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ആമുഖം
ഉരദേശ്ം

ആശയവിനിമയവും വിരത്യാഭത്യാസവും ആരരാഗത്യ ്രരി്രാലനത്തിന ്ത്രധാന 
ഭാഗങ്ങളാണ,് ചികിത്ാരരീതികൾ തിരച്ഞെടുക്കുന്തും ച്മഡിക്കൽ 
ഉ്രരരശങ്ങൾ ്രിന്ുടരുന്തും സംബന്ിച്ച് രരാഗികൾക്ക ്ഉചിതമായ 
ആരരാഗത്യ തരീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്തിന ്ഇവ അതത്യന്ാര്രക്ിതവുമാണ്.

രരാഗികൾ, രക്ിതാക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അച്ല്ങ്ിൽ 
രരാഗരീ്രരിചാരകർ എന്ിവരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കുന്തിന ്
ഫിസിഷത്യൻമാർ, ഒഫ്താൽമിക്ക ്നഴ ്സുമാർ, ഒ്ര ്രറ്റാച്മതടി്റേുകൾ, 
വിഷൻ ച്ടക്നരീഷത്യൻമാർ, കൗൺസിലർമാർ, ആരരാഗത്യ ്രരിചരണ 
ച്ത്രാഫഷണലുകൾ എന്ിവർക്ക ്ഒരു സഹായക ഉ്രകരണം ആയി 
ഉ്രരയാഗിക്കുന്തിനാണ ്ഈ ്രുസ്തകം ഉരദേശിക്കച്പ്ട്ിരിക്കുന്ത.്

ഈ പുസ്തകം, രരൊഗണിയുമൊരയൊ കുടുംബവുമൊരയൊ 
സംസൊരണിക്ുന്നതണി�് പകരമൊയണിട്ുള്ളരതൊ രരൊഗണിരക്ൊ 
കുടുംബത്ണിര�ൊ സ്വയമൊയണി വൊയണിക്ുന്നതണിര�ൊ ഉള്ളതല്ല. 
ആരരൊഗ് പരണിചരണ നതപൊഫഷണലുകൾക്ുള്ള ഒരു സഹൊയക 
ഉപകരണമൊയും ചർച്ചകൾക്ുള്ള തശദ്ൊരകതദ്രവുമൊയൊണ് ഇത് 
രൂപകൽപ്പ� നചയ്തണിരണിക്ുന്നത്.

എല്ാ രരാഗികൾക്കും ഒരുര്രാച്ല ഉ്രരയാഗിക്കാൻ കഴിയുന് 
തരത്തിലുള്ള ശരിയാച്യാരു സ്തകി്ര്രറ്റാ വിവരണരമാ ചർച്ചരയാ 
ഇല്ച്യന് കാരത്യം ഓർമ്ിക്കുക. ആശയവിനിമയങ്ങച്ളല്ാം രരാഗിച്യ 
രകതദ്രീകരിച്ചായിരിക്കണം - അതായത് ഓരരാ രരാഗിക്കും ത്രരതത്യകമായി, 
അവരുച്ട ക്ിനിക്കൽ സാഹചരത്യവും വത്യക്ി്രരമായ സാഹചരത്യവും 
വവകാരികാവസ്ഥയും ഭാഷയും വിരത്യാഭത്യാസ്രരമായ രശഷികളും 
ആതശയിച്ചായിരിക്കണം.



ഫലതപദമൊയ രരൊഗണി / കുടുംബ 
ആശയവണി�ണിമയത്ണി�ുള്ള �ണിർരദേശങ്ങൾ

•	 എല്ാ ചാർട്ുകളും ലഭത്യമായ മറ്റ ്രഡാകത്യുച്മരറെഷനുകളും അവരലാകനം 
ച്ചയ്തുച്കാണ് ്തുടങ്ങുന്തിന ്മുമ് ്തയ്ാച്�ടുപ് ്നടരത്തണ്തുണ്.്

•	 രരാഗിച്യ കു�ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുച്ട ്രക്കൽ ഇതിനകം തച്ന് 
ഉച്ണ്ങ്ിൽ ര്രാലും, ച്മഡിക്കൽ ത്രശ്നച്ത്തക്കു�ിച്ച ്നിങ്ങരളാട ്്ര�യാൻ 
രരാഗിരയാട/്കുടുംബാംഗരത്താട ്ആവശത്യച്പ്ട്ുച്കാണ് ്എല്ാ ചർച്ചകളും 
ആരംഭിക്കുക. തശവിക്കുക - രരാഗിയുച്ട / കുടുംബത്തിച്റെ ഭാഷാ രശഷികളും 
ത്രശ്നച്ത്ത കു�ിച്ചുള്ള അവരുച്ട അടിസ്ഥാന ധാരണയും നിർണ്ണയിക്കുക. 
അവരുച്ട വവകാരികാവസ്ഥയ്ക്ക ്തശദ് നൽകുക. ആവശത്യച്മങ്ിൽ, അവർ 
എവിച്ടയാണ ്താമസിക്കുന്ച്തന്ും ക്ിനിക്കിരലക്ക ്എങ്ങച്നയാണ ്
വരുന്ച്തന്ും രരാഗിച്യ അനുഗമിക്കുന്തിരനാ സഹായിക്കുന്തിരനാ 
ആച്രങ്ിലും ഉരണ്ാ എന്ുമുള്ള രചാരത്യങ്ങൾ രചാരിക്കുക.  നിങ്ങളുച്ട 
വിശരരീകരണങ്ങൾ ഉചിതമായ തലത്തിരലക്ക് തകമച്പ്ടുത്താൻ ഈ 
വിവരങ്ങൾ ഉ്രരയാഗിക്കുക.

•	 രചാരത്യങ്ങൾ രചാരിക്കാൻ രരാഗിച്യ/കുടുംബച്ത്ത രത്രാത്ാഹിപ്ിക്കുക.
•	 ്രതുച്ക്ക ഇറ്റിറ്റ ്വരീഴുന് ഒന്ായി ആശയവിനിമയച്ത്ത സങ്ൽപ്ിക്കുക, 
അല്ാച്ത അതിരവഗം ്രതിക്കുന് ഒരു ച്വള്ളച്ചാട്മായല്. എല്ാ വിവരങ്ങളും 
ഒറ്റയടിക്ക ്നൽകാൻ തശമിക്കരുത.്

•	 ച്ത്രാഫഷണലുകൾ അല്ാത്തവർക്ക് മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത 
ച്മഡിക്കൽ ്രരങ്ങൾ ഉ്രരയാഗിക്കുന്ത ്ഒഴിവാക്കുക.

•	 ഓരരാ രരാഗിയുച്ടയും/കുടുംബത്തിച്റെയും വിശ്ാസങ്ങച്ള 
ബഹുമാനിക്കുക. “ഞാൻ എച്റെ കുട്ിച്യ കു�ിച്ച ്ഭയച്പ്ടുന്ു” എന് ്ഒരു 
അമ് ്ര�ഞൊൽ, “ഒന്ിച്ന കു�ിച്ചും വിഷമിരക്കണ് കാരത്യമില്” എന് ്
ത്രതികരിക്കരുത.് ്രകരം, അവരുച്ട ആശങ്ച്യ മാനിക്കുക - “തരീർച്ചയായും 
നിങ്ങൾ കുട്ിച്യ കു�ിച്ച ്വിഷമിക്കുന്ു. അതുച്കാണ്ാണ ്ഞങ്ങൾ 
………. ” അച്ല്ങ്ിൽ, “എച്റെ ്രരമ്രാഗത വവരത്യച്ന കാണാൻ ഞാൻ 
ആതഗഹിക്കുന്ു” അച്ല്ങ്ിൽ “ത്രാർത്ഥന എച്ന് സുഖച്പ്ടുത്താൻ 
സഹായിക്കും” എന് ്ഒരു രരാഗി ്ര�യുന്ുച്വന് ്കരുതുക. ്രരമ്രാഗത 
വവരത്യന്ാരരാ ത്രാർത്ഥനരയാ അസംബന്മാച്ണന് ്ത്രതികരിക്കരുത.് 
അവരുച്ട വിശ്ാസങ്ങച്ള ബഹുമാനിക്കുക.

•	 രരാഗി/കുടുംബം കാരത്യങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കിയിട്ുച്ണ്ന് ്ഉ�പ്ാക്കാൻ ഓരരാ 
വിവരങ്ങളും നൽകുന് സമയത്ത് രചാരത്യങ്ങൾ രചാരിക്കുക. “തിരിച്ക 
്രഠിപ്ിക്കുക” എന് തതന്ം ഉ്രരയാഗിക്കുക. “എന്ാണ ്ത്രശ്നച്മന്ും 
നിങ്ങൾ (അച്ല്ങ്ിൽ നമ്ൾ) എന്ാണ ്ച്ചയ്ാൻ ര്രാകുന്ച്തന്ും 
എരന്ാട ്്ര�യൂ?” എന് ്രരാഗിരയാട/്കുടുംബരത്താട ്രചാരിക്കുക.

•	 നിങ്ങളുച്ട ശരരീരഭാഷച്യ കു�ിച്ച ്ചിന്ിക്കുക - നിങ്ങൾ എങ്ങച്ന 
ഇരിക്കുന്ു അച്ല്ങ്ിൽ നിൽക്കുന്ു, എങ്ങച്ന സംസാരിക്കുന്ു എന്തിച്ന	
കു�ിച്ച്ചല്ാം.



ഈ പുസ്തകം എങ്ങന� ഉപരയൊഗണിക്ൊം
കണ്ണിനുണ്ാകുന് ത്രശ്നത്തിച്റെ സ്ഭാവവും നിർരദേശിക്കച്പ്ടുന് 
ചികിത്യും വിശരരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ രരാഗികളുമാരയാ 
അവരുച്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുമാരയാ രരാഗരീ്രരിചാരകരുമാരയാ 
സംസാരിക്കുരമ്ാച്ഴല്ാം ഈ ്രുസ്തകം ഉ്രരയാഗിക്കാം.  

നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാച്ണങ്ിലും അച്ല്ങ്ിൽ ഇരിക്കുകയാച്ണങ്ിലും, 
രരാഗിക്ക ്ര്രജുകൾ വത്യക്മായി കാണാൻ കഴിയുന്ുച്ണ്ന് ്ഉ�പ്ാക്കുക. 

കണ്ണിച്റെ സാധാരണ ഘടന വിശരരീകരിച്ചുച്കാണ്ാണ ്്രുസ്തകം 
ആരംഭിക്കുന്ത.് 

്രുസ്തകത്തിൽ ്രിന്രീട,് മുതിർന്വർക്കും ശിശുക്കൾക്കും ഉണ്ാകുന് രരാ	
ഗാവസ്ഥകൾക്ക്ത്രരതത്യക വിഭാഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ുണ്.് 

ഓരരാ രരാഗങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾ ഇനിപ്�യുന്വ കച്ണ്ത്തും:

•	 നിങ്ങൾ രരാഗിരയാട ്്ര�രയണ് ഏറ്റവും ത്രധാനച്പ്ട് വിവരങ്ങളുള്ള 
ഒരു ച്ടക ്സ് റ്റ ്ര്രജ്: എന്ാണ ്ത്രശ്നം; എന്ുച്കാണ്ാണ ്നമ്ൾ 
ഈ ത്രശ്നച്ത്ത വകകാരത്യം ച്ചരയ്ണ്ത്; ചികിത്ാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
എച്ന്ാച്ക്കയാണ.്  

ആരത്യം, നിങ്ങൾക്ക ്ഈ ച്ടക ്സ ്റ്റ ്രരാഗിക്ക ്വായിച്ച ്
ച്കാടുക്കാവുന്താണ.് സമയം കടന്ുര്രാകുരമ്ാൾ, നിങ്ങൾ ച്ടക ്സ് റ്റ ്
്രഠിക്കുകയും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുച്ട സ്ന്ം രരീതിയിൽ എങ്ങച്ന 
്ര�യണച്മന് ്മനസ്ിലാക്കുകയും ച്ചയ്ും.

•	 മിക്ക രരാഗാവസ്ഥകൾക്കും, രരാഗിക്ക ്എളുപ്ത്തിൽ മനസ്ിലാക്കാൻ 
കഴിയുന് തരത്തിൽ ത്രശ്നം വിവരിക്കുന്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക ്നൽകിയിട്ുണ്.്  

മിക്ക സാഹചരത്യങ്ങളിലും, രരാഗിരയാട ്മാതതമല്, രരാഗിയുച്ട 
കുടുംബവുമായും - മാതാ്രിതാക്കൾ, മുതിർന് കുട്ികൾ, 
ത്രായ്രൂർത്തിയായ സരഹാരരൻ അച്ല്ങ്ിൽ സരഹാരരി - നിങ്ങൾ 
സംസാരിക്കുന്ു. രരാഗി എന്ാണ ്അനുഭവിക്കുന്ച്തന്ും ചികിത് 
വവകിപ്ിക്കുകയാച്ണങ്ിൽ ഉണ്ാകാവുന് അനന്രഫലങ്ങളും ഈ 
കുടുംബാംഗങ്ങൾ മനസ്ിലാരക്കണ്ത ്ത്രധാനമാണ.് 

•	 ഈ ്രുസ്തകത്തിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് കണ്ണിച്റെ ചിതതങ്ങളുള്ള ഒരു ര്രപ്ർ 
ര്ാക്ക ്ഉണ്.് കണ്ണുമായി ബന്ച്പ്ട് ത്രശ്നത്തിച്റെ സ്ഥാനവും 
തരവും സൂചിപ്ിക്കുന്തിന ്നിങ്ങൾക്ക ്ഈ ചിതതത്തിൽ വരച്ച് കാണിച്ച ്
ച്കാടുക്കാവുന്താണ.് നൽകിയിരിക്കുന് ഇടത്തിൽ കണ്ണുമായി 
ബന്ച്പ്ട് ത്രശ്നത്തിച്റെ ര്രര് എഴുതുന്ത ്ഉ�പ്ാക്കുക. ഈ ര്രജ് 
രരാഗിരക്കാ കുടുംബാംഗത്തിരനാ നൽകുക.



