್ತತುದೆ – ಈ ಮ್ಲಕ ನ್ವು ನೆ್ೇಡ್ತ್ತುೇವೆ. ಎರಡ್ 
ಕಣ್ಣಿಗಳು ಆರ್ೇಗಯಾವ್ಗಿದದಿರ, ಮೆದ್ಳಿನ ಎರಡ್ ಭ್ಗಗಳು ಆರ್ೇಗಯಾಕರವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. ಒಿಂದ್ ಕಣ್ಣಿ 
ಆರ್ೇಗಯಾಕರವ್ಗಿಲ್ಲದ್ದದಿರ, ಅದರ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಮೆದ್ಳಿನ ಭ್ಗವು ಸರಯ್ಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ವುದನ್ನು 
ಕಲಿಯ್ವುದ್ಲ್ಲ.

• ಒಿಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ಸರಯ್ಗಿ ಕ್ಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸ್ತಿತುದ್ದಿ ಮತ್್ತುಿಂದ್ ಸರಯ್ಗಿ ಕ್ಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸದ್ದದಿರ, 
ಮೆದ್ಳು ಉತತುಮವ್ಗಿರ್ವ ಕಣಿಣಿನ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಹರಸಲ್ ಕಲಿತ್ಕ್ಳುಳುತತುದೆ ಮತ್ತು ಸರಯ್ಗಿ 
ಕ್ಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸದ್ರ್ವ ಕಣಣಿನ್ನು ನಿಲಮಾಕ್ಷಿಸ್ತತುದೆ.

• ಈ ಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ಆಿಂರ್್ಲಯೇಪ್ಯ್ ಅಥವ್ “ಸ್್ೇರ್ರ ಕಣ್ಣಿ” ಎಿಂದ್ ಹೆೇಳಲ್ಗ್ತತುದೆ.  ನಿಜವ್ಗಿ 
ಹೆೇಳುವುದ್ದರ, ಇಲಿ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಸ್್ೇರ್ರಯ್ಗಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿ ತನನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ವ 
ಮೆದ್ಳಿನ ಭ್ಗವು ಬಳವಣಿಗೆ ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಯ್ಗಿ ಕ್ಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ಲ್ಲ.  

• ಆಿಂರ್್ಲಯೇಪ್ಯ್ವು ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ಮೆದ್ಳಿಗೆ ಸ್ಗ್ವ ಬಳಕನ್ನು ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸ್ವ ಅಥವ್ 
ವಿರ್ಪಗೆ್ಳಿಸ್ವಿಂತಹ ಯ್ವುದೆೇ ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಯ್ ಕ್ರಣವ್ಗಿರಬಹ್ದ್. ಇದರಲಿ್ಲ, ಟ್ಸಿಸ್, 
ಟರಜಿಯಿಂ, ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ, ಗ್್ಲಕ್ೇರ್, ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ತಿೇವ್ರವ್ಗಿರ್ವಿಂತಹ ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ 
ದೆ್ೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್ (ಸ್ರಾರ್ಸ್ಮಸ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರಬಹ್ದ್.

ಆಂಬ್್ಲಯೇಪಿಯ್ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಮೊದಲನೆಯದ್ಗಿ, ಕಣಿಣಿಗೆ ಸರಯ್ಗಿ ನೆ್ೇಡಲ್ ಕ್ರಣವ್ಗ್ತಿತುರ್ವ ಸಮಸ್ಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವುದ್ 

ಮ್ಖಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ.
• ನಿಂತರ, ಬ್ಧಿಸಿರ್ವ ಭ್ಗವು ಸರಯ್ಗಿ ನೆ್ೇಡ್ವಿಂತ್ ಮೆದ್ಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ವುದ್ ಅಗತಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 

ಇದನ್ನು ರ್ಡದ್ದದಿರ, ಮೆದ್ಳು ಎಿಂದ್ಗ್ ನೆ್ೇಡ್ವುದನ್ನು ಕಲಿಯ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳು ಬ್ಧಿಸಿದ 
ಭ್ಗದಲಿ್ಲ ಎಿಂದ್ಗ್ ಉತತುಮ ವಿೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ್ವುದ್ಲ್ಲ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆಗಳು
• ಕಲವು ಬ್ರ, ಕನನುಡಕಗಳು (ಸ್ಪಾಕ್ಸ್), ದ್ಬಮಾಲವ್ದ ಕಣಿಣಿನ ಗೆ್ೇಚರತ್ಯನ್ನು ಸ್ರ್ರಸಲ್ 

ಸ್ಕತುವ್ಗಿರಬಹ್ದ್.
• ಹೆಚ್ಚಿಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿ್ರಯ್ತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಎಿಂದರ ಉತತುಮವ್ಗಿರ್ವ ಕಣಣಿನ್ನು ಆವರಸ್ವುದ್ (ಕವರ್), ಈ 

ಮ್ಲಕ ಮಗ್ವು ದ್ಬಮಾಲ ಕಣಣಿನ್ನು ಸರಯ್ಗಿ ಬಳಸ್ವಿಂತ್ ಬಲವಿಂತ ರ್ಡಲ್ಗ್ತತುದೆ. 
• ಉತತುಮವ್ಗಿರ್ವ ಕಣಣಿನ್ನು ಆವರಸ್ವುದಕಕೆ ಪಯ್ಮಾಯವ್ಗಿ, ವಿಶೇಷ ಕಣಿಣಿನ ಡ್್ರಪ್ ಅನ್ನು 

ಬಳಸ್ವುದ್, ಅಿಂದರ ಆಟ್್ರಪೈನ್, ಇದ್ ಆವರಸಿದ ರೇತಿಯಲಿ್ಲಯ್ೇ ಅದೆೇ ಪರಣ್ಮವನ್ನು ಉತತುಮ 
ಕಣಿಣಿಗೆ ಉಿಂಟ್ ರ್ಡ್ತತುದೆ.  ಈ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಆವರಸ್ವಿಕಯನ್ನು ಬಳಸಲ್ ಬಯಸದೆ ಇರ್ವಿಂತಹ 
ಯ್ವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಅಥವ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹ್ಕಿಕ್ಳಳುಲ್ ಸ್ಧಯಾವಿಲ್ಲದವರಗೆ ಸ್ಕತುವ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 



ಆಂಬ್್ಲಯೇಪಿಯ್ (ಸ್�ೇಮ್ರಿ ಕಣುಣಿ)

ಸ್ರ್ನಯಾ

ಆಿಂರ್್ಲಯೇಪ್ಯ್



ವೈಟ್ ಪೊ್ಯಪಿಲ್

ವೆೈರ್ ಪ�ಯಾಪ್ಲ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ಕಣಿಣಿನ ಗಿಂಭಿೇರ ಕ್ಯಿಲಯ ಸ್ಚನೆಯ್ಗಿರ್ತತುದೆ. ವೆೈರ್ ಪ�ಯಾಪ್ಲ್ 
ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ಎಲ್್ಲ ಮಕಕೆಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಕಣಿಣಿನ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ತ್್ೇರಸಬೇಕ್!