സാധാരണ കണ്ണ്



കണ്ണിനറെ ബൊഹ് ഘട�

കൃഷ ്ണമണി
Pupil

സ് ക്രീ�
Sclera

താഴച്ത്ത കൺര്രാള
Lower eyelid

മിഴി്രടലം
Iris

മുകളിച്ല കൺര്രാള
Upper eyelid



കണ്ണിനറെ രപശണികൾ



കണ്ണിനറെ ആന്തരണിക ഘട� 

 



സൊധൊരണ കൊഴ്ച 

രൃഷ്ി്രടലം	(Retina)

്രരീതബിദ്ു	
(Yellow spot)



ത്രായ്രൂർത്തിയായ 
വത്യക്ി



ബാഹത്യ രരാഗങ്ങൾ



നചങ്കണ്്
തപശ്�ം
•	 കണ്ണിച്ല ച്വളുത്ത ഭാഗച്ത്തയും കൺര്രാളയുച്ട ഉള്ളിച്ല ഭിത്തികച്ളയും 
മൂടുന് രനർത്ത സുതാരത്യമായ ടിഷത്യുവായ രനതതാവരണത്തിന ്ഉണ്ാകുന് 
വരീക്കമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ്	എന്ുകൂടി വിളിക്കച്പ്ടുന് ച്ചങ്ണ്ണ.്

•	 കണ്ണിച്റെ ച്ചാ�ിച്ചിലും കണ്ണിൽ ച്വള്ളം വരലും ചിലരപ്ാൾ ഒട്ുന് 
തരത്തിലുള്ള മഞെ ്രു�രന്ാടും രരാഗലക്ണങ്ങളിൽ ഉൾച്പ്ടുന്ു.

•	 ഒരു കണ്ണിച്നരയാ രണ് ്കണ്ണുകച്ളയുരമാ കൺജക് റ്റിവവറ്റിസ ്ബാധിക്കും.
•	 ഇത് ്രലരപ്ാഴും ഒരു അണുബാധ കാരണമാണ ്സംഭവിക്കുന്ത.് ബാക്രീരിയ 
ച്കാണ് ്ഉണ്ാകുന് ച്ചങ്ണ്ണും വവ�ൽ ച്ചങ്ണ്ണും വളച്ര സാധാരണമാണ,് 
അവ ഉയർന് രരീതിയിൽ സാംതകമികവുമാണ.് 

•	 ച്്രാടി അച്ല്ങ്ിൽ രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്ുള്ള അലർജിരയാ ്രരിരക്കാ 
ത്രരകാ്രനരമാ കാരണമായും ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്നചങ്കണ്് ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ഒരു അണുബാധ മൂലമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, അണുബാധ മറ്റ ്
കണ്ണിരലരക്കാ മറ്റ ്ആളുകളിരലരക്കാ വത്യാ്രിക്കും.

•	 രാസവസ്തുവിൽ നിന് ്ഉണ്ാകുന് ഒരു ത്രരകാ്രനം കാരണമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്
ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, അത് അടിയന്ിരമായി ചികിത്ിച്ചിച്ല്ങ്ിൽ കണ്ണിന ്
സ്ഥിരമായ നാശമുണ്ാകുന്തിരലക്ക ്നയിക്കാം.

ചണികണിത്
•	 വവ�സ ്കാരണമുണ്ാകുന് ച്ചങ്ണ്ണ ്സാധാരണയായി രനരിയ	
രതാതിലുള്ളതാണ്, മാതതമല് ഇത് രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്യം 
രഭരമാവുകയും ച്ചയ്ും. 

•	 രനരിയ രതാതിൽ അസുഖമുള്ള സാഹചരത്യങ്ങളിൽ കു�ച്ച ്
രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രഭരമാവുച്മങ്ിലും, ബാക്രീരിയ കാരണം 
ഉണ്ാകുന് ച്ചങ്ണ്ണ ്്രലരപ്ാഴും ആൻ�ിബരയാട്ിക ്ഐരതഡാപ്ുകരളാ 
ഓയിറെ് ച്മറെുകരളാ ഉ്രരയാഗിച്ച ്ചികിത്ിരക്കണ്തുണ്്	രനതതരരാഗ	
വിരഗ്	ധച്ന	സമരീ്രിക്കുക.

•	 ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചികിത്, അണുബാധച്യ ചികിത്ിക്കുന്തിരനാ 
വരീക്കം കു�യ്ക്കുന്തിരനാ ഉ്രരയാഗിക്കച്പ്ടുന് ഐ രതഡാപ്ുകരളാ 
ഓയിറെ് ച്മരറൊ ആണ.്

•	 ഒരു അലർജി കാരണമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, അലർജി വിരുദ് 
മരുന്ുകൾ നൽകാവുന്താണ്.

•	 രിവസം മുഴുവൻ ്രലരപ്ാഴും വകകഴുകുന്ത ്വളച്ര ത്രധാനമാണ.്
•	 കണ്ണുകൾ ഒപ്ുന്തിന ്നിങ്ങൾ ഒരു തൂവാല ഉ്രരയാഗിക്കുകയാച്ണങ്ിൽ, 
ടവൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ്രങ്ിടരുത,് കാരണം ഇത് അണുബാധ വത്യാ്രിപ്ിക്കാൻ 
സാധത്യതയുണ്.്

•	 ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ രരാഗലക്ണങ്ങൾ രഭരമാവുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, 
രഡാക്	ടച്�	കാണുക. 



നചങ്കണ്്

ച്ചങ്ണ്ണ്



ര്ൊസണിസ്
തപശ്�ം
•	 കൺര്രാളകച്ള ്രിടിച്ച ്നിർത്തുന് ര്രശികളിച്ല ബലഹരീനത 
കാരണമുണ്ാകുന് മുകളിച്ല കൺര്രാളകളുച്ട തൂങ്ങലാണ ്
രറ്റാസിസ.്

•	 ്രലരപ്ാഴും ഇത് ഒരു കണ്ണിലാണ ്സംഭവിക്കുന്ത,് എന്ാൽ ഇത് രണ് ്
കണ്ണുകളിലും സംഭവിക്കാം.

•	 മിക്കരപ്ാഴും ഇത് ത്രായം കൂടുന്ത ്ച്കാണ്ാണ ്ഇത് സംഭവിക്കുന്ത.്
•	 നവജാതശിശുക്കളിരലാ ച്ച�ിയ കുട്ികളിരലാ ഇത് ഉണ്ാകാം.
•	 കണ്ണിരനാ മുഖച്ത്ത ഞരമ്ുകൾരക്കാ ്രരിരക്കൽക്കുന്ത ്ച്കാണ് ്
ഇത് സംഭവിക്കാം.

•	 ത്രരമഹരമാ ്രക്ാഘാതരമാ ര്രാലുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണവും 
ഇത് ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ര്ൊസണിസണിന� ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 കൺര്രാള, കൃഷ്ണമണി മുഴുവനാരയാ കൃഷ്ണമണിയുച്ട 
ഏച്തങ്ിലും ഭാഗരമാ മൂടുന്ുച്വങ്ിൽ, കാഴ്ച തടയച്പ്ടും.

•	 രകാസ ്ച്മറ്റിക ്- രൂ്രഭാവം.  

ചണികണിത് കണ്ടകൾ (crutch glasses)
•	 രറ്റാസിസ ്ശരിയാക്കിച്യടുക്കാൻ മരുന്ുകരളാ ്രരമ്രാഗത 
ചികിത്കരളാ ഇല്.

•	 കൺര്രാള ഉയർത്താനുള്ള ശസ്തതതകിയ മാതതമാണ ്ഏക ചികിത്.

[രറ്റാസിസ ്എന്ാൽ ഒരു ജനാലയ്ക്ക ്രമൽ ഇടുന് കർട്ൻ ര്രാച്ലയാണ.് 
എതതരത്താളം കർട്ൻ താഴ്ത്തുന്ുരവാ അതതരത്താളം നിങ്ങളുച്ട കാഴ്ച 
ശക്ി കു�യും, അവസാനം തുടർന്രങ്ങാട് ്നിങ്ങൾക്ക ്ഒന്ും കാണാൻ 
കഴിയാച്ത വരും.]
 

 



ര്ൊസണിസ് 

 

ത്രാരംഭ രറ്റാസിസ ്  ്രുരരാഗമിച്ച രറ്റാസിസ ്

തരീതവമായ രറ്റാസിസ്
 



സാധാരണം ത്രാരംഭ രറ്റാസിസ ്

്രുരരാഗമിച്ച രറ്റാസിസ ് തരീതവമായ രറ്റാസിസ്
 

ര്ൊസണിസ്
 



കൺകുരു
തപശ്�ം
•	 കൺര്രാളകളിച്ല	എണ്ണ	തഗന്ി	തടയുന്ത്	മൂലം	കൺര്രാളയിൽ	
ഉണ്ാകുന്	ഒരു	ച്ച�ിയ	മുഴയാണ്	കൺകുരു. ഇത് സാധാരണ 
ഗതിയിൽ രവരനാരഹിതമാണ.് 

•	 മിക്കരപ്ാഴും, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കൺകുരു സ്യരമവ 
രഭരമാകുന്താണ.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്കൺകുരു ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ഒരു കൺകുരുവിന ്കണ്ണിൽ മർദേം ച്ചലുത്താൻ കഴിയും, ത്രരതത്യകിച്ചും 
അത് വലുതാച്ണങ്ിൽ, കാലതകരമണ, കാഴ്ചയിൽ ഇത് ത്രശ്നങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കാനും തുടങ്ങും.

•	 ഒരു കൺകുരു സ്യരമവ രഭരമാകുന്ിച്ല്ങ്ിരലാ രവരനരയാ 
അസ്സ്ഥതരയാ ഉണ്ാക്കുന്ുച്ണ്ങ്ിരലാ ചികിത്ിരക്കണ്തുണ്.് 

ചണികണിത്
•	 അത് ച്ഞക്കുകരയാ തു�ക്കാൻ തശമിക്കുകരയാ ച്ചയ്രുത്!
•	 രിവസത്തിൽ 3 മുതൽ 6 തവണ, 10-15 മിനിറ്റ ്കണ്ണിൽ ചൂടുള്ള 
എച്ന്ങ്ിലും ഉ്രരയാഗിച്ച ്ഒപ്ുക.

•	 ഐ രതഡാപ്ുകൾ അച്ല്ങ്ിൽ ഓയിറെ് ച്മറെ ്- കൺര്രാളകൾക്ക് 
ബന്ച്പ്ട് അണുബാധയുച്ണ്ങ്ിൽ മാതതം.

•	 ഇത് നരീക്കം ച്ചയ്ുന്തിനുള്ള ശസ്തതതകിയ - മറ്റ ്ചികിത്കരളാട ്
ത്രതികരിക്കാത്ത ഏറ്റവും തരീതവമായ സാഹചരത്യങ്ങളിൽ മാതതം.

 



കൺകുരു

 

കൺകുരു



ന്റണിജണിയം 
തപശ്�ം
•	 സൂരത്യത്രകാശരമാ ച്്രാടി, കാറ്റ ്എന്ിവ ര്രാലുള്ള ത്രരകാ്രിപ്ിക്കലുകരളാ 
കാരണം ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ ഉണ്ാകുന് കാൻസർ 
അല്ാത്ത വളർച്ചയാണ ്ച്റ്റ�ിജിയം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ന്റണിജണിയം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 മിക്ക ച്റ്റ�ിജിയയും നിരു്രതരവകാരികളാണ,് ത്രരതത്യകിച്ച് ച്ച�ിയവ, 
അവയ്ക്ക് ചികിത് ആവശത്യമില്.

•	 ചില സാഹചരത്യങ്ങളിൽ, ഇത് കണ്ണിൽ ചുവപ്് ഉണ്ാവുന്തിരനാ 
ത്രരകാ്രിപ്ിക്കുന്തിരനാ കാരണമാകും.

•	 രകാർണിയയുച്ട വലിച്യാരു ഭാഗച്ത്തയും വളർച്ച മൂടുന്ുച്വങ്ിൽ, 
ഇത് കാഴ്ചാ ത്രശ് നങ്ങൾക്ക ്കാരണമാകും.

•	 വളർച്ച കൃഷ്ണമണിച്യ മൂടുന്ുച്വങ്ിൽ, അത് കാഴ്ചച്യ തടയും.

ചണികണിത്
•	 ച്റ്റ�ിജിയം രഭരമാക്കുന്തിന ്എച്ന്ങ്ിലും ച്മഡിരക്കഷരനാ 
്രരമ്രാഗത മരുരന്ാ ഇല്.

•	 വളർച്ച ച്ച�ുതാച്ണങ്ിലും മറ്റ ്ത്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്ിച്ല്ങ്ിലും, 
ചികിത് ആവശത്യമില്.

•	 ചുവരപ്ാ ച്ചാ�ിച്ചിരലാ ഉച്ണ്ങ്ിൽ, ഐ രതഡാപ്ുകൾ 
ഉ്രരയാഗിക്കാവുന്താണ.്

•	 രകാർണിയയുച്ടരയാ കൃഷ്ണമണിയുച്ടരയാ വലിച്യാരു ഭാഗച്ത്ത 
വളർച്ച മൂടുന്ുച്വങ്ിൽ, അത് ശസ്തതതകിയയിലൂച്ട നരീക്കം ച്ചയ്ണം.

•	 വളർച്ച തിരിച്ക വരാം. വരീണ്ും വളർച്ച ഉണ്ാകുന്ുച്ണ്ങ്ിൽ 
ക്ിനിക്കിരലക്ക ്വരരണ്ത് ത്രധാനമാണ.്

  
[ഒരു ജനാലയ്ക്ക ്മുകളിൽ ഒരു വശത്തുനിന് ്കർട്ൻ ഇടുന് ര്രാച്ലയാണ ്
ച്റ്റ�ിജിയം. എതതരത്താളം കർട്ൻ മൂടച്പ്ടുന്ുരവാ അതതരത്താളം 
നിങ്ങളുച്ട കാഴ്ച ശക്ി കു�യും, അവസാനം തുടർന്രങ്ങാട് ്നിങ്ങൾക്ക ്
ഒന്ും കാണാൻ കഴിയാച്ത വരും.]

 



ന്റണിജണിയം   

ത്രാരംഭ ച്റ്റ�ിജിയം ്രുരരാഗമിച്ച ച്റ്റ�ിജിയം 

തരീതവമായ ച്റ്റ�ിജിയം
 



സാധാരണം ത്രാരംഭ ച്റ്റ�ിജിയം 

്രുരരാഗമിച്ച ച്റ്റ�ിജിയം തരീതവമായ ച്റ്റ�ിജിയം 
 

ന്റണിജണിയം
 



ര�തതപടല അൾസർ  
(രകൊർണണിയൽ അൾസർ)

തപശ്�ം
•	 കണ്ണിച്റെ	സുതാരത്യമായ	രകാർണിയയുച്ട	്രു�ം	്രാളിയിച്ല	ഒരു	തു�ന്	
തവണമാണ്	രകാർണിയൽ	അൾസർ.

•	 ച്ഹർപ്സ ്വവ�സ,് ച്ഗാരണാ�ിയ അച്ല്ങ്ിൽ ആഘാതം (രതടാമ) 
ര്രാലുള്ള അണുബാധ കാരണമാണ ്രകാർണിയൽ അൾസർ 
ഉണ്ാകുന്ത.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്രകൊർണണിയൽ അൾസർ ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ഒരു രകാർണിയൽ അൾസർ ്രാട്	വരീഴുന്തിരലക്കും (സ് കാ�ിംഗ)് കാഴ്ച 
നഷ്ച്പ്ടുന്തിരലക്കും അച്ല്ങ്ിൽ കണ്ണ ്നഷ്ച്പ്ടുന്തിരലക്കും 
നയിക്കും. 

ചണികണിത്
•	 എല്ാ	അൾസ�ുകളുച്ട	കാരത്യത്തിലും	എതതയും	രവഗം	ഒരു	രകാർണിയ	
സ്	ച്്രഷത്യലി്റേ്	രഡാക്	ടച്�	സമരീ്രിക്കുക.

•	 അന്ർലരീനമായ അണുബാധ (ച്ഹർപ്സ ്അച്ല്ങ്ിൽ ച്ഗാരണാ�ിയ 
ര്രാലുള്ളവ) ചികിത്ിക്കണം.

•	 ആറെിബരയാട്ിക ്ഐ രതഡാപ്ുകരളാ ഓയിറെ് ച്മരറൊ 
രകാർണിയൽ അൾസർ ചികിത്ിക്കാൻ ഉ്രരയാഗിക്കച്പ്ടും. 
നിങ്ങരളാട ്്ര�ഞെിരിക്കുന്ത ്ര്രാച്ലത്തച്ന് ഐ രതഡാപ്ുകൾ 
ഉ്രരയാഗിരക്കണ്ത ്വളച്ര ത്രധാനമാണ.്

•	 വളച്ര തരീതവമായ അൾസ�ുകൾക്ക ്ശസ്തതതകിയ ആവശത്യമായി 
വരന്ക്കാം.

 



രകൊർണണിയൽ അൾസർ

 

രകാർണിയൽ അൾസർ



 
തപശ്�ം
•	 കണ്ണുകളുച്ട ആരരാഗത്യത്തിച്റെ ഒരു ത്രധാന ഭാഗമാണ ്കണ്ണുനരീർ. 
കണ്ണിച്റെ ഉ്രരിതലച്ത്ത ഈർപ്മുള്ളതാക്കുന്തിന ്കണ്ണുനരീർ 
സഹായിക്കുന്ു, ഇത് കൺര്രാളകൾ സുഗമമായി മുകളിരലക്കും 
താരഴക്കും നരീങ്ങാൻ അനുവരിക്കുന്ു. കണ്ണിച്റെ ബാഹത്യ ഭാഗമായ 
കൺജക്റ്റിവച്യ കണ്ണുനരീർ ര്രാഷിപ്ിക്കുകയും ്രരിരക്ിക്കുകയും 
ച്ചയ്ുന്ു, കൂടാച്ത കണ്ണിച്ന തകരാ�ിലാക്കുന് ബാക്രീരിയ ര്രാലുള്ള 
അഴുക്കും മറ്റ ്വസ്തുക്കളും കഴുകി കളയുകയും ച്ചയ്ുന്ു.

•	 ഓരരാ കണ്ണിനും മുകളിലുള്ള കണ്ണുനരീർ തഗന്ിയാണ ്കണ്ണുനരീർ 
ഉൽപ്ാരിപ്ിക്കുന്ത.് ഓരരാ തവണ നിങ്ങൾ കണ്ണുചിമ്ുരമ്ാഴും, 
കണ്ണുനരീർ കണ്ണിച്റെ ഉ്രരിതലത്തിൽ വത്യാ്രിക്കുന്ു.

•	 മുകളിലും താച്ഴയുമുള്ള കൺര്രാളകളുച്ട മൂലയിച്ല ച്ച�ിയ 
ര്ാരങ്ങളാണ ്(duct) കണ്ണുനരീർ വലിച്ച്ചടുക്കുന്ത.് 

•	 തുടർന്,് കണ്ണുനരീർ, ച്ച�ിയ കനാലുകളിലൂച്ട ഒരു 
സഞ്ിയിരലക്ക ്സഞ്രിക്കുന്ു, ഇവിച്ട കൺര്രാളകൾ 
മൂക്കുമായി ബന്ിക്കച്പ്ടുന്ു, തുടർന്,് മൂക്കിരലക്ക ്കണ്ണുനരീർ 
്രു�ന്ള്ളച്പ്ടുന്തിന ്മുമ്,് ഒരു നാളിയിലൂച്ട - നാരസാലാതകിമൽ 
നാളി അച്ല്ങ്ിൽ കണ്ണുനരീർ നാളി - ഇത് സഞ്രിക്കുന്ു.

•	 ഈ	നാളിയിൽ	തടസ്ം	രനരിട്ാൽ, കണ്ണുനരീരിന ്വത്യക്മാച്യാരു ്രാത 
കച്ണ്ത്താൻ കഴിയില്, ഇത് കണ്ണിൽ തച്ന് രശഖരിക്കച്പ്ടുകയും 
കണ്ണുകളിൽ ച്വള്ളം ഉണ്ാക്കുകയും ച്ചയ്ും.

•	 കണ്ണുനരീർ നാളിയുച്ട ഭിത്തിക്ക ്കനം കൂടൽ. ഭിത്തി കനം 
കൂടുന്തിനാരലാ നരീർവരീക്കം ഉള്ളതിനാരലാ വരീക്കം ഉള്ളതിനാരലാ 
കണ്ണുനരീർ നാളികൾ ഇടുങ്ങിയതായി മാ�ിരയക്കാം. ഇതിച്ന 
വത്രമ�ി അക്രയർഡ് നാരസാലാതകിമൽ നാളി തടസ്ം (്രാരണ്ാ) 
എന് ്വിളിക്കച്പ്ടുന്ു, ഇത് 40 വയസ്ിന ്മുകളിലുള്ള സ്തതരീകളിൽ 
സാധാരണമാണ.്

•	 ഇനിപ്�യുന്വ ര്രാച്ലയുള്ള മൂക്കിച്ല ത്രശ്നങ്ങൾ: മുഖത്ത് 
്രരിരക്കറ്റതിനാൽ മൂക്കിൽ ഉണ്ാവുന് വളർച്ചകരളാ (ര്രാളി്ര്സ്) 
വികലമായ ഒരു അസ്ഥിരയാ.

•	 ഇനിപ്�യുന്വ ര്രാച്ലയുള്ള വസനസ ്ത്രശ്നങ്ങൾ: അണുബാധ, 
ശസ്തതതകിയയ്ക്കുരശഷം ഉണ്ാകുന് സങ്രീർണതകൾ, ഒരു ടത്യൂമർ.

•	 ഇനിപ്�യുന് കാരണങ്ങളാൽ നാരസാലാതകിമൽ നാളങ്ങൾ 
തടയച്പ്ടാം:

•	 ഒരന്ാ രരണ്ാ കണ്ണുനരീർ നാളികളുച്ട തടസ്മാണ ്നാരസാലാതകിമൽ 
നാളി തടസ്ം (NLDO) എന് ്അ�ിയച്പ്ടുന്ത.്  നവജാതശിശുക്കളിരലാ 
കുട്ികളിരലാ മുതിർന്വരിരലാ ഇത് സംഭവിക്കാം.

�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം
എന്തുനകൊണ്ൊണ ്�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം 
ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 കണ്ണിൽ നിന് ്കണ്ണുനരീർ ഒഴുകിരപ്ാകുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, തരാവകം ഒരു കുളം 
ര്രാച്ല കണ്ണിൽ തുടരുകയും അണുബാധയുച്ട ഉ�വിടമാവുകയും 
ച്ചയ്ും. 

ചണികണിത്
ചികിത്, തടസ്ത്തിച്റെ കാരണച്ത്ത ആതശയിച്ചിരിക്കും. ചികിത്യിൽ 
ഇനിപ്�യുന്വ ഉൾച്പ്ടാം:
•	 ഐ രതഡാപ്ുകൾ, അണുബാധച്യ ചികിത്ിക്കുന്തിനും നരീർവരീക്കം 
കു�യ്ക്കുന്തിനും.

•	 തടയച്പ്ട്ിട്ുള്ള നാളി തു�ക്കുന്തിനുള്ള ശസ്തതതകിയ.
•	 ഒരു വളർച്ച നരീക്കം ച്ചയ്ാരനാ അസ്ഥി വവകലത്യം ശരിയാക്കാരനാ ഉള്ള 
ശസ്തതതകിയ.



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം



തിമിരം



തണിമണിരം
തപശ്�ം
•	 സുതാരത്യമായ	ച്ലൻസ്	അതാരത്യമാകുന്	അവസ്ഥയാണ്	തിമിരം.
•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്തുള്ള രനതതാന്ര ്രടലത്തിരലക്ക ്ഇരമജുകൾ 
രഫാക്കസ ്ച്ചയ്ുന്തിന ്കണ്ണിച്റെ ച്ലൻസ് ആവശത്യമാണ.്

•	 കണ്ണിച്റെ ച്ലൻസ ്സാധാരണയായി, കണ്ണിരലക്ക ്ച്വളിച്ചം കടക്കാൻ 
അനുവരിക്കുന് തരത്തിൽ സുതാരത്യമാണ.്

•  അതാരത്യമായ	ച്ലൻസിൽ	കൂടി	ച്വള്ളം	കടന്ുര്രാവുകയില്.	
രനതതാന്ര്രടലത്തിൽ	ച്വളിച്ചം	കിട്ാതാകുരമ്ാൾ	കാഴ്ച	
അസാധത്യമാകുന്ു.	

•	 തിമിരം എന്ത ്ച്ലൻസിച്റെ മൂടലാണ ്- ച്ലൻസിച്ന ഇത് 
സുതാരത്യതയിൽ നിന് ്്രാൽ ച്വള്ളയിരലക്ക ്മാറ്റുന്ു. ഇത് ച്വളിച്ചം 
കണ്ണിരലക്ക ്കടക്കുന്തിച്ന തടയുന്ു. 

•	 ച്ച�ുതായാണ ്തിമിരം ആരംഭിക്കുന്ത,് തുടക്കത്തിൽ ഇത് കാഴ്ചയിൽ 
കാരത്യമായ സ്ാധരീനം ച്ചലുത്താതിരുരന്ക്കാം. എന്ാൽ ഇത്, 
കാലതകമത്തിൽ വലുതാകും, ഒടുവിൽ അന്തയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും 
ച്ചയ്ും. 

•	 ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ തിമിരം ഉണ്ാകാം.
•	 തിമിരം സാധാരണയായി വയസ്ായ ആളുകളിലാണ ്ഉണ്ാവാച്�ങ്ിലും, 
ശിശുക്കൾ ഉൾച്പ്ച്ട ഏത് ത്രായത്തിലും തിമിരം ത്രതത്യക്ച്പ്ടാം.

•	 കണ്ണിന ്്രറ്റുന് ്രരിക്കിനാലും തിമിരം ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്തണിമണിരം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 കാലതകരമണ, തിമിര തടസ്ങ്ങൾ ത്രകാശം കണ്ണിരലക്ക ്
ത്രരവശിക്കുന്ത ്വർദ്ിച്ച രതാതിൽ തടയും, ഇതിനാൽ കാഴ്ച 
നഷ്ച്പ്ടുകയും ഒടുവിൽ അന്തയുണ്ാവുകയും ച്ചയ്ും.

ചണികണിത്
•	 തിമിരം ശമിപ്ിക്കുന്തിന ്മരുന്ുകരളാ ്രരമ്രാഗത ചികിത്കരളാ 
ഇല്.

•	 തിമിരച്ത്ത ചികിത്ിക്കാനുള്ള ഒരരച്യാരു മാർഗ്ഗം മൂടലുള്ള 
ത്രകൃതിരത്ത ച്ലൻസ് നരീക്കം ച്ചയ്ുകയും ്രകരം കൃതതിമ ച്ലൻസ് 
സ്ഥാ്രിക്കുകയും ച്ചയ്ുന് ശസ്തതതകിയ മാതതമാണ.്

[തിമിരം എന്ാൽ ഒരു ജാലകത്തിച്ല അഴുക്കായ ഇടം ര്രാച്ലയാണ.് 
ഈ അഴുക്കായ ഇടം വലുതാകുന് മു�യ്ക്ക,് നിങ്ങൾ കാണുന്ത ്
കു�ഞെുച്കാരണ്യിരിക്കും, അവസാനം നിങ്ങൾക്ക ്ഒന്ും കാണാൻ 
കഴിയാച്തയാകും.]