ವೆೈರ್ ಪ�ಯಾಪ್ಲ್



  ಬ್ಹಯಾ ಕ್ಯಿಲಗಳು



ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಿಂಕ್ ಐ ಎಿಂದ್ ಹೆೇಳಲ್ಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಿಂಜಿಂಕಿಟುವ್ದ 

ಉರಯ್ತವ್ಗಿರ್ತತುದೆ, ರ್ಳಿ ಭ್ಗವನ್ನು ಆವರಸ್ವ ಸಪಾಷಟುವ್ದ ತ್ಳುವ್ದ ಅಿಂಗ್ಿಂಶವು 
ಆವರಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯ ಒಳಭ್ಗದಲಿ್ಲ ಸ್ೇಪಮಾಡೆಗೆ್ಿಂಡಿರ್ತತುದೆ.

• ನವಜ್ತ ಶಿಶುಗಳಲಿ್ಲನ ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಗೆ್ನೆ್ರಯ್ದ್ಿಂದ ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಒಳಗ್ದ 
ತ್ಯಿಯಿಿಂದ ಜನನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರವ್ನೆಯ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಕಲವೆೇ ದ್ನಗಳು ಅಥವ್ ವ್ರಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಿಂದ್ ರೇತಿಯಲಿ್ಲ ಗಿಂಭಿೇರವ್ದ ಕ್ಯಿಲಯ್ಗಿರ್ತತುದೆ. 

• ಅಲಜಿ್ಗಕ್ ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್ ಮ್ಿಂದ್ವರಯಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ತಿೇವ್ರವ್ಗಿರಬಹ್ದ್. ಹ್ನಿಕ್ರಕ 
ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕ ಅಥವ್ ಅನ್ಭವರಹಿತ ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ವಯಾಕಿತುಯಿಿಂದ ಸಿಟುೇರ್ಯ್್ಡ ಕಣಿಣಿನ 
ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಚಿಚಿನ ಬಳಕಯಿಿಂದ್ಗಿ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಅಥವ್ ಗ್್ಲಕ್ರ್ಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ.

• ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಿಲಯ್ ಕಿಂಡ್ಬರ್ವ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಟ್್ರಕ್ೇರ್ದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಸಹ 
ಸಿಂಯೇಜನೆ ಹೆ್ಿಂದಬಹ್ದ್.

• ಲಕ್ಷಣಗಳು ನವೆ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ನಿೇರ್ ಸ್ರಯ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ ಅಿಂಟ್ದ ಹಳದ್ ಬಣಣಿದ 
ಕ್ರಸ್ಟು ಒಳಗೆ್ಿಂಡಿರಬಹ್ದ್.

• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಒಿಂದ್ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳ ಮೆೇಲ ಪರಣ್ಮ ರ್ೇರಬಹ್ದ್.
• ಇದ್ ಧ್ಳು ಅಥವ್ ರ್ಸ್ಯನಿಕಗಳಿಿಂದ ಸ್್ೇಿಂಕ್, ಅಲಜಿಮಾ, ಗ್ಯ ಅಥವ್ ಕಿರಕಿರಯಿಿಂದ 

ಉಿಂಟ್ಗಬಹ್ದ್.

ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಸ್್ೇಿಂಕಿನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗಿದದಿರ, ಸ್್ೇಿಂಕ್ ಮತ್್ತುಿಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಇತರ ಮಕಕೆಳು 

ಅಥವ್ ವಯಸಕೆರಗ್ ಸಹ ಹರಡ್ವ ಸ್ಧಯಾತ್ ಇರ್ತತುದೆ. 
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ರ್ಸ್ಯನಿಕ ಕಿರಕಿರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗಿದದಿರ, ತಕ್ಷಣವೆೇ ವೆೈದಯಾರಲಿ್ಲ ತ್್ೇರಸದ್ದದಿರ 

ಅಥವ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಪಡೆಯದ್ದದಿರ, ಇದ್ ಕಣಿಣಿನ ಶ್ಶ್ವತ ಹ್ನಿಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆಗಳು
• ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಅಥವ್ ಉರಯ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡಲ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಇದಕಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ 

ಎಿಂದರ ಕಣಿಣಿನ ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಅಥವ್ ಆಯಿಿಂರ್ ಮೆಿಂರ್.  ವೆೈರಸ್ ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಕಡಿಮೆ 
ಪ್ರರ್ಣದಲಿ್ಲರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಲವೆೇ ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ತ್ನ್ಗಿಯ್ೇ ಸರ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ. ಬ್ಯಾಕಿಟುೇರಯ್ಗಳ 
ಕಿಂಜಕಿಟುವಿೇಟಿಸ್ ಗೆ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಆಿಂಟಿಬಯೇಟಿಕ್ ಕಣಿಣಿನ ಡ್್ರಪ್ಸ್ ಅಥವ್ ಆಯಿಿಂರ್ ಮೆಿಂರ್ ನಿಿಂದ 
ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಬೇಕ್, ಆದ್ಗ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರರ್ಣದಲಿ್ಲ ಇದ್ ಕಲವು ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಹ್ರಗೆ್ಳಳುಬಹ್ದ್.

• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ಅಲಜಿಮಾಯಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ದರ, ಅಲಜಿಮಾ-ವಿರ್ೇಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡಬಹ್ದ್.
• ಮಕಕೆಳು ಆಗಿಿಂದ್ಗೆಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತ್್ಳೆದ್ಕ್ಳುಳುವುದ್ ಮ್ಖಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ.
• ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಕಣಣಿನ್ನು ಒರಸಿಕ್ಳಳುಲ್ ಟವಲ್ ಬಳಸಿದರ, ಅವರ್ ಆ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಇತರರ್ಿಂದ್ಗೆ 

ಹಿಂಚಿಕ್ಳಳುಬ್ರದ್ ಏಕಿಂದರ ಇದ್ ಸ್್ೇಿಂಕನ್ನು ಹರಡ್ತತುದೆ.
• ಮಕಕೆಳು ಕಣಣಿನ್ನು ಉಜ್ಜದಿಂತ್ ತಡೆಯಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಿ. 
• ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್ ನಿಿಂದ ಬಳಲ್ತಿತುರ್ವ ಮಕಕೆಳು ಅವರ ಕಣ್ಣಿ ಸರಯ್ಗ್ವವರಗ್ ಶ್ಲಗೆ ಅಥವ್ 

ದ್ನದ ಕ್ಳಜಿಗೆ ಹೆ್ೇಗಬ್ರದ್. 
• ಕಲವು ವ್ರಗಳಲಿ್ಲ ರ್ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆ್ೇಗದ್ದದಿರ, ಕಿ್ಲನಿಕ್ ಗೆ ಹೆ್ೇಗಿ.



ಕಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟೇಸ್

ಕಿಂಜಕಿಟುವಿಟಿೇಸ್



ಟ�ೇಸಿಸ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಟ್ೇಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಎಿಂದರ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರ್ವ ಸ್ನುಯ್ವಿನ 

ದೌಬಮಾಲಯಾದ್ಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗ್ವ ಮೆೇಲಿನ ಕಣ್ಣಿರಪಪಾಯ್ ಜ್ೇತ್ರ್ೇಳುವುದ್.
• ಹೆಚಿಚಿನ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಸಿಂಭವಿಸ್ತತುದೆ ಆದರ ಇದ್ ಎರಡ್ 

ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗ್ ಸಿಂಭವಿಸ್ವ ಸ್ಧಯಾತ್ ಇರ್ತತುದೆ.
• ಇದ್ ನವಜ್ತ ಶಿಶ್ಗಳು ಅಥವ್ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.

ಟ�ೇಸಿಸ್ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯ್ ಕಣಿಣಿನ ಗ್ಡಿ್ಡನ ಎಲ್್ಲ ಭ್ಗವನ್ನು ಆವರಸಿದರ, ಇದ್ ದೃಷ್ಟುಯ ಎಲ್್ಲ 

ಭ್ಗವನ್ನು ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸ್ತತುದೆ.
• ದೃಷ್ಟುಯ್ ನಿಬಮಾಿಂಧಿಸಿದರ, ಮಕಕೆಳು ಆಿಂರ್್ಲಯೇಪ್ಯ್ (ಸ್್ೇರ್ರ ಕಣ್ಣಿ) 

ಬಳವಣಿಗೆಯ್ಗಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟುಯ್ ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ ಕಡಿಮೆಯ್ಗಬಹ್ದ್. 
ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಸರಪಡಿಸಬೇಕ್! 

• ಅಿಂದಗೆ್ಳಿಸ್ವಿಕ – ಗೆ್ೇಚರಸ್ವಿಕ ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಟ್ೇಸಿಸ್ ಸರಪಡಿಸಲ್ ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವ್ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ 

ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ಮ್ಲಕ ಕಣಿಣಿನ ರಪಪಾಯನ್ನು ಮೆೇಲಕಕೆತ್ತುವುದ್ ರ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ಗಿದೆ.

 



ಟ�ೇಸಿಸ್

ಆರಿಂಭಿಕ ಟ್ೇಸಿಸ್  ಸ್ರ್ರತ ಟ್ೇಸಿಸ್ 
 

ತಿೇವ್ರವ್ದ ಟ್ೇಸಿಸ್
 



ಸ್ರ್ನಯಾ  ಆರಿಂಭಿಕ ಟ್ೇಸಿಸ್ 

ಸ್ರ್ರತ ಟ್ೇಸಿಸ್  ತಿೇವ್ರವ್ದ ಟ್ೇಸಿಸ್
 

ಟ�ೇಸಿಸ್
 



ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಆರ್ೇಗಯಾದ ಪ್ರಮ್ಖ ಭ್ಗವ್ಗಿದೆ. ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಮೈಯನ್ನು 

ನಯಗೆ್ಳಿಸಿ, ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಚಚಿಳಗಳನ್ನು ಸರ್ಗವ್ಗಿ ಮೆೇಲಕಕೆ ಮತ್ತು ಕಳಕಕೆ 
ಚಲಿಸ್ವಿಂತ್ ರ್ಡ್ತತುದೆ. ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಹೆ್ರ ಮೆೇಲಮೈಯ್ದ ಕಿಂಜಿಂಕಿಟುವ್ವನ್ನು 
ಪ�ೇಷ್ಸ್ತತುದೆ, ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿ ಉಿಂಟ್ರ್ಡ್ವ ಕ್ಳಕ್ ಮತ್ತು 
ಬ್ಯಾಕಿಟುೇರಯ್ದಿಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ತತುದೆ.

• ಪ್ರತಿ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಿರ್ವ ಲ್ಯಾಕಿ್ರಮಲ್ ಗ್ರಿಂರ್ಯಿಿಂದ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಉತಪಾತಿತುಯ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಪ್ರತಿ ಬ್ರ ನಿೇವು ಕಣ್ಣಿ ಮಿಟ್ಕಿಸಿದ್ಗ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲಮೈಯಲಿ್ಲ ಹರಡ್ತತುದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಮೆೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕಳಗಿನ ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಚಚಿಳಗಳ ಮ್ಲಯಲಿ್ಲರ್ವ ಸಣಣಿ 
ರಿಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಹರಯ್ತತುದೆ. 