തണിമണിരം

 

തിമിരം



തണിമണിരം

ത്രാരംഭ തിമിരം ്രുരരാഗമിച്ച തിമിരം 
 

തരീതവമായ തിമിരം
 



സാധാരണം ത്രാരംഭ തിമിരം 

്രുരരാഗമിച്ച തിമിരം തരീതവമായ തിമിരം 
 

തണിമണിരം
 



തണിമണിരം
സൊധൊരണം

തണിമണിരം
 

 



തു�ന് ്വച്ചിരിക്കുന് കണ്ണ ്  കണ്ണിച്റെ ഉ്രരിതലത്തിച്ല ഒരു 
ച്ച�ിയ മു�ിവ്

 

്രഴയതും മൂടലുള്ളതുമായ ്രുതിയ, കൃതതിമമായ ച്ലൻസ്  
ച്ലൻസ് നരീക്കം ച്ചയ്തിരിക്കുന്ു		 ്രിടിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ു

•	 രരാഗി ഉണർന്ിരിക്കുന്ു. 
•	 കണ്ണ ്നരീക്കം ച്ചയ്തിട്ില്. 
•	 ഓപ്ര�ഷന ്ഏകരരശം 20 മിനിറ്റ ്എടുക്കും. 
•	 രരാഗിക്ക ്അനസ്രതഷത്യ നൽകും: രടാപ്ിക്കൽ അച്ല്ങ്ിൽ രലാക്കൽ, 
അ്രൂർവ സദ്ർഭങ്ങളിൽ ജന�ൽ അനസ്രതഷത്യ നൽകും. 

•	 ഓപ്ര�ഷനുരശഷം, കണ്ണിച്ന മൂടുന് ഒരു ്രാച്ച് ഉണ്.്
•	 ശസ്തതതകിയയുച്ട ്രിരറ്റ രിവസം രരാഗിച്യ ക്ിനിക്കിൽ വച്ച് കാണണം. 
•	 രരാഗിയുച്ട ച്്രാതുവായ ആരരാഗത്യം, ക്ിനിക്കിൽ നിന് ്എതത 
രൂച്രയാണ ്രരാഗി താമസിക്കുന്ത ്എന്ിങ്ങച്നയുള്ള കാരത്യങ്ങച്ള 
ആതശയിച്ച,് ശസ്തതതകിയ നിർവഹിച്ച രിവസം തച്ന് രരാഗിക്ക ്
വരീട്ിരലക്ക ്ര്രാകാം. 

•	 ്രാച്ച് അടുത്ത രിവസം നരീക്കം ച്ചയ്ുകയും രരാഗിക്ക ്ഉടനടി 
കാണാനാവുകയും ച്ചയ്ും. 

•	 തരീതവമായ	ത്രകാശം,	ച്്രാടി,	കാറ്റ്	എന്ിവയിൽ	നിന്്	കണ്ണിച്ന	
സംരക്ിക്കുന്തിന്	safety glasses രഡാക്	ടർ	നിർരദേശിക്കുന്	നാൾ	
വച്ര	ഉ്രരയാഗിക്കണം.

തണിമണിര ശസ്തതതകണിയ



•	 രരാഗിക്ക ്ഐ രതഡാപ്ുകൾ നൽകും, അണുബാധ തടയുന്തിന ്ഈ 
രതഡാപ്ുകൾ നിർരദേശിച്ച ത്രകാരം ഉ്രരയാഗിക്കണം.

•	 രരാഗിക്ക ്രണ് ്കണ്ണുകളിലും തിമിരം ഉച്ണ്ങ്ിൽ, ആരത്യം ഒരു കണ്ണിൽ 
ശസ്തതതകിയ നടത്തും, രണ്ാമച്ത്ത കണ്ണിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾരക്കാ 
മാസങ്ങൾരക്കാ രശഷം ശസ്തതതകിയ നടത്തും. 

•	 ചില ആളുകൾക്ക ്ഓപ്ര�ഷനുരശഷം കണ്ണട ആവശത്യമായി വരന്ക്കാം. 

തണിമണിര ശസ്തതതകണിയ



ഓപ്പരറഷ� ്മുമ്്

 
ഓപ്പരറഷ� ്രശഷം

 



അന്ർരനതത	 
സമ്ർദേം



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
തപശ്�ം
•	 നമ്ുച്ട കണ്ണുകൾ സുതാരത്യമായ തരാവകം ച്കാണ് ്നി�ഞെിരിക്കുന്ു. 
•	 ഈ തരാവകം തുടർച്ചയായി ഉൽപ്ാരിപ്ിക്കച്പ്ടുകയും ്രിന്രീട ്
വറ്റിരപ്ാവുകയും ച്ചയ്ുന്ു, എല്ായ്രപ്ാഴും ഒരര അളവിലാണ ്കണ്ണിൽ 
ഈ തരാവകം നിലനിർത്തച്പ്ടുന്ത.്

•	 കണ്ണിൽ നിന് ്തരാവകം ്രു�രത്തക്ക് കടക്കാൻ അനുവരിക്കുന് തു�വി 
അടഞെുര്രാവുകയാച്ണങ്ിൽ, തരാവകം കണ്ണിൽ കൂടിയ നിലയിൽ 
തുടരും, ഇത് കണ്ണിച്ല മർദേം വർദ്ിപ്ിക്കുകയും ച്ചയ്ും.

•	 വർദ്ിച്ച മർദേം കണ്ണിന ്ഹാനി വരുത്തുകയും കാഴ്ച കു�യ്ക്കുകയും 
്രിന്രീട ്അന്തയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ച്ചയ്ും.

•	 ഈ അവസ്ഥച്യയാണ ്അന്ർരനതത	സമ്ർദേം എന് ്വിളിക്കുന്ത.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്അന്തർര�തത സമ്മർദേം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 അന്ർരനതത	സമ്ർദേം ചികിത്ിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, ്രാർശ്ക്കാഴ്ചയുച്ട 

[Field of vision] നഷ്ത്തിരലരക്കാ അന്തയിരലരക്കാ ഇത് നയിക്കാം.
•	 തിമിരത്തിൽ നിന് ്വത്യതത്യസ്തമായി, കണ്ണിന ്ഉണ്ാവുന് രകടു്രാടുകളും 
കാഴ്ചാ നഷ്വും വരീച്ണ്ടുക്കാനാവില്.

ചണികണിത്കൾ
•	 അന്ർരനതത	സമ്ർദേത് രഭരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന് ്രരമ്രാഗത 
ചികിത്കച്ളാന്ുമില്.

•	 കണ്ണിച്ല മർദേം കു�യ്ക്കാൻ ഉ്രരയാഗിക്കാവുന് ഐ രതഡാപ്ുകളുണ്.് 
ഈ രതഡാപ്ുകൾ ്രതിവായി ഉ്രരയാഗിക്കണം.

•	 കണ്ണിച്റെ ഉള്ളിച്ല മർദേവും ്രാർശ്ക്കാഴ്ചയും [Field of vision] ്രതിവായി 
്രരിരശാധിക്കണം.

•	 കണ്ണിനുണ്ാകുന് ഹാനിയും കാഴ്ചാ നഷ്വും തുടരുകയാച്ണങ്ിൽ, 
വവരത്യചികിത് തുടരുന്ുച്വങ്ിൽ തച്ന്യും, അന്ത തടയുന്തിന ്
രലസർ ചികിത്രയാ ശസ്തതതകിയരയാ (മൂന്ിലും വച്ച് ഏറ്റവും 
ഫലത്രരമായത ്ഇതാണ്) ആവശത്യമാണ.്

[നിങ്ങളുച്ട കണ്ണ ്ഒരു വാട്ർ ടാങ് ്ര്രാച്ലയാണ ്- ച്വള്ളം ഉള്ളിരലക്ക ്
ഒഴുകിച്യത്തുന്ു, ച്വള്ളം ്രു�രത്തക്ക് ഒഴുകിരപ്ാകുന്ു. ്രാത 
തടയച്പ്ടുകയാച്ണങ്ിൽ, ച്വള്ളത്തിന് ്രു�രത്തക്ക് ഒഴുകാൻ കഴിയില്, 
ഇതിച്റെ ഫലമായി വാട്ർ ടാങ് ്ച്്രാട്ും. ഇത് ശരിയാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ്രാത 
ശരിയാക്കണം അച്ല്ങ്ിൽ ്രുതിച്യാരു ്രാത ഉണ്ാക്കണം.]



സൊധൊരണം
 

 



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
 

 



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
 

സാധാരണം ബാധിക്കച്പ്ട്ത്

ചികിത്ിക്കച്പ്ട്ത്
 



അന്തർര�തത സമ്മർദേം - കൊഴ്ചൊ 
മണ്ഡലത്ണിനല (Field of vision) തപഭൊവം

 

സാധാരണം ത്രാരംഭ അന്ർരനതത	സമ്ർദേം

്രുരരാഗമിച്ച അന്ർരനതത	സമ്ർദേം തരീതവമായ അന്ർരനതത	സമ്ർദേം



രൃഷ്ി്രടലം	(ച്�റ്റിന)



ഡയനബ്ണിക് നറ്ണിര�ൊപ്പതണി
തപശ്�ം
•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ച്ചയ്ുന് രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ നിരവധി 
ച്ച�ിയ രക്ക്കുഴലുകളുണ്.് 

•	 രക് ്രഞ്സാര വളച്ര കൂടുതലായിരിക്കുരമ്ാൾ (ത്രരമഹം), ഈ 
ച്ച�ിയ രക്ക്കുഴലുകൾ ച്്രാട്ുകയും കണ്ണിരലക്ക ്രക്രമാ തരാവകരമാ 
രചാരുകയും രൃഷ്ി്രടലത്തിന ്ഹാനി വരുത്തുകയും ച്ചയ്ും. 

•	 ഇത് ്രുതിയ രക്ക്കുഴലുകൾ വളരാനും ത്രകാശം രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ 
എത്തുന്ത ്തടയാനും ഇടയാക്കും. 

•	 ത്രാരംഭ ഘട്ങ്ങളിൽ, രരാഗലക്ണങ്ങച്ളാന്ും അനുഭവച്പ്ടില്. 
•	 ്രിന്രീടുള്ള ഘട്ങ്ങളിൽ, ച്്രാങ്ങിക്കിടക്കുന് ബിദ്ുക്കളും (രലൊട്ിംഗ ്
സ്ര്രാട്ുകൾ) മങ്ങിയ കാഴ്ചയും ഉണ്ാകാൻ തുടങ്ങും. 

•	 എല്ാത്തരം ത്രരമഹ രരാഗികളിലും ഡയച്ബറ്റിക ്ച്�റ്റിരനാപ്തി വളച്ര 
സാധാരണമാണ.് 

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്നറ്ണിര�ൊപ്പതണി ചണികണിത്ണിക്ുന്നത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ചികിത്ിച്ചിച്ല്ങ്ിൽ, കാഴ്ചശക്ിയുച്ട തരീതവമായ നഷ്ത്തിരലരക്കാ 
അന്തയിരലരക്കാ ഡയച്ബറ്റിക ്ച്�റ്റിരനാപ്തി നയിരച്ചക്കാം.

ചണികണിത്കൾ
•	 രക് ്രഞ്സാരയുച്ട അളവ് നിയതന്ിരക്കണ്ത ്
അതത്യന്ാര്രക്ിതമാണ്.

•	 കണ്ണിന ്ഹാനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എതതയും രവഗം ചികിത് 
ആരംഭിരക്കണ്ത ്അതത്യന്ാര്രക്ിതമാണ്.

•	 ്രുതിയ രക്ക്കുഴലുകളുച്ട വളർച്ചയും തരാവക രചാർച്ചയും തടയാൻ 
കണ്ണിരലക്ക ്മരുന് ്കുത്തിവയ്ക്കൽ.

•	 തരാവക രചാർച്ച മദ്ഗതിയിലാക്കാൻ രലസർ ചികിത്.
•	 തരീതവമായ രകസുകളിൽ, ശസ്തതതകിയ ആവശത്യമാണ.്
•	 എല്ാ ഐ ക്ിനിക്കുകളും ഈ ത്രശ്നം ചികിത്ിച്ച ്മാറ്റുന്തിന ്
സുസജ്ജമല്, മാതതമല് രരാഗിച്യ മച്റ്റാരു ക്ിനിക്കിരലക്ക ്ച്�ഫർ 
ച്ചയ്രതക്കാം.

•	 ഈ അവസ്ഥച്യ രഭരമാക്കുന്തിന ്്രരമ്രാഗത 
ചികിത്കച്ളാന്ുമില്.



ഡയനബ്ണിക് നറ്ണിര�ൊപ്പതണി



ഡയനബ്ണിക് നറ്ണിര�ൊപ്പതണി
 

സാധാരണം  ത്രാരംഭ ഡയബറ്റിക ്
ച്�റ്റിരനാപ്തി 

്രുരരാഗമിച്ച ഡയബറ്റിക ്  തരീതവമായ ഡയബറ്റിക ് 
ച്�റ്റിരനാപ്തി		 	 	 	 ച്�റ്റിരനാപ്തി 



ദൃഷ്ണിപടലത്ണി�് രവർനപടലും കീറലുകളും
തപശ്�ം

•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻവശ ഭിത്തിച്യ ആവരണം ച്ചയ്തിരിക്കുന്ത ്
രൃഷ്ി്രടലമാണ,് കാഴ്ചയുച്ട ഉത്തരവാരിത്തം ഇതിനാണുള്ളത.്

•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗം, വിതടിയസ ്എന് ്വിളിക്കച്പ്ടുന് കട്ിയുള്ള തരാവക 
ച്ജൽ ച്കാണ് ്നി�ഞെിരിക്കുന്ു. ചിലരപ്ാൾ, ത്രായമാകുന് മു�യ്ക്ക,് 
ഈ തരാവക ച്ജൽ രനർക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും കണ്ണിച്റെ ്രു�കിൽ 
നിന് ്രൃഷ്ി്രടലച്ത്ത വലിക്കുകയും ച്ചയ്ുന്ു. 

•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് നിന് ്രനതതാന്ര ്രടലം വലിച്ച്ചടുക്കച്പ്ടുന് 
മു�യ്ക്ക,് രൃഷ്ി്രടലം കരീ�ിരയക്കും, രൃഷ്ി്രടലത്തിനും കണ്ണിച്റെ 
്രിൻഭാഗത്തിനും ഇടയിലൂച്ട തരാവകം കടന്ുര്രാകാൻ ഈ കരീ�ൽ 
അനുവരിക്കുന്ു. ഇത് സംഭവിക്കുരമ്ാൾ, രരാഗികൾക്ക ്മിന്ുന് 
ച്വളിച്ചങ്ങൾ അനുഭവച്പ്ടാം.

•	 കരീ�ിരപ്ായ രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ ച്ച�ിയ കഷണങ്ങൾ തരാവകത്തിൽ 
ച്്രാങ്ങിക്കിടക്കുകയും കാഴ്ചാ മണ്ഡലത്തിലൂച്ട ഒഴുകുന് ഇരുണ് 
്രാച്ചുകളായി ത്രതത്യക്ച്പ്ടുകയും ച്ചയ്ും.  ഇവച്യ “രലൊട്�ുകൾ” 
എന് ്വിളിക്കുന്ു. എല്ാ രലൊട്�ുകളും ്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രടൽ 
കാരണം ഉണ്ാവുന്തല്, കൂടാച്ത കണ്ണിച്റെ ഗുരുതരമായ ത്രശ്നച്ത്ത 
സൂചിപ്ിക്കുന്ുമില്.

•	 രനതതാന്ര ്രടലം കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് ്രറ്റിപ്ിടിച്ചിരിക്കുന്ിച്ല്ങ്
കിൽ, അതിന് ശരിയായി ത്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്, രവർച്്രടരലാ കരീ�രലാ 
ഉണ്ാവുന് സമയത്ത്, കാഴ്ചാ മണ്ഡലത്തിച്റെ രകാണുകളിൽ നിഴരലാ 
മ�രയാ ആയി രൃശത്യമായിച്ക്കാണ്,് കാഴ്ച മങ്ങലുള്ളതായി മാ�ും.

•	 രനതതാന്ര ്രടല രവർച്്രടലും രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ കരീ�ലുകളും 
ത്രായമായവരിൽ സാധാരണയായി കാണച്പ്ടുന്ു, ്രരക് ്രരിക്ക ്- 
്രലരപ്ാഴും ഉയർന് ആഘാതം ഏൽപ്ിക്കുന് കായിക വിരനാരങ്ങളിൽ 
നിന്ുള്ള ്രരിക്ക ്- ്രറ്റുന് ച്ച�ുപ്ക്കാരിലും ഇത് സംഭവിക്കാം.

•	 രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രടൽ ്രലരപ്ാഴും വളച്ര മരയാ്രിക ്
(സമരീ്രക്കാഴ്ചയുള്ള) ആളുകളിൽ കാണച്പ്ടുന്ു. കഠിനമായ 
മരയാ്രിയ ഉള്ളവച്ര, രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രടൽ 
ഉണ്ിയിട്ുരണ്ാച്യന് ്അ�ിയുന്തിന ്്രതിവായി ്രരിരശാധിക്കണം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ദൃഷ്ണിപടലത്ണിനറെ രവർനപടൽ ചണികണിത്ണിക്ുന്നത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?

•	 ഉടനടി ചികിത്ിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, കരീ�ിയ അച്ല്ങ്ിൽ രവർച്്രട് 
രൃഷ്ി്രടലം, തരീതവമായ കാഴ്ച നഷ്ത്തിനും അന്തയ്ക്കും 
കാരണമാകും.



ദൃഷ്ണിപടലത്ണിനറെ രവർനപടലും 
കീറലുകളും

ചണികണിത്കൾ

•	 രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ ഉണ്ായിരിക്കുന് കരീ�ലുകൾ നന്ാക്കുക, 
രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രട് ഭാഗം, തിരിച്ക, കണ്ണിച്റെ ഉള്ളിച്ല 
ഭിത്തിക്ക ്രനച്ര നരീക്കുക എന്ിവയാണ ്ചികിത്യുച്ട ലക്ത്യങ്ങൾ.

•	 എല്ാ ചികിത്കൾക്കും കണ്ണിന,് കണ്ണിച്റെ ച്വളുത്ത ഭാഗത്ത് 
ഉണ്ാക്കുന് ഒരന്ാ രരണ്ാ ച്ച�ിയ മു�ിവുകൾച്ക്കാപ്മുള്ള 
ശസ്തതതകിയ ആവശത്യമാണ.്

•	 ഒന്ുകിൽ രലസര�ാ അച്ല്ങ്ിൽ തഫരീസിംഗ ്രത്രാരബാ ഉ്രരയാഗിച്ചാണ ്
രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ ഉണ്ായിട്ുള്ള കരീ�ലുകൾ ശരിയാക്കിച്യടുക്കുന്ത.്

•	 രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രട് ഭാഗം, തിരിച്ക, കണ്ണിച്റെ ഉള്ളിച്ല 
ഭിത്തിക്ക ്രനച്ര തള്ളുന്തിന,് കണ്ണിരലക്ക ്ഗത്യാരസാ ഓയിരലാ 
കുത്തിവയ്ക്കുക വഴി, രവർച്്രട്ിട്ുള്ള രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ ഒരു 
ഭാഗം ശരിയാക്കിച്യടുക്കാവുന്താണ.് ഗത്യാരസാ ഓയിരലാ ശരരീരം 
ആഗിരണം ച്ചയ്ുകയും ്രകരം ്രുതിയ വിതടിയസ ്തരാവകം 
ത്രതിസ്ഥാ്രിക്കുകയും ച്ചയ്ും. 

•	 രൃഷ്ി്രടലത്തിച്റെ രവർച്്രടലിനും രനതതാന്ര ്രടലത്തിച്റെ 
കരീ�ലുകൾക്കുമുള്ള ചികിത്കളുച്ട വിജയം രവർച്്രടലിച്റെരയാ 
കരീ�ലിച്റെരയാ സ്ഥാനച്ത്തയും വലുപ്ച്ത്തയും ആതശയിച്ചിരിക്കുന്ു. 
രനരച്ത്തയുള്ള ചികിത്യാണ ്വിജയത്തിച്ല ഏറ്റവും 
ത്രധാനച്പ്ട് ഘടകം. എതതരത്താളം രനരച്ത്ത ത്രശ്നം കച്ണ്ത്തി 
ചികിത്ിക്കുന്ുരവാ, അതതരത്താളം വിജയസാധത്യത ച്മച്ചച്പ്ടും.

•	 എല്ാ ഐ ക്ിനിക്കുകളും കരീ�ിയരതാ രവർച്്രടുത്തച്പ്ട്രതാ ആയ 
രൃഷ്ി്രടലം ചികിത്ിച്ച ്മാറ്റുന്തിന ്സുസജ്ജമല്, കൂടാച്ത രരാഗിച്യ 
മച്റ്റാരു സ്ച്്രഷത്യലി്റേ ്ക്ിനിക്കിരലക്ക ്ച്�ഫർ ച്ചയ്രതക്കാം.

•	 ഈ അവസ്ഥ ചികിത്ിച്ച ്രഭരമാക്കുന്തിന ്്രരമ്രാഗത ചികിത്കരളാ 
ച്മഡിരക്കഷനുകരളാ ഇല്.



ദൃഷ്ണിപടലത്ണിനറെ രവർനപടലും 
കീറലുകളും



ദൃഷ്ണിപടലത്ണിനറെ രവർനപടലും 
കീറലുകളും

ചണികണിത്



ദൃഷ്ണിപടലത്ണിനറെ രവർനപടൽ

സാധാരണം

ഭാഗിക രവർച്്രടൽ

രലൊട്�ുകൾ

്രൂർണ്ണമായ രവർച്്രടൽ



രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ



ദൃഷ്ണിഗവകല്ങ്ങൾ
ഒരു സാധാരണ കണ്ണ ്തികച്ചും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ്രന്ിച്റെ 
ആകൃതിയിലാണ.് ച്വളിച്ചം, കണ്ണിച്റെ മുൻഭാഗത്ത ്ത്രരവശിക്കുകയും 
ച്ലൻസിലൂച്ട കടന്ുര്രാവുകയും ച്ചയ്ുന്ു. ച്ലൻസ് സുതാരത്യവും 
വഴക്കമുള്ളതുമാണ.് ച്ലൻസിൽ ഘടിപ്ിച്ചിരിക്കുന് ര്രശികൾക്ക് 
ച്ലൻസിച്റെ ആകൃതി മാറ്റാൻ കഴിയും, കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി 
ച്ചയ്ുന് രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ വസ്തുക്കച്ള വത്യക്മായി രഫാക്കസ ്ച്ചയ്ാൻ 
ര്രശികൾ അനുവരിക്കുന്ു.

മരയൊപണിയ (Myopia) - തഹസ്വദൃഷ്ണി (earsightedness)
ചിലർക്ക്	അടുത്തുള്ള	വസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	കാണാൻ	
കഴിയുച്മങ്ിലും	അകച്ലയുള്ള	വസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	കാണാൻ	
കഴിയുകയില്.	കണ്ണിച്റെ	ഈ	നത്യൂനതച്യ	തഹസ്രൃഷ്ി	അഥവാ	myopiya 
എന്്	്ര�യുന്ു.	ഇത്	2	കാരണങ്ങൾ	ച്കാണ്്	ഉണ്ാകാം.	

1)		കണ്ണിച്റെ	ച്ലൻസിച്റെ	്രവ�ിച്ന	അര്രക്ിച്ച്	രനതതരഗാളത്തിന്	നരീളം	
കൂടിയിരിക്കുക.
2)		രനതതരഗാളത്തിന്	സാധാരണ	വലിപ്രമ	ഉള്ളൂച്വങ്ിലും	ച്ലൻസിച്റെ	
്രവർ	കൂടുതലായിരിക്കുക.

ഈ	രണ്്	അവസ്ഥകളിലും	അകച്ലയുള്ള	വസ്തുക്കളുച്ട	ത്രതിബിംബം	
ച്�റ്റിനയിൽ	്രതിക്കുന്തിന്	്രകരം,	ച്�റ്റിനയുച്ട	മുമ്ിൽ	്രതിക്കുന്ു.	
അതുച്കാണ്്	ആ	വത്യക്ിക്ക്	രൂച്രയുള്ള	വസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	
കാണാൻ	കഴിയുകയില്.	ഈ	നത്യൂനത	ഇല്ാതാക്കാൻ	സാധത്യമച്ല്ങ്ിലും,	
അനുരയാജത്യമായ	രഫാക്കസ്	രൂരമുള്ള	വിതവജന	ച്ലൻസ്	(രകാൺരകവ്)	
ഉ്രരയാഗിച്ച്	ഈ	നത്യൂനത	്രരിഹരിക്കാൻ	കഴിയും.

ദീർഘദൃഷ്ണി (Hyperopia)
അകച്ലയുള്ള	വസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	കാണാൻ	കഴിയുച്മങ്ിലും	
സമരീ്രവസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	കാണാൻ	സാധിക്കാത്ത	കണ്ണിച്റെ	
ഈ	നത്യൂനതച്യ	രരീർഘരൃഷ്ി	അഥവാ	Hypermetropia	എന്്	്ര�യുന്ു.	
ഈ	നത്യൂനത	രണ്്	കാരണങ്ങളാൽ	ഉണ്ാകാവുന്താണ്.

1)		ച്ലൻസിച്റെ	്രവ�ിച്ന	അര്രക്ിച്ച്	രനതതരഗാളത്തിന്	നരീളം	
കു�വായിരിക്കും.
2)		രനതതരഗാളം	സാധാരണമാച്ണങ്ിലും	ച്ലൻസിച്റെ	്രവർ	
കു�വായിരിക്കും.

ഈ	രണ്്	അവസ്ഥകളിലും	ച്�റ്റിനയുച്ട	്രിന്ിൽ	മാതതരമ	അടുത്തുള്ള	
വസ്തുക്കളുച്ട	ത്രതിബിംബം	ഉണ്ാകുകയുള്ളൂ.	അതിനാൽ	അടുത്തുള്ള	
വസ്തുക്കച്ള	വത്യക്മായി	കാണാൻ	കഴിയുകയില്.	ഈ	നത്യൂനത	
്രരിഹരിക്കുന്തിന്	അനുരയാജത്യമായ	്രവർ	ഉള്ള	സംതവജന	ച്ലൻസ്	
(രകാൺച്വക്	സ്)	ഉ്രരയാഗിക്കുന്ു.	



വണിഷമദൃഷ്ണി (Astigmatism)
അസ്	റ്റിഗ്	മാറ്റിസം	എന്	്രരത്തിനർത്ഥം	‘നിശ്ിതബിദ്ുവില്ാത്ത	
അവസ്ഥ’	എന്ാണ്.	വസ്തുക്കളിൽ	നിന്ുള്ള	ത്രകാശരശ്മികൾ	
ച്�റ്റിനയിൽ	ഒന്ിലധികം	സ്ഥാനങ്ങളിൽ	രകതദ്രീകരിക്കുന്ത്	മൂലം	
ത്രതിബിംബം	വികലമായിരിക്കും.

ഈ	നത്യൂനതയ്ക്കുള്ള	കാരണങ്ങൾ.

1)	രകാർണിയയുച്ടരയാ	ച്ലൻസിച്റെരയാ	വതകതയിൽ	ഉള്ള	വത്യതത്യാസം.
2)	ത്രകൃതിരത്ത	ച്ലൻസിച്റെ	ത്രകാശസാതദ്തയിൽ	ഉള്ള	വത്യതത്യാസം.
3)	രനതതാന്ര	്രടലത്തിൽ	(ച്�റ്റിന)	ഉണ്ാകുന്	ചരിവ്.

ഈ	നത്യൂനത	്രരിഹരിക്കുന്തിന്	അനുരയാജത്യമായ	്രവർ	ഉള്ള	
സിലിതണ്ിക്കൽ	(cylindrical)	ച്ലൻസ്	ഉ്രരയാഗിക്കുന്ു.