• ನಿಂತರ ಅವು ಸಣಣಿ ನ್ಳಗಳ ಮ್ಲಕ ಮ್ಗಿನ ಬದ್ಯಲಿ್ಲ ಕವ್ಟಗಳಿಂತ್ 
ಜ್ೇಡಿಸಿರ್ವ ಚಿೇಲಕಕೆ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ ನಿಂತರ ಮ್ಗಿನೆ್ಳಗೆ ಖ್ಲಿಯ್ಗ್ವ ಮ್ನನು 
ಒಿಂದ್ ನ್ಳದ ಕಳಗೆ, ನ್ಸ್್ಲ್ಕಿ್ರಮಲ್ ನ್ಳ ಕಣಿಣಿೇರನ ನ್ಳಕಕೆ ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ.

• ಈ ನ್ಳವು ತಡೆಯ್ದಲಿ್ಲ, ಕಣಿಣಿೇರ್ ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ಹರದ್ ಬರ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದ್ 
ಹ್ಗೆಯ್ೇ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ್ಕ್ಳುಳುತತುದೆ.

• ಶಿಶ್ ತಡೆಗಟಿಟುದ ಕಣಿಣಿೇರನ ನ್ಳದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಜನಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ ತ್ಿಂಬ್ ಸ್ರ್ನಯಾ.  
ತಡೆಗಟಿಟುದ ಸಿಥಿತಿಯ್ ಕೇವಲ ಒಿಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ರ್ತ್ರ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳು.

ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು? 
• ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ಕಣಿಣಿೇರ್ ಬರಲ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗದ್ದದಿರ, ದ್ರವವು ನ್ಳದಲಿ್ಲ ಕ್ಳಿತ್ಕ್ಳುಳುತತುದೆ 

ಮತ್ತು ಸ್್ೇಿಂಕಿಗೆ ಮ್ಲವ್ಗಬಹ್ದ್. 
• ಇದ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಶಿಶ್ಗಳ ಕಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಳದ್ ಭ್ಗವ್ಗಿ 

ಕ್ಣಿಸ್ತತುದೆ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಈ ಸಿಥಿತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶ್ಗಳಲಿ್ಲ, ಕ್ರಮೆೇಣ ನ್ಲ್ಕೆ ಅಥವ್ ಆರ್ ವ್ರಗಳಲಿ್ಲ 

ಗ್ಣವ್ಗಬಹ್ದ್.  ಸ್್ೇಿಂಕಿನ ಯ್ವುದೆೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಿಂಡ್ಬರದ್ದದಿರ, 
ಯ್ವುದೆೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಅಗತಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ.

• ಸ್್ೇಿಂಕ್ ಕಿಂಡ್ಬಿಂದಲಿ್ಲ, ಮಗ್ವಿಗೆ ಸ್್ೇಿಂಕ್ನಿವ್ರಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು 
ನಿೇಡಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ – ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ಕ್ವ ಹನಿಗಳು.

• ಆರ್ ತಿಿಂಗಳ ನಿಂತರವ� ತಡೆಗಟಿಟುದ ಸಿಥಿತಿಯ್ ಹೆ್ೇಗದ್ದದಿರ, ವೆೈದಯಾರ್ ಅದನ್ನು 
ಅತಯಾಿಂತ ಸರಳವ್ದ ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ವಿರ್ನದ್ಿಂದ ತ್ರಯಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ.



ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ
ನ್ಸ್�ೇಲ್ಕ್್ರಮಲ್ ನ್ಳ ಮಸ್ಜ್
ನ್ಸ್್ಲ್ಕಿ್ರಮಲ್ ನ್ಳವನ್ನು ಮಸ್ಜ್ ರ್ಡ್ವುದರಿಂದ ಸಿಂಗ್ರಹವ್ಗಿರ್ವ 
ದ್ರವವನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ ಸಹ್ಯವ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಎಲ್್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಅಗತಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯಾರ್ ಅದನ್ನು ರ್ಡಲ್ ಶಿಫ್ರಸ್ ರ್ಡಿದಲಿ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 
ಮಗ್ವಿಗ್ಗಿ ಸ್ಕತು ಕ್ರಮ ಇಲಿ್ಲದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಬರಳಿನೆ್ಿಂದ್ಗೆ, ತ್ಿಂಬ್ ಜ್ಗರ್ಕವ್ಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಮಯಾವ್ಗಿ ಮ್ಗಿಗೆ 
ಸಿಂಧಿಸ್ವಿಂತಹ ಕಣಿಣಿನ ಮ್ಲಯಲಿ್ಲ ಒತತುಬೇಕ್.

• ನಿೇವು ಒತ್ತುವ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗಿನ ಗಟಿಟುಯ್ದ ಭ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಳನ್ನು 
ಕಳಮ್ಖವ್ಗಿ ಸರಸಿ. 

• ಮಗ್ವಿನ ಕಣಣಿನ್ನು ಉಗ್ರ್ ಬಚಚಿಗಿನ ನಿೇರನಿಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೆ್ಳಿಸಿ.
• ಇದನ್ನು ದ್ನಕಕೆ ಮ್ರ್ ಬ್ರ ರ್ಡಿ. 

 

 



ಮ�ಗಿನ ನ್ಳದ ಅಡಚಣೆ   

ಸ್ರ್ನಯಾ

ತಡೆಗಟಿಟುದ ನ್ಳ



ನ್ಸ್�ೇಲ್ಕ್್ರಮಲ್ ನ್ಳ ಮಸ್ಜ್   

ಕಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಗಿನ ನಡ್ವೆ ಸೌಮಯಾವ್ಗಿ ಒತಿತು.

ಕೈಬರಳನ್ನು ಕಳಮ್ಖವ್ಗಿ, ಮ್ಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಸರಸಿ.



ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲ, ರಟಿನ್ದ ಮೆೇಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಿಂದ್್ರೇಕರಸಲ್ ಕಣಿಣಿನ ಲನ್ಸ್ 

ಅಗತಯಾ.
• ಕಣಿಣಿನ ಲನ್ಸ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿರ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಬಳಕ್ 

ಹ್ದ್ಹೆ್ೇಗಲ್ ಅನ್ವು ರ್ಡಿಕ್ಡ್ತತುದೆ.  
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಎಿಂದರ ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ರ್ಡ್ವುದ್ – ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು 

ಸಪಾಷಟುತ್ಯಿಿಂದ ಕ್ಷಿೇರ ರ್ಳಿ ಬಣಣಿಕಕೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ವುದ್. ಇದ್ ಬಳಕನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ 
ಹೆ್ೇಗದಿಂತ್ ತಡೆಯ್ತತುದೆ.

• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.
• ಶಿಶ್ಗಳು ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಯಿಂದ್ಗೆ ಜನಿಸಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿಗೆ ಗ್ಯವ್ಗ್ವುದರಿಂದಲ್ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಬರಬಹ್ದ್.
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಸಣಣಿದ್ಗಿ ಪ್್ರರಿಂಭವ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಆರಿಂಭದಲಿ್ಲ ದೃಷ್ಟು ಮೆೇಲ 

ಕಡಿಮೆ ಪರಣ್ಮ ರ್ೇರಬಹ್ದ್. ಆದರ ಕ್ರಮೆೇಣ ಅದ್ ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗಬಹ್ದ್, 
ಕ್ನೆಗೆ ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್. 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಮಕಕೆಳ ಕಣಿಣಿಗೆ ಬಳಕ್ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲ್ ಸಪಾಷಟು ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರಬೇಕ್. ಲನ್ಸ್ 

ಸಪಾಷಟುವ್ಗಿಲ್ಲದ್ದದಿರ, ಮಗ್ವಿನ ದೃಷ್ಟು ಸ್ರ್ರಸ್ವುದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗ್ವಿಗೆ 
ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ ಕಳಪ ದೃಷ್ಟು ಬರಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ ಕ್ರ್ಡನ್ಗಬಹ್ದ್. 

• ಶ್ಶ್ವತ ಕಳಪ ದೃಷ್ಟು ಅಥವ್ ಕ್ರ್ಡ್ತನವನ್ನು ತಡೆಯಲ್, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರಯಂದಿಗೆ 
ಜನಸಿದ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಲವು ತ್ಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು. 

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ದ್ರವ್ಗ್ವಿಂತ್ ರ್ಡ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವ್ 

ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರಯನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಲನ್ಸ್ ನೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಲನ್ಸ್ 

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ಒಿಂದೆೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ಗಿರ್ತತುದೆ.
• ಹಸ್ಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಕ್ಡಿಸ್ವುದ್ 

ಮ್ಖಯಾವ್ಗಿರ್ತತುದೆ.
• ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ ಕನನುಡಕ ಅಗತಯಾವಿರ್ತತುದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಟಪಪಿಣ್:  ಮಕಕಾಳಲಿ್ಲ ಎಲ್್ಲ ಬ್ಳಿ ಬಣಣಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ಪಯು ಕಣ್ಣಿನ 
ಪೊರಯ್ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಳಿ ಬಣಣಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ಪಯು ಕಣ್ಣಿನಲಿ್ಲರುವ ಕ್್ಯನಸೆರ್ 
ಗೆಡ್ಡೆಯ (ರಟನ�ೇಬ್್ಲಸ್�ಟಿಮ್) ಸ�ಚನಯ್ಗಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ 
ನೇಡಬೇಕು.  ಮಗುವಿನಲಿ್ಲ ಬ್ಳಿ ಬಣಣಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ಪ ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ ಶಿೇಘ್ರವ್ಗಿ 
ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು! 



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ 

 

ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ



ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ 

ಸ್ರ್ರತ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಅತಯಾಧಿಕ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ
 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
 



ಸ್ಮ್ನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ

 

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ

 



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆ
   

 ಕಣ್ಣಿ ತ್ರದೆೇ ಇರ್ವುದ್ ಕಣಿಣಿನ ಮೆೇಲ್ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸಣಣಿ ಗ್ಯ

 ಹಳೆಯ, ಮಸ್ಕ್ದ ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕ ಲನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಗ್ತತುದೆ 
 ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲ್ಗ್ತತುದೆ
• ಮಗ್ವಿಗೆ ಸ್ರ್ನಯಾ ಅರವಳಿಕ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿದೆದಿಗೆ ಜ್ರ್ತತುದೆ.
• ಅರವಳಿಕಗೆ ಮ್ಿಂಚಿತವ್ಗಿ ಮಗ್ವಿನ ಹೆ್ಟಟು ಖ್ಲಿಯಿರಬೇಕ್.
• ಕಣಣಿನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ವುದ್ಲ್ಲ.
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಸ್ರ್ರ್ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಕ್ಳಳುಬಹ್ದ್.
• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ, ಕಣಿಣಿಗೆ ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಕಟಟುಲ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಮಗ್ ಸ್ರ್ನಯಾ ಅರವಳಿಕಯಿಿಂದ ಸಿಂಪ�ಣಮಾವ್ಗಿ ಚೇತರಸಿಕ್ಿಂಡಿದೆ 

ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೆ್ೇಗಲ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗ್ತತುದೆ ಎಿಂದ್ ವೆೈದಯಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವ 
ಆಸಪಾತ್್ರಯಲಿ್ಲಯ್ೇ ಇರಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ.

• ಕಣಿಣಿಗೆ ಕಟಿಟುದ ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಮರ್ದ್ನ ತ್ಗೆಯಲ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಮಗ್ವಿಗೆ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಇದದಿರ, ಒಿಂದ್ ಕಣಿಣಿಗೆ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ 

ಮ್ಗಿದ ನಿಂತರ ಎರಡನೆಯ ಕಣಿಣಿಗೆ ಕಲವು ವ್ರಗಳು ಅಥವ್ ತಿಿಂಗಳು ರ್ಟ್ಟು 
ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ರ್ಡಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಕಲವು ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ, ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗ್ ಒಿಂದೆೇ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರ್ಡಲ್ಗ್ತತುದೆ.

• ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ ಮಗ್ವಿಗೆ ಕನನುಡಕ ಧರಸ್ವ ಅಗತಯಾವಿರ್ತತುದೆ.
• ಮಗ್ ಬಳೆದ್ ದೆ್ಡ್ಡದ್ದಿಂತ್, ಕನನುಡಕವನ್ನು ಬದಲ್ಯಿಸಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ.



ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ಮುನನು

 

ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ನಂತರ

 



 ಗ್್ಲಕ್ೇರ್



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣ್ಣಿ ಸಪಾಷಟುವ್ದ ದ್ರವದ್ಿಂದ ತ್ಿಂರ್ರ್ತತುದೆ. 
• ಈ ದ್ರವವು ನಿರಿಂತರವ್ಗಿ ಉತಪಾತಿತುಯ್ಗ್ತಿತುರ್ತತುದೆ ನಿಂತರ ಬತಿತು ಹೆ್ೇಗ್ತತುದೆ, 

ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಯ್ವ್ಗಲ್ ಒಿಂದೆೇ ಪ್ರರ್ಣದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರಬೇಕ್.
• ಕಣಿಣಿನಿಿಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೆ್ರಹ್ಕ್ವಿಂತಹ ನ್ಳಗಳು ಮ್ಚಚಿಲಪಾಟಿಟುದದಿರ, ಹೆಚ್ಚಿಗಿ 

ದ್ರವವು ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಒತತುಡವನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಸ್ತತುದೆ.
• ಹೆಚಿಚಿದ ಒತತುಡವು ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿ ರ್ಡ್ತತುದೆ, ದೃಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿಂತರ 

ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.
• ಈ ಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ ಅಥವ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ವಿಳಿಂಬವ್ದರ, ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿ 

ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು ಕಳೆದ್ಕ್ಳುಳುವ ಸ್ಧಯಾತ್ಗಳಿವೆ.
• ಮಗ್ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಜನಿಸಿದರ, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವುದ್ ಮ್ಖಯಾ. 

ಇಲ್ಲದ್ದದಿರ, ಮ್ಿಂದ್ನ ಪುಟದಲಿ್ಲ ತ್್ೇರಸಿರ್ವಿಂತ್ ಕಣ್ಣಿಗಳು ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗ್ತತುವೆ 
(“ಬ್ಲ್ಸ್ ಐ”).

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ವನ್ನು ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಒತತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡಲ್ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ, ಆದರ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ದ ಶಿಶ್ಗಳಲಿ್ಲ 

ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಣ್ಮಕ್ರಯ್ಗಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ.
• ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ, ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ದ್ರವವನ್ನುಿಂಟ್ ರ್ಡಲ್ ಸಣಣಿ ತ್ರಯ್ವಿಕಗಳನ್ನು 

ರ್ಡಲ್ ಆಗ್ಗೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ರ್ಡಲ್ಗ್ತತುದೆ.

 



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್ 

 

ಕ್ನಿಮಾಯ್ಗಳು ಮಸ್ಕ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ದ್ ಬಣಣಿದ್ಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗಳು ದೆ್ಡ್ಡದ್ಗಿ 
ಕ್ಣ್ತತುವೆ.



ಸ್ಮ್ನ್ಯ
 

 



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
 

 



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
 

ಸ್ರ್ನಯಾ ಬ್ಧಿತ 

ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತತುದೆ

ಇನ್ ಲಟ್ ಇನ್ ಲಟ್

ಇನ್ ಲಟ್

ಔಟ್ ಲಟ್
ಔಟ್ ಲಟ್

ಔಟ್ ಲಟ್



ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್ – ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲ ಪರಿಣ್ಮ
 

ಸ್ರ್ನಯಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ 

ಸ್ರ್ರತ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ ಅತಯಾಧಿಕ ಗ್್ಲಕ್ೇರ್
 



  ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ (ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್)



ಮಲ್ಲಗಣುಣಿ (ಸಿಕಾ್ವಂಟ್)
ಸಮಸ್್ಯ
• ಕಣ್ಣಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಣಿಣಿಗೆ ಜ್ೇಡಿಸಲ್ದ ಆರ್ ಸ್ನುಯ್ಗಳಿಿಂದ 

ನಿಯಿಂತಿ್ರಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಈ ಸ್ನುಯ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಎಲ್್ಲ ದ್ಕ್ಕೆಗಳಲಿ್ಲಯ್ ಚಲಿಸಲ್ ಅನ್ವು 

ರ್ಡಿಕ್ಡ್ತತುದೆ.
• ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಯ್ವ್ಗಲ್ ಒಟಿಟುಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕ್ ಆದದಿರಿಂದ ನ್ವು ಎರಡ್ 

ಕಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ದದಿರ್ ಸಹ, ನ್ವು ಒಿಂದ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನು 
ನೆ್ೇಡ್ತ್ತುೇವೆ.

• ಸ್ನುಯ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ ದ್ಬಮಾಲವ್ಗಿದದಿರ, ಕಣ್ಣಿ ಸರಯ್ಗಿ ಚಲಿಸಲ್ ಸ್ಧಯಾವಿಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಒಟಿಟುಗೆ ಚಲಿಸಲ್ ಸ್ಧಯಾವಿಲ್ಲ.

• ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಸ್ರಾರ್ಸ್ಮಸ್ ಎಿಂದ್ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ.
• ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಒಿಂದ್ ಕಣ್ಣಿ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್.
• ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಭವಿಸಬಹ್ದ್, ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಮ್ರ್ ವಷಮಾಗಳಿಗ್ 

ಮ್ನನು.
• ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಎಲ್್ಲ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಇರಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ, ವಿಶೇಷವ್ಗಿ 

ಮಗ್ ದಣಿದ್ದ್ದಿಗ. 
• ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಇತರ ಕಣಿಣಿನ ಸಮಸ್ಯಾಗಳ ಲಕ್ಷಣವ್ಗಿರಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಯ್ವ್ಗಲ್ 

ನೆೇತ್ರಶ್ಸತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರೇಕ್ಷಿಸಲಪಾಡಬೇಕ್.

ಮಲ್ಲಗಣುಣಿ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ಏಕ?
• ಮೆಲ್ಲಗಣಿಣಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ದ್ಬಮಾಲವ್ಗಿರ್ವ ಕಣ್ಣಿ ಚೇತರಸಿಕ್ಳುಳುವುದ್ಲ್ಲ 

ಮತ್ತು “ಸ್್ೇರ್ರ ಕಣ್ಣಿ” ಆಗ್ತತುದೆ.
• ಸಿಕೆ್ವಿಂರ್ ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ಮಕಕೆಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಕಳಪ ಸ್ವ-ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳೆಸ್ತ್ತುರ ಮತ್ತು 

ಭ್ವನ್ತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವ್ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ.
• ಮೆಲ್ಲಗಣ್ಣಿ ಅತಯಾಿಂತ ಸೌಮಯಾ ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ, ಉತತುಮ ಕಣಣಿನ್ನು ಪ್ಯಾಚಿಿಂಗ್ 

ರ್ಡ್ವುದರಿಂದ ದ್ಬಮಾಲ ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಸ್ನುಯ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸಹ್ಯ 
ರ್ಡ್ತತುದೆ.

• ಕಣಿಣಿನ ಸ್ನುಯ್ಗಳನ್ನು ಸರಪಡಿಸಲ್ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್.
• ಕಲವು ಸಿಂದಭಮಾಗಳಲಿ್ಲ ಕನನುಡಕವನ್ನು ಸ್ಚಿಸಬಹ್ದ್. 



ಮಲ್ಲಗಣುಣಿ

 



ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನುಯುಗಳು

 



ಮಲ್ಲಗಣುಣಿ
ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ಮುನನು

ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ

 



  ರಟಿನ್



ರಟನ�ೇಬ್್ಲಸ್�ಟಿಮ್
ಸಮಸ್್ಯ
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ಕಣಿಣಿನೆ್ಳಗಿನ ಕ್ಯಾನಸ್ರ್ ಬಳವಣಿಗೆಯ್ಗಿದೆ.
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ.
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ ಒಿಂದ್ ಅಥವ್ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ.

ರಟನ�ೇಬ್್ಲಸ್�ಟಿಮ್ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ ಕ್ಯಾನಸ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ಅದ್ ಬಳೆದ್ 

ಹರಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್. 
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಿದರ, ಮಗ್ವಿನ ಕಣಣಿನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ 

ಸ್ಧಯಾವಿದೆ.
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿರ, ಮಗ್ವಿನ ಜಿೇವ ಉಳಿಸ್ವ 

ಪ್ರಯತನುದಲಿ್ಲ ಕಣಣಿನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕಬೇಕ್ಗ್ತತುದೆ.
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ಗೆ ಸ್ಧಯಾವ್ದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡ್ವುದ್ ಅತಯಾಗತಯಾ 

ಏಕಿಂದರ ಇದ್ ರ್ರಣ್ಿಂತಿಕ ರ್ೇಗ.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ
• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ವನ್ನು ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ಿಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
• ವಿಕಿರಣ ಅಥವ್ ಕಿೇಮೊೇಥೆರಪ್ಯ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಗಿಗೆಸಲ್ ಬಳಸಬಹ್ದ್ 

ಅಥವ್ ಕ್ಯ್ಮಾಚರಣೆಯ ನಿಂತರ ಅಗತಯಾವ್ಗಬಹ್ದ್, ಕಣಿಣಿನಲಿ್ಲ ಅಥವ್ 
ದೆೇಹದ ಬೇರಡೆ ಬಳವಣಿಗೆಯ್ಗದಿಂತ್ ತಡೆಯಬಹ್ದ್.

• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ಗೆ ಇರ್ವ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ಿಂದರ, ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆೇರವ್ಗಿ 
ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡಲ್ ಮತ್ತು ಕಣಣಿನ್ನು ಉಳಿಸ್ವುದ್ ಅಥವ್ ಮಗ್ವಿನ ಜಿೇವವನ್ನು 
ಉಳಿಸಲ್ ಇಡಿೇ ಕಣಣಿನ್ನು ತ್ಗೆದ್ಹ್ಕ್ವುದ್.

• ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ, ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಥಿಗಿತಗೆ್ಳಿಸ್ವ (ಕರೈಯಥೆರಪ್) ಅಥವ್ 
ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರ್ಸಿರ್ಡ್ವ (ಥಮೊೇಮಾಥೆರಪ್) ವಿಶೇಷ ಸ್ಧನಗಳೆೊಿಂದ್ಗೆ 
ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನ್ಶರ್ಡಲ್ ಸ್ಧಯಾವಿದೆ.

• ರಟಿನೆ್ೇಬ್್ಲಸ್್ಟುರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಪಡೆಯ್ವ ಮಗ್ವಿಗೆ ಮ್ಿಂದ್ನ ಪರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಆವತಮಾಕ ತಪ್ಸಣೆ ಇರಬೇಕ್.
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ಆರಂಭಿಕ
 

ವಿಳಂಬ
 

ತುಂಬ್ ವಿಳಂಬ

 



ಪಿ್ರಮಚುರಿಟಯ ರಟನ�ೇಪತ್

ಸಮಸ್್ಯ
• ಪ�ಣ್ಮಾವಧಿಯ ಗಭಮಾರ್ರಣೆ 38-42 ವ್ರಗಳು. 32 ವ್ರಗಳ ಮೊದಲ್ ಮಗ್ 

ಜನಿಸಿದರ, ಕಣಿಣಿನ ಹಿಿಂಭ್ಗದಲಿ್ಲರ್ವ ರಟಿನ್ದಲಿ್ಲನ ರಕತುನ್ಳಗಳು ಸಿಂಪ�ಣಮಾವ್ಗಿ 
ರ್ಪುಗೆ್ಳಳುದ್ರಬಹ್ದ್, ಇದ್ ಆರ್ ಒಪ್ ಎಿಂಬ ಸಿಥಿತಿಗೆ ಕ್ರಣವ್ಗ್ತತುದೆ: 
ಪ್್ರಮೆಚ್ರಟಿಯ ರಟಿನೆ್ೇಪತಿ.

• ಎಲ್್ಲ ಅಕ್ಲಿಕ ಶಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಒಪ್ ಇರ್ವುದ್ಲ್ಲ.
• ಆರ್ ಒಪ್ ಸ್ರ್ನಯಾವ್ಗಿ ಎರಡ್ ಕಣ್ಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ. 
• ಅಕ್ಲಿಕವ್ಗಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್್ಲ ಶಿಶ್ಗಳನ್ನು ನ್ಲ್ಕೆ-ಆರ್ ವ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಆರ್ ಒಪ್ಗ್ಗಿ 

ಪರೇಕ್ಷಿಸಬೇಕ್.