നവനള്ളഴുത്് (Presbyopia)
അകച്ലയും	അടുത്തുമുള്ള	വസ്തുക്കളുച്ട	വത്യക്മായ	ത്രതിബിംബം	
സവർജ്ജനക്മത	[power of accomodation]	എന്്	്ര�യുന്ു.	ച്ലൻസിരനാട്	
ബന്ച്പ്ട്്	കാണുന്	സിലിയ�ി	മാംസര്രശികളുച്ട	സഹായരത്താട്	
കൂടി	ച്ലൻസിച്റെ	വതകത	തകമരീകരിച്ചാണ്	ച്ലൻസിച്റെ	രഫാക്കസ്	രൂരം	
കൂട്ുകരയാ	കു�യ്ക്കുകരയാ	ച്ചയ്ുന്ത്.	ത്രായമാകുരമ്ാൾ	സിലിയ�ി	
ര്രശികൾക്ക്	ഇലാ്റേികത	കു�യുകയും	ത്രതിബിംബം	ച്�റ്റിനയിൽ	
രഫാക്കസ്	ച്ചയ്ാൻ	ച്ലൻസിൽ	ബലം	ച്ചലുത്താൻ	കഴിയുന്ത്	
അസാധത്യമാവുകയും	ച്ചയ്ുന്ു.	ഈ	അവസ്ഥച്യ	ച്വച്ള്ളഴുത്ത്	
അഥവാ	ച്ത്രസ്	ബരയാപ്ിയ	എന്്	്ര�യുന്ു.	ഏകരരശം	35	വയസ്ിന്	
മുകളിൽ	ത്രായമാകുരമ്ാൾ	മിക്കവാ�ും	എല്ാവരിലും	ച്വച്ള്ളഴുത്ത്	
ഉണ്ാകുന്താണ്.

അനുരയാജത്യമായ	്രവർ	ഉള്ള	രകാൺച്വക്	സ്	(സംതവജന)	ച്ലൻസ്	
ഉ്രരയാഗിച്ച്	ഇത്	്രരിഹരിക്കാവുന്താണ്.

നിങ്ങൾക്ക ്ഇതിനകം തച്ന് മരയാ്രിയ (സമരീ്രക്കാഴ്ച) അച്ല്ങ്ിൽ 
വഹപ്ര�ാപ്ിയ (വിരൂരക്കാഴ്ച) ഉച്ണ്ങ്ിൽ ര്രാലും ച്ത്രസ ്ബരയാ്രിയ 
ഉണ്ാകാൻ സാധത്യതയുണ്.്



ദൃഷ്ണിഗവകല്ങ്ങൾ

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ദൃഷ്ണിഗവകല്ങ്ങൾ ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്? 
രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ ചികിത്ിക്കുന്ത ്രരാഗിയുച്ട വത്യക്മായി 
കാണാനും വായിക്കാനും രജാലി ച്ചയ്ാനും വാഹനരമാടിക്കാനും 
കായികവിരനാരങ്ങളിൽ ഏർച്പ്ടാനും ജരീവിതം ്രൂർണ്ണമായും 
ആസ്രിക്കാനും ഉള്ള രശഷി ച്മച്ചച്പ്ടുത്തും. 

ചണികണിത് 
•	 രനതത വത്യായാമങ്ങൾ ച്ചയ്ുന്ത ്ച്കാണ് ്രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ 
ച്മച്ചച്പ്ടുന്തായി ച്തളിയിക്കച്പ്ട്ിട്ില്. 

•	 എല്ാ രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങളും കണ്ണട ഉ്രരയാഗിച്ച ്
ശരിയാക്കിച്യടുക്കാവുന്താണ.്

•	 കണ്ണടകൾ, കണ്ണിച്റെരയാ രകാർണിയയുച്ടരയാ അസാധാരണമായ 
ആകൃതി ശരിയാക്കും ച്വളിച്ചച്ത്ത ശരിയായി രൃഷ്ി്രടലത്തിൽ 
രഫാക്കസ ്ച്ചയ്ും. 

•	 കണ്ണട വയ്ക്കുന്ത ്കണ്ണുകച്ള വഷളാക്കില്. 
•	 രകാൺടാക ്റ്റ ്ച്ലൻസുകളും �ിതഫാക്റ്റരീവ ്ശസ്തതതകിയകളും 
കണ്ണിച്റെരയാ രകാർണിയയുച്ടരയാ ആകൃതി ശരിയാക്കിച്യടുക്കും. 

•	 കാരണം കാലതകരമണ ഗ്ാസുകളുച്ട ്രവർ മാ�ിരയക്കാം എന്തിനാൽ 
വർഷം രതാ�ുമുള്ള രനതത്രരിരശാധന ത്രധാനമാണ.് 



ദൃഷ്ണിഗവകല്ങ്ങൾ
 

സാധാരണം

വഹപ്ര�ാപ്ിയ

തഹസ്രൃഷ്ി

തഹസ്രൃഷ്ി



സൊധൊരണ കൊഴ്ച

 



തഹസ്വദൃഷ്ണി 

 



ഗഹപ്പരറൊപ്പണിയ

 



അസ്റണിഗ് മൊ്ണിസം 

 



 

 

നവനള്ളഴുത്്



എങ്ങന�യൊണ് കണ്ടകൾ 
തപവർത്ണിക്ുന്നത് 

 



ശിശുരരാഗ വിഭാഗം



കുട്ണികൾക്ുണ്ൊകുന്ന ര�തത 
തകമരക്ടുകളും ചണികണിത്യും

ആമുഖം
നവജാതശിശുക്കൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും ച്കാച്ചുകുട്ികൾക്കും, ത്രായ്രൂർത്തിയായവർക്ക ്
ഉണ്ാവുന്തിന ്സമാനമായ, ്രലരപ്ാഴും വാർദ്കത്യവുമായി ബന്ച്പ്ട് തിമിരം, രഗ്ാരക്കാമ 
എന്ിവ ഉൾച്പ്ച്ടയുള്ള, ബാഹത്യവും ആന്രികവുമായ രനതത തകമരക്കടുകൾ ഉണ്ാകാം. 
ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ, രകാങ്ണ്ണ,് അകാലത്രസവവുമായി ബന്ച്പ്ട് ച്�റ്റിരനാപ്തി എന്ിവ 
ര്രാച്ലയുള്ള ചില തകമരക്കടുകൾ ഇളംത്രായക്കാരായ രരാഗികളിൽ കൂടുതൽ സാധാരണമാണ ്
അച്ല്ങ്ിൽ സവിരശഷമാണ.് 

ശിശുക്കളായ രരാഗികളിൽ സാധാരണയായി കാണച്പ്ടുന് തകമരക്കടുകളുച്ട മുഴുവൻ 
രതശണിയും ‘കണ്ണിച്നാരു ്രുസ്തക’ത്തിച്റെ ഈ വിഭാഗം ചർച്ച ച്ചയ്ുന്ു. ഇളംത്രായക്കാരായ 
രരാഗികച്ള കാണിക്കുന്തിനാണ ്ചിതതരീകരണങ്ങൾ  അനുരയാജത്യമാക്കിയിരിക്കുന്ത,് 
കൂടാച്ത ഈ തകമരക്കടിച്റെ സ്ഭാവരമാ ചികിത്ാ മാർഗ്ഗങ്ങരളാ മുതിർന്വരിൽ നിന് ്
വത്യതത്യസ്തമാകുന് രമഖലകച്ള ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന് ഉള്ളടക്കം ഊന്ിപ്�യുന്ു.

ത്രായ്രൂർത്തിയായ രരാഗികളുച്ടയും ഇളംത്രായക്കാരായ രരാഗികളുച്ടയും ചികിത്കൾ 
തമ്ിലുള്ള ഏറ്റവും ത്രധാനച്പ്ട് വത്യതത്യാസം, ചികിത്യുച്ട സമയവുമായി ബന്ച്പ്ട്ിരിക്കുന്ു, 
ത്രരതത്യകിച്ചും രണ് ്വയസ്ിന ്താച്ഴ ത്രായമുള്ളവരുച്ട കാരത്യത്തിൽ. രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ, 
രകാങ്ണ്ണ,് രറ്റാസിസ,് ച്റ്റ�ിജിയം, തിമിരം എന്ിവ ര്രാച്ല, രൃഷ്ി്രടലത്തിരലക്ക ്ച്വളിച്ചം 
കടന്ുര്രാകുന്ത ്കു�യ്ക്കുകരയാ വികലമാക്കുകരയാ ച്ചയ്ുന് അവസ്ഥകളുച്ട 
കാരത്യത്തിൽ, ത്രായ്രൂർത്തിയായവരിൽ, ചികിത് വവകുന്ത ്സാധാരണയായി 
ചികിത്യുച്ട ഫലച്ത്ത ത്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്. കണ്ണിന ്ഉണ്ാകുന് ഹാനി 
കു�യ്ക്കുന്തിന,് അണുബാധകളും രഗ്ാരക്കാമയും ഡയബറ്റിക ്ച്�റ്റിരനാപ്തിയും ര്രാലുള്ള 
്രുരരാഗമിക്കുന് (രത്രാതഗസരീവ)് അവസ്ഥകൾ എതതയും ച്്രച്ട്ന് ്ചികിത്ിക്കണം. 

എന്ിരുന്ാലും, ശിശുക്കളായ രരാഗികളിൽ, കണ്ണിലൂച്ട കടന്ുര്രാകുന് ച്വളിച്ചത്തിച്റെ 
അളവ് കു�യ്ക്കുന്തും രൃഷ്ി്രടലച്ത്ത ഉരത്തജിപ്ിക്കുന്തും വിഷ്ൽ രകാർട്ക്സിരലക്ക ്
സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്തുമായ ഏച്താരു അവസ്ഥയും, കാരത്യങ്ങൾ ്രഠിച്ച്ചടുക്കാനുള്ള 
തലരച്ചാ�ിച്റെ രശഷിച്യ ത്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ശാശ്തമായ കാഴ്ച നഷ്ത്തിന ്
കാരണമാവുകയും ച്ചയ്ും. ്രുരരാഗമിക്കുന് അവസ്ഥകൾ, എതതയും ച്്രച്ട്ന് ്
ചികിത്ിച്ചിച്ല്ങ്ിൽ, കുട്ിയുച്ട കാഴ്ച ശാശ്തമായി കു�യ്ക്കും. അതിനാൽ, ശിശുക്കളായ 
രരാഗികളിൽ ഉണ്ാവുന് എല്ാ രനതത തകമരക്കടുകൾക്കും കഴിയുന്തത രവഗത്തിൽ ചികിത് 
നൽരകണ്ത ്അതത്യാവശത്യമാണ്. 

ഇത്തരം രരാഗികളുച്ട രക്ിതാക്കൾക്കും ്രരിചരണ രാതാക്കൾക്കും ചികിത്യുച്ട 
അടിയന്ിരാവസ്ഥ ഇനിപ്�യുന് ര്രജുകൾ വിശരരീകരിച്ച ്നൽകും.



കുട്ണികൾക്ുണ്ൊകുന്ന ര�തത 
തകമരക്ടുകളും ചണികണിത്യും

കൊണൊൻ പഠണിക്ൽ
നാം കണ്ണുകൾ ച്കാണ് ്കാണുന്ുച്വന് ്ചിന്ിക്കുന്ത ്എളുപ്മാണ.് വാസ്തവത്തിൽ, നാം 
തലരച്ചാർ ഉ്രരയാഗിച്ചാണ ്കാണുന്ത.്

•	 ച്വളിച്ചം നമ്ുച്ട കണ്ണുകളിലൂച്ട ത്രരവശിക്കുകയും, നമ്ുച്ട തലയുച്ട ്രിൻഭാഗത്ത്, 
അതായത് നമ്ുച്ട തലരച്ചാ�ിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ച്ചയ്ുന് ഒരു ത്രരതത്യക 
സ്ഥലരത്തക്ക് ര്രാകുകയും രവണം. 

•	 നമ്ച്ളല്ാവരും കാണാൻ ്രഠിരക്കണ്തുണ്.് ഒരു കുഞെിച്റെ ജരീവിതത്തിച്റെ ആരത്യ 2 
വർഷങ്ങളിൽ തലരച്ചാർ കാണാൻ ്രഠിക്കുന്ു. 

•	 ച്റ്റ�ിജിയം, രറ്റാസിസ,് തിമിരം, ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ, രകാങ്ണ്ണ ്അച്ല്ങ്ിൽ 
രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ എന്ിവ ര്രാച്ല, കണ്ണുകളുമായി ബന്ച്പ്ട്് ഒരു ച്ച�ിയ 
കുട്ിച്ക്കാരു ത്രശ്നമുച്ണ്ങ്ിൽ, ച്വളിച്ചത്തിന ്കണ്ണിൽ ത്രരവശിച്ച് തലരച്ചാ�ിരലക്ക ്
ര്രാകാൻ കഴിയില്. തലരച്ചാ�ിച്റെ ഈ ഭാഗത്തിന ്ആവശത്യമായ ച്വളിച്ചം ലഭിച്ചിച്ല്ങ്ിൽ, 
ഈ ത്രരതത്യക രകാശങ്ങൾ വളരുകയും ശരിയായി ത്രവർത്തിക്കുകയും ച്ചയ്ില്. 

•	 ഒരു ഇളം ച്ചടിച്യ കു�ിച്ച ്ചിന്ിക്കുക. ധാരാളം ച്വളിച്ചം ലഭിച്ചാൽ അത് വളരും. അതിന് 
ച്വളിച്ചം ലഭിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ അത് വളരുകയില്. 

•	 ജരീവിതത്തിൽ ്രിന്രീട ്കണ്ണുകൾ ശരിയാക്കിയാലും, കുട്ി ശരിയായി കാണാനിടയില്. 
•	 അതുച്കാണ്ാണ ്ഇരപ്ാൾ തച്ന് ഈ ത്രശ്നം ്രരിഹരിരക്കണ്ത ്ത്രധാനമാച്ണന്ും 
കാത്തിരിക്കരുച്തന്ും ്ര�യുന്ത.് 

•	 ജരീവിതത്തിൽ ്രിന്രീട ്ഒരു രനതത ത്രശ്നം തുടങ്ങുകയാച്ണങ്ിൽ, മസ്തിഷ്കം ഇതിനകം 
തച്ന് കാണാൻ ്രഠിച്ചിട്ുണ്,് അതിനാൽ തച്ന് ത്രശ്നം ്രരിഹരിക്കച്പ്ടുരമ്ാൾ, 
വത്യക്ിക്ക ്്രലരപ്ാഴും ശരിയായി കാണാൻ കഴിയും.
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ആംബ്ണിരയൊപണിയ (മടണിയൻ കണ്്)
തപശ്�ം
•	 നമുക്ക ്രണ് ്കണ്ണുകളുണ്,് ഓരരാ കണ്ണിനും തലരച്ചാ�ിച്റെ ്രിൻഭാഗത്ത് അതിരറെതായ 
സ്ഥാനമുണ്,് അവിച്ടയാണ ്കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്ത ്- അവിച്ടയാണ ്നാം കാണുന്ത.് 
രണ് ്കണ്ണുകൾക്കും ആരരാഗത്യമുള്ളരപ്ാൾ തലരച്ചാ�ിച്റെ രണ് ്ഭാഗങ്ങളും 
ആരരാഗത്യമുള്ളതാണ.് ഒരു കണ്ണിന ്ആരരാഗത്യമിച്ല്ങ്ിൽ, തലരച്ചാ�ിച്റെ, ആ കണ്ണുമായി 
ബന്ച്പ്ട് ഭാഗം ശരിയായി കാണാൻ ്രറ്റില്.

•	 ഒരു കണ്ണ ്ശരിയായി ത്രവർത്തിക്കുന്ുച്ണ്ങ്ിലും മരറ്റ കണ്ണ ്ശരിയായി 
ത്രവർത്തിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, നല് കണ്ണിന ്തശദ് നൽകാനും ശരിയായി ത്രവർത്തിക്കാത്ത 
കണ്ണിച്ന അവഗണിക്കാനും തലരച്ചാർ ്രഠിക്കും.

•	 ഈ അവസ്ഥയാണ ്ആം്ിരയാ്രിയ അച്ല്ങ്ിൽ "മടിയൻ കണ്ണ"് എന് ്അ�ിയച്പ്ടുന്ത.്  
വാസ്തവത്തിൽ, മടി കാണിക്കുന്ത ്കണ്ണല്, കണ്ണ ്ഇരമജുകൾ അയച്ചുച്കാടുക്കുന്, 
തലരച്ചാ�ിച്റെ ബന്ച്പ്ട് ഭാഗമാണ ്വികസിക്കുകയും ശരിയായി ത്രവർത്തിക്കുകയും 
ച്ചയ്ാത്തത്.  

•	 കണ്ണിൽ നിന് ്തലരച്ചാ�ിരലക്ക ്കടന്ുര്രാകുന് ച്വളിച്ചച്ത്ത തടയുകരയാ 
വികലമാക്കുകരയാ ച്ചയ്ുന് ഏച്താരു രനതത ത്രശ്നവും ആം്ിരയാ്രിയ ഉണ്ാക്കുന്ു. 
ഇതിൽ ഇനിപ്�യുന്വ ഉൾച്പ്ടുന്ു: രറ്റാസിസ,് ച്റ്റ�ിജിയം, തിമിരം, രഗ്ാരക്കാമ, ഒരു 
കണ്ണിൽ കൂടുതൽ തരീതവമായ രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ, രകാങ്ണ്ണ ്(സ്തടാബിസ്മസ)്.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ആംബ്ണിരയൊപണിയ ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ആരത്യം, കണ്ണിച്ന ശരിയായി കാണാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന് ത്രശ്നച്ത്ത 
ചികിത്ിരക്കണ്ത ്ത്രധാനമാണ.്

•	 തുടർന്,് ബാധിക്കച്പ്ട് ഭാഗച്ത്ത തലരച്ചാ�ിച്ന ശരിയായി കാണുന്തിന ്
്രഠിപ്ിരക്കണ്ത് ആവശത്യമാണ.് ഇത് ച്ചയ്ുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, തലരച്ചാർ ഒരിക്കലും കാണാൻ 
്രഠിക്കില്, മാതതമല് കുട്ിക്ക ്ഒരിക്കലും തലരച്ചാ�ിച്റെ ബാധിക്കച്പ്ട് ഭാഗത്ത് നല് കാഴ്ച 
ഉണ്ായിരിക്കാനിടയില്.

ചണികണിത്കൾ
•	 ചിലരപ്ാൾ, കൂടുതൽ രുർബലമായ കണ്ണിച്ല കാഴ്ച ച്മച്ചച്പ്ടുത്തുന് കണ്ണട (ഗ്ാസുകൾ) 
മതിയാകും.

•	 മിക്കരപ്ാഴും, നല് കണ്ണ ്്രാച്ച് ച്ചയ്ുകയും (മൂടുക) രുർബലമായ കണ്ണ ്ഉ്രരയാഗിക്കാൻ 
കുട്ിച്യ നിർബന്ിക്കുകയും തലരച്ചാ�ിച്ന നന്ായി കാണാൻ ്രരിശരീലിപ്ിക്കുകയും 
ച്ചയ്ുക എന്താണ ്ഏറ്റവും ഫലത്രരമായ ചികിത്. 

•	 നല് കണ്ണ ്്രാച്ച് ച്ചയ്ുന്തിനുള്ള ഒരു സമാന്ര മാർഗ്ഗം, അരതടാ്രിൻ എന് ്
വിളിക്കച്പ്ടുന് ഒരു ത്രരതത്യക തരം ഐ രതഡാപ് ്ആണ,് ഇത് നല് കണ്ണിച്റെ രഫാക്കസ ്
ച്ചയ്ാനുള്ള കഴിവ ്കു�യ്ക്കുന്ു, ഒരു ്രാച്ചിന ്സമാനമായ ത്രഭാവമാണ ്ഇതുണ്ാക്കുക.  
്രാച്ച് ധരിക്കാൻ ആതഗഹിക്കാത്ത, അച്ല്ങ്ിൽ ്രാച്ച് ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ച്ച�ിയ 
കുട്ികൾക്ക ്ഈ ചികിത് അനുരയാജത്യമാരയക്കാം. 



ആംബ്ണിരയൊപണിയ (മടണിയൻ കണ്്)

സാധാരണം

ആം്ിരയാ്രിയ



നവള്ള കൃഷ്ണമണണി

ഗുരുതരമായ രനതത രരാഗത്തിച്റെ ലക്ണമാണ ്ച്വളുത്ത നി�ത്തിലുള്ള കൃഷ്ണമണി. 
ച്വളുത്ത കൃഷ്ണമണി കാണച്പ്ടുന് എല്ാ കുട്ികച്ളയും ഉടൻ തച്ന് ഒരു രനതത 
രരാഗവിരഗ്ധച്റെ ്രക്കരലക്ക് ച്�ഫർ ച്ചരയ്ണ്താണ!്

ച്വള്ള കൃഷ്ണമണി



  ബാഹത്യ രരാഗങ്ങൾ



നചങ്കണ്്
തപശ്�ം
•	 കണ്ണിച്ല ച്വളുത്ത ഭാഗച്ത്തയും കൺര്രാളയുച്ട ഉള്ളിച്ല ഭിത്തികച്ളയും മൂടുന് 
രനർത്ത സുതാരത്യമായ ടിഷത്യുവായ രനതതാവരണത്തിന ്ഉണ്ാകുന് വരീക്കമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്
എന്ുകൂടി വിളിക്കച്പ്ടുന് ച്ചങ്ണ്ണ്.

• �വജൊതശണിശുവണി�് ഉണ്ൊകുന്ന നചങ്കണ്്, ്രലരപ്ാഴും, ച്ഗാരണാ�ിയ ബാധിച്ച 
അമ്യിൽ നിന് ്ജനിക്കുരമ്ാൾ തച്ന് ്രകർന് ്കിട്ുന്താണ.് ഇത് ഗുരുതരവും, 
രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിരലാ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിരലാ സംഭവത്യമായി അന്തയിരലക്ക് 
നയിക്കുന്തുമായ രരാഗമാണ.് 

• അലർജണിക് ്നചങ്കണ്് സ്ഥിരവും തരീതവവുമാകാം. ഹാനികരമായ ്രരമ്രാഗത 
മരുന്ുകളുച്ട ഉ്രരയാഗരമാ അനുഭവ്രരിചയമില്ാത്ത ച്മഡിക്കൽ ഉരരത്യാഗസ്ഥർ മുരഖന 
നൽകച്പ്ടുന് ്റേിര�ായിഡ ്ഐ രതഡാപ്ുകൾ അമിത ഉ്രരയാഗരമാ തിമിരത്തിരനാ 
രഗ്ാരക്കാമയ്രക്കാ കാരണമാകും.

•	 ഈ രരാഗം കച്ണ്ത്തിയ ഇടങ്ങളിച്ല തടാരക്കാമയുമായും നചങ്കണ്് ബന്ച്പ്ട്ിരിക്കാം.
•	 കണ്ണിച്റെ ച്ചാ�ിച്ചിലും കണ്ണിൽ ച്വള്ളം വരലും ചിലരപ്ാൾ ഒട്ുന് തരത്തിലുള്ള മഞെ 
്രു�രന്ാടും രരാഗലക്ണങ്ങളിൽ ഉൾച്പ്ടുന്ു.

•	 ഒരു കണ്ണിച്നരയാ രണ് ്കണ്ണുകച്ളയുരമാ ച്ചങ്ണ്ണ ്ബാധിക്കും.
•	 ച്്രാടി അച്ല്ങ്ിൽ രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്ുള്ള അണുബാധരയാ അലർജിരയാ 
്രരിരക്കാ ത്രരകാ്രനരമാ ആണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാക്കുന്ത.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്നചങ്കണ്് ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ഒരു അണുബാധ മൂലമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, അണുബാധ മറ്റ ്കണ്ണിരലരക്കാ 
മറ്റ ്കുട്ികളിരലരക്കാ ത്രായ്രൂർത്തിയായവരിരലരക്കാ വത്യാ്രിക്കും. 

•	 ഒരു രാസവസ്തുവിൽ നിന്ുള്ള ത്രരകാ്രനം ച്കാണ്ാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, 
അടിയന്ിരമായി ച്�ഫർ ച്ചയ്ുകയും ചികിത്ിക്കുകയും ച്ചയ്ാത്ത ്രക്ം, ഇത് 
കണ്ണിച്റെ സ്ഥിരമായ ഹാനിയിരലക്ക ്നയിക്കും.

ചണികണിത്കൾ
•	 ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചികിത്, അണുബാധച്യ ചികിത്ിക്കുന്തിരനാ വരീക്കം 
കു�യ്ക്കുന്തിരനാ ഉ്രരയാഗിക്കച്പ്ടുന് ഐ രതഡാപ്ുകരളാ ഓയിറെ് ച്മരറൊ ആണ.് 
വവ�സ ്കാരണമുണ്ാകുന് ച്ചങ്ണ്ണ ്സാധാരണയായി രനരിയ രതാതിലുള്ളതാണ്, 
മാതതമല് ഇത് രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്യം രഭരമാവുകയും ച്ചയ്ും. രനരിയ രതാതിൽ 
അസുഖമുള്ള സാഹചരത്യങ്ങളിൽ കു�ച്ച ്രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രഭരമാവുച്മങ്ിലും, 
ബാക്	ടരീരിയ	കാരണം ഉണ്ാകുന് ച്ചങ്ണ്ണ ്്രലരപ്ാഴും ആൻ�ിബരയാട്ിക ്
ഐരതഡാപ്ുകരളാ ഓയിറെ് ച്മറെുകരളാ ഉ്രരയാഗിച്ച ്ചികിത്ിരക്കണ്തുണ്.്

•	 ഒരു അലർജി കാരണമാണ ്ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകുന്ച്തങ്ിൽ, അലർജി വിരുദ് മരുന്ുകൾ 
നൽകാവുന്താണ.്

•	 കുട്ി രിവസം മുഴുവൻ ്രലരപ്ാഴും വകകഴുകുന്ത ്വളച്ര ത്രധാനമാണ.്
•	 കണ്ണുകൾ ഒപ്ുന്തിന ്കുട്ി ഒരു തൂവാല ഉ്രരയാഗിക്കുകയാച്ണങ്ിൽ, ടവൽ 
മറ്റുള്ളവരുമായി ്രങ്ിടരുത,് കാരണം ഇത് അണുബാധ ്രടർത്താൻ സാധത്യതയുണ്.്

•	 കണ്ണിൽ തിരുമ്ുന്തിൽ നിന് ്കുട്ിച്യ നിരുത്ാഹച്പ്ടുത്താൻ തശമിക്കുക. 
•	 ച്ചങ്ണ്ണ ്ഉള്ള കുട്ികൾ, അവരുച്ട കണ്ണുകളുച്ട അവസ്ഥ ച്മച്ചച്പ്ടുന്തുവച്ര 
സ്കൂളിരലരക്കാ രഡച്കയ�ിരലരക്കാ ര്രാകരുത.് 

•	 ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ രരാഗലക്ണങ്ങൾ രഭരമാവുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, ക്ിനിക്കിരലക്ക ്
മടങ്ങുക.



നചങ്കണ്്

ച്ചങ്ണ്ണ്



ര്ൊസണിസ്
തപശ്�ം
•	 കൺര്രാളകച്ള ്രിടിച്ച ്നിർത്തുന് ര്രശികളിച്ല ബലഹരീനത 
കാരണമുണ്ാകുന് മുകളിച്ല കൺര്രാളകളുച്ട തൂങ്ങലാണ ്
രറ്റാസിസ.്

•	 ്രലരപ്ാഴും ഇത് ഒരു കണ്ണിലാണ ്സംഭവിക്കുന്ത,് എന്ാൽ ഇത് രണ് ്
കണ്ണുകളിലും സംഭവിക്കാം.