ಆರ್ ಒಪಿ ಗೆ ಏಕ ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ನೇಡಬೇಕು?
• ಆರ್ ಒಪ್ ಕಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೌಮಯಾವ್ಗಿರ್ತತುವೆ ಮತ್ತು ಯ್ವುದೆೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ 

ಅಗತಯಾವಿರ್ವುದ್ಲ್ಲ.
• ಆರ್ ಒಪ್ಯ ತಿೇವ್ರತರವ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಿೇಡದ್ದದಿಲಿ್ಲ ದೃಷ್ಟು 

ಅಥವ್ ಕ್ರ್ಡ್ತನಕಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಬಹ್ದ್.

ಚಿಕ್ತ್ಸೆ 
• ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಸಮಸ್ಯಾಯ ತಿೇವ್ರತ್ಯನ್ನು ಅವಲಿಂರ್ಸಿರ್ತತುದೆ.
• ಅಸಹಜ ರಕತುನ್ಳಗಳ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರ್ಡಲ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಣಿಣಿಗೆ 

ಚ್ಚಚಿಬಹ್ದ್. 
• ರಟಿನ್ವನ್ನು ಸರಪಡಿಸಲ್ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹ್ದ್. 
• ಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ್ ಆಗ್ಗೆಗೆ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನು ಪರಹರಸಬಹ್ದ್ - ಆದರ ಕಲವೆ�ಮೆ್ಮ ಇದ್ 

ಕಣಿಣಿಗೆ ಹ್ನಿಯ ಪ್ರರ್ಣವನ್ನು ರ್ತ್ರ ಮಿತಿಗೆ್ಳಿಸ್ತತುದೆ.
• ಚಿಕಿತ್ಸ್ ಪಡೆದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಣಿಣಿನ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ತಪ್ಸಣೆ ಅಗತಯಾವಿರ್ತತುದೆ, 

ಏಕಿಂದರ ಅವರ್ ಬಳೆದಿಂತ್ ಇತರ ದೃಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಬಳೆಯ್ವ ಸ್ಧಯಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿ.
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  ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳು



ಮಕಕಾಳು ಮತು್ತ ಕನನುಡಕಗಳು
[ಗಮನಿಸಿ: ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳನ್ನು ವಿವರಸಲ್, ವಿಭ್ಗದಲಿ್ಲನ ಪಠಯಾ ಮತ್ತು 
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ವಕಿ್ರೇಕ್ರಕ ದೆ್ೇಷಗಳು.] 

ಮಗ್ವಿಗೆ ಕನನುಡಕ ಬೇಕ್ಗಲ್ ಹಲವು ಕ್ರಣಗಳಿವೆ.

ವಕ್್ರೇಕ್ರಕ ದ�ೇಷಗಳು
• ಸರಯ್ಗಿ ನೆ್ೇಡಲ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗದ ಮಗ್, ಕಲಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಲ್ 

ಕಷಟುವ್ಗ್ತತುದೆ. ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸಿದ್ಗ ಮಗ್ ನೆ್ೇಡಲ್ ಸಹ್ಯವ್ಗ್ತತುದೆ, 
ಆದದಿರಿಂದ ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸ್ವಿಂತ್ ಸ್ಚಿಸಬೇಕ್.

• ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸ್ವುದರಿಂದ ಮಗ್ವಿನ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಹ್ನಿಯ್ಗ್ವುದ್ಲ್ಲ.
• ದ್ರದೃಷ್ಟುಯನ್ನು ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ಮಕಕೆಳು ವಯಸ್ಸ್ದಿಂತ್ ಈ ಸಮಸ್ಯಾಯ್ 

ಹೆಚ್ಚಿಗಬಹ್ದ್.
• ಸಮಿೇಪದ ದೃಷ್ಟು ಹೆ್ಿಂದ್ರ್ವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಕನನುಡಕ ಅಗತಯಾವಿರ್ತತುದೆ.

ಅರಮುಚುಚುವಿಕ
• ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸ್ವುದ್ ಅರಮ್ಚ್ಚಿವಿಕ ಮತ್ತು ಸ್್ೇರ್ರಯ್ದ ಕಣಿಣಿನ 

ಚಿಕಿತ್ಸ್ಗೆ ಒಿಂದ್ ಭ್ಗವ್ಗಿರಬಹ್ದ್.

ಗ್್ಲಕ�ೇಮ್
• ಗ್್ಲಕ್ೇರ್ದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟು ಸ್ರ್ರಸಲ್ ಕನನುಡಕ ಬೇಕ್ಗಬಹ್ದ್.

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರ
• ಕಣಿಣಿನ ಪ�ರ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ಯ ನಿಂತರ, ಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದದಿರ್ ಸಹ, ಮಗ್ವಿಗೆ 

ದೃಷ್ಟು ಸ್ರ್ರಸಲ್ ಕನನುಡಕ ಬೇಕ್ಗಬಹ್ದ್. 

ನಿಮ್ಮ ಮಗ್ವಿಗೆ ಕನನುಡಕವನ್ನು ಸ್ಚಿಸಿದರ, ಮಗ್ವು ಎಲ್್ಲ ಸಮಯದಲ್್ಲ, ವಿಶೇಷವ್ಗಿ ಶ್ಲಯಲಿ್ಲ 
ಕನನುಡಕವನ್ನು ಧರಸ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾ.



ಮಕಕಾಳು ಮತು್ತ ಕನನುಡಕಗಳು



ರ್ೇಗಿ _______________________________________________________________

ರ್ೇಗನಿಣಮಾಯ __________________________________________________________

ಚಿಕಿತ್ಸ್ __________________________________________________________________

ಮ್ಿಂದ್ನ ಕಿ್ಲನಿಕ್ ಭೇಟಿ: _____ / _____ / ______ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲ: _____

ಕಿ್ಲನಿಕ್ ಸಿಂಪಕಮಾ ___________________________________________________________

ಕಿ್ಲನಿಕ್ ದ್ರವ್ಣಿ _________________________________________________________

ಟಿಪಪಾಣಿಗಳು: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________