•	 നവജാതശിശുക്കളിരലാ ച്ച�ിയ കുട്ികളിരലാ ഇത് ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ര്ൊസണിസണിന� ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 കൺര്രാള, കൃഷ്ണമണി മുഴുവനാരയാ കൃഷ്ണമണിയുച്ട 
ഏച്തങ്ിലും ഭാഗരമാ മൂടുന്ുച്വങ്ിൽ, കാഴ്ച തടയച്പ്ടും.

•	 കാഴ്ച തടയച്പ്ട്ാൽ, കുട്ിക്ക ്ആം്ിരയാ്രിയ (മടിയൻ കണ്ണ)് 
രൂ്രച്പ്ടുകയും കാഴ്ച ശാശ്തമായി കു�യുകയും ച്ചയ്രതക്കാം.  
ഇത് ഉടനടി ്രരിഹരിരക്കണ്താണ!് 

•	 രകാസ ്ച്മറ്റിക ്- രൂ്രം, ത്രരതത്യകിച്ച് കുട്ികൾക്ക.്

ചണികണിത്
•	 രറ്റാസിസ ്ശരിയാക്കിച്യടുക്കാൻ ച്മഡിരക്കഷനുകരളാ ്രരമ്രാഗത 
ചികിത്കരളാ ഇല്.

•	 കൺര്രാള ഉയർത്താനുള്ള ശസ്തതതകിയ മാതതമാണ ്ഏക ചികിത്.

 



ര്ൊസണിസ്

ത്രാരംഭ രറ്റാസിസ ് ്രുരരാഗമിച്ച രറ്റാസിസ ്
 

തരീതവമായ രറ്റാസിസ്
 



സാധാരണം  ത്രാരംഭ രറ്റാസിസ ്

്രുരരാഗമിച്ച രറ്റാസിസ ് തരീതവമായ രറ്റാസിസ്
 

ര്ൊസണിസ്
 



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം
തപശ്�ം
•	 കണ്ണുകളുച്ട ആരരാഗത്യത്തിച്റെ ഒരു ത്രധാന ഭാഗമാണ ്കണ്ണുനരീർ. കണ്ണിച്റെ 
ഉ്രരിതലച്ത്ത കണ്ണുനരീർ ഈർപ്മുള്ളതാക്കുന്ു, ഇത് കൺര്രാളകൾ 
സുഗമമായി മുകളിരലക്കും താരഴക്കും നരീങ്ങാൻ അനുവരിക്കുന്ു. 
കണ്ണിച്റെ ബാഹത്യ ഭാഗമായ കൺജക്റ്റിവച്യ കണ്ണുനരീർ ര്രാഷിപ്ിക്കുകയും 
്രരിരക്ിക്കുകയും ച്ചയ്ുന്ു, കൂടാച്ത കണ്ണിച്ന തകരാ�ിലാക്കുന് 
ബാക്രീരിയ ര്രാലുള്ള അഴുക്കും മറ്റ ്വസ്തുക്കളും കഴുകി കളയുകയും 
ച്ചയ്ുന്ു.

•	 ഓരരാ കണ്ണിനും മുകളിലുള്ള കണ്ണുനരീർ തഗന്ിയാണ ്കണ്ണുനരീർ 
ഉൽപ്ാരിപ്ിക്കുന്ത.് ഓരരാ തവണ നിങ്ങൾ കണ്ണുചിമ്ുരമ്ാഴും, കണ്ണുനരീർ 
കണ്ണിച്റെ ഉ്രരിതലത്തിൽ വത്യാ്രിക്കുന്ു.

•	 മുകളിലും താച്ഴയുമുള്ള കൺര്രാളകളുച്ട മൂലയിച്ല ച്ച�ിയ ര്ാരങ്ങളാണ ്
കണ്ണുനരീർ വലിച്ച്ചടുക്കുന്ത.് 

•	 തുടർന്,് കണ്ണുനരീർ, ച്ച�ിയ കനാലുകളിലൂച്ട ഒരു സഞ്ിയിരലക്ക ്
സഞ്രിക്കുന്ു, ഇവിച്ട കൺര്രാളകൾ മൂക്കുമായി ബന്ിക്കച്പ്ടുന്ു, 
തുടർന്,് മൂക്കിരലക്ക ്കണ്ണുനരീർ ്രു�ന്ള്ളച്പ്ടുന്തിന ്മുമ്്, ഒരു നാളിയിലൂച്ട 
- നാരസാലാതകിമൽ നാളി അച്ല്ങ്ിൽ കണ്ണുനരീർ നാളി - ഇത് സഞ്രിക്കുന്ു.

•	 ഈ നാളി തടയച്പ്ട്ാൽ, കണ്ണിൽ നിന് ്കണ്ണുനരീരിന ്ഒഴുകിരപ്ാകാൻ കഴിയില്, 
കൂടാച്ത കണ്ണിൽ കണ്ണുനരീർ രശഖരിക്കച്പ്ടുകയും ച്ചയ്ും.

•	 തടയച്പ്ട്ിട്ുള്ള കണ്ണുനരീർ നാളിയുള്ള അവസ്ഥരയാച്ട ഒരു കുഞെ ്
ജനിരച്ചക്കാം. ഇത് വളച്ര സാധാരണമാണ.്  ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ 
തടസ്ം ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്? 
•	 കണ്ണിൽ നിന് ്കണ്ണുനരീർ ഒഴുകിരപ്ാകുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, തരാവകം ഒരു കുളം ര്രാച്ല 
കണ്ണിൽ തുടരുകയും അണുബാധയുച്ട ഉ�വിടമാവുകയും ച്ചയ്ും. 

•	 ഇത് സാധാരണയായി കുഞെിച്റെ കണ്ണിരലാ കണ്ണുകളിരലാ ഒരു മഞെ 
്രു�ംരതാടായി കാണച്പ്ടുന്ു.

ചണികണിത്
•	 ഈ അവസ്ഥരയാച്ട ജനിക്കുന് ശിശുക്കളുച്ട കാരത്യത്തിൽ, ്രലരപ്ാഴും ഇത് 
നാല ്മുതൽ ആ� ്മാസത്തിനുള്ളിൽ ച്മച്ചച്പ്ടും.  അണുബാധയുച്ട സൂചന 
ഇച്ല്ങ്ിൽ, ചികിത് ആവശത്യമില്.

•	 അണുബാധയുച്ണ്ങ്ിൽ, കുട്ിക്ക ്ആറെരീബരയാട്ിക ്മരുന്ുകൾ, 
സാധാരണയായി ഐ രതഡാപ്ുകൾ നൽകച്പ്ടും.

•	 ആ�ുമാസത്തിന ്രശഷവും തടസ്ം തു�ക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, വളച്ര ലളിതമായ ഒരു 
ഓപ്ര�ഷനിലൂച്ട രഡാക്ർ അവ തു�രക്കണ്ത ്ആവശത്യമായി വരന്ക്കാം.



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം
�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി മസൊജ്
രശഖരിക്കച്പ്ട്ിരിക്കുന് തരാവകം നരീക്കം ച്ചയ്ാൻ നാരസാലാതകിമൽ 
നാളി മസാജ ്ച്ചയ്ുന്ത ്സഹായിക്കും. എല്ാ സാഹചരത്യങ്ങളിലും ഇത് 
ആവശത്യമില്. ഇങ്ങച്ന ച്ചയ്ാൻ രഡാക്ർ ശു്രാർശ ച്ചയ്ുന്ുച്വങ്ിൽ, 
നിങ്ങളുച്ട കുട്ിച്യ കുട്ിയുച്ട കാരത്യത്തിൽ അനുവർത്തിരക്കണ് ശരിയായ 
നട്രടിതകമം ഇവിച്ട നൽകിയിരിക്കുന്ു.

•	 നിങ്ങളുച്ട വിരൽ ഉ്രരയാഗിച്ച,് വളച്ര തശദ്ാ്രൂർവ്ം, കണ്ണിച്റെ 
മൂലയിലും മൂക്കും കൂട്ിമുട്ുന് ഇടത്തിൽ ്രതുച്ക്ക അമർത്തുക.

•	 നിങ്ങൾ അമർത്തുന് സമയത്ത്, മൂക്കിച്റെ രൃഢമായ ഭാഗത്തുകൂടി 
വിരൽ താരഴയ ്ക്ക ്നരീക്കുക. 

•	 കുട്ിയുച്ട കണ്ണ ്ച്ച�ുചൂടുള്ള ച്വള്ളവും വൃത്തിയുള്ള തുണിയും 
ഉ്രരയാഗിച്ച ്കഴുകുക.

•	 ഇത് രിവസത്തിൽ മൂന് ്തവണ ച്ചയ്ുക. 

 

 



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി തടസ്ം   

സാധാരണം

തടയച്പ്ട് നാളി



�ൊരസൊലൊതകണിമൽ �ൊളണി മസൊജ്   

കണ്ണിനും മൂക്കിനും ഇടയിൽ ശക്ിയായി 
അമർത്തുക.

മൂക്കിലൂച്ട വിരൽ താരഴക്ക ്നരീക്കുക.



തിമിരം



തണിമണിരം
തപശ്�ം
•	 കണ്ണിച്റെ ്രിൻഭാഗത്തുള്ള രൃഷ്ി്രടലത്തിരലക്ക ്ഇരമജുകൾ രഫാക്കസ ്
ച്ചയ്ുന്തിന ്കണ്ണിച്റെ ച്ലൻസ് ആവശത്യമാണ.്

•	 കണ്ണിച്റെ ച്ലൻസ് സാധാരണയായി, കണ്ണിരലക്ക ്ച്വളിച്ചം കടക്കാൻ 
അനുവരിക്കുന് തരത്തിൽ സുതാരത്യമാണ.്  

•	 തിമിരം എന്ത ്ച്ലൻസിച്റെ മൂടലാണ ്- ച്ലൻസിച്ന ഇത് സുതാരത്യതയിൽ 
നിന് ്്രാൽ ച്വള്ളയിരലക്ക് മാറ്റുന്ു. ഇത് ച്വളിച്ചം കണ്ണിരലക്ക ്
കടക്കുന്തിച്ന തടയുന്ു.

•	 ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ തിമിരം ഉണ്ാകാം.
•	 തിമിരമുള്ള അവസ്ഥരയാച്ട ശിശുക്കൾ ജനിക്കാവുന്താണ.്
•	 കണ്ണിന ്ഏൽക്കുന് ്രരിക്കിൽ നിന്ും കുട്ികൾക്ക ്തിമിരം ഉണ്ാകാം.
•	 ച്ച�ുതായാണ ്തിമിരം ആരംഭിക്കുന്ത,് തുടക്കത്തിൽ ഇത് കാഴ്ചയിൽ 
കാരത്യമായ സ്ാധരീനം ച്ചലുത്താതിരുരന്ക്കാം. എന്ാൽ ഇത്, 
കാലതകമത്തിൽ വലുതാകും, ഒടുവിൽ അന്തയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും 
ച്ചയ്ും. 

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്തണിമണിരം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 കണ്ണിരലക്ക ്ച്വളിച്ചം കടക്കാൻ അനുവരിക്കുന്തിന ്കുട്ികൾക്ക ്
സുതാരത്യമായ ച്ലൻസ് ഉണ്ായിരിക്കണം. ച്ലൻസ് സുതാരത്യമച്ല്ങ്ിൽ, 
കുട്ിയുച്ട കാഴ്ച വികസിക്കുകയില്, കൂടാച്ത കുട്ിക്ക ്ശാശ്തമായ 
രമാശം കാഴ്ചശക്ി ഉണ്ാകാം അച്ല്ങ്ിൽ അന്ത ഉണ്ാകാം. 

•	 ശാശ്തമായ രമാശം കാഴ്ചശക്ിരയാ അന്ത ര്രാലുരമാ 
തടയുന്തിന,്തണിമണിരമുള്ള അവസ്ഥയ്നക്ൊപ്പം ജ�ണിക്ുന്ന 
കുട്ണികൾക്് ആദ് കുറച്ച ്മൊസങ്ങൾക്ുള്ളണിൽ ചണികണിത് �ൽകണം.

ചണികണിത്
•	 തിമിരം ശമിപ്ിക്കുന്തിന ്മരുന്ുകരളാ ്രരമ്രാഗത ചികിത്കരളാ ഇല്.
•	 തിമിരം	ബാധിച്ച	ത്രകൃതിരത്ത	ച്ലൻസ്	നരീക്കം	ച്ചയ്ത്,	്രകരം	കൃതതിമ	
ച്ലൻസ്	വയ്ക്കുന്തിനുമുള്ള	ഒരു	ഓപ്ര�ഷൻ	മാതതമാണ്	ഏക	
ചികിത്.

•	 ശിശുക്കളിലും കുട്ികളിലും, കഴിയുന്തത രവഗത്തിൽ ചികിത് 
നടരത്തണ്ത ്ത്രധാനമാണ.്

•	 ഓപ്ര�ഷന ്രശഷം കുട്ികൾക്ക ്കണ്ണട ആവശത്യമാകും.

സുതപധൊ� കുറണിപ്പ്:  കുട്ണികളണിൽ കൊണനപ്പടുന്ന എല്ലൊ നവളുത് 
കൃഷ്ണമണണികളും തണിമണിരത്ണിനറെ ലക്ഷണമല്ല. കുട്ണികളണിൽ 
കൊണനപ്പടുന്ന എല്ലൊ നവളുത് കൃഷ്ണമണണികളും തണിമണിരത്ണിനറെ 
ലക്ഷണമല്ല. ഒരു നവളുത് കൃഷ്ണമണണി, കണ്ണിനല ക്ൊൻസറസ് 
ആയ ട്ൂമറണിനറെ (നറ്ണിര�ൊബ്ൊരസ്റൊമ) സൂച�യൊകൊം, ഉട�ടണി ഈ 
അവസ്ഥ ചണികണിത്ണിരക്ണ്തുണ്്. കുട്ണികളണിൽ കൊണനപ്പടുന്ന നവളുത് 
കൃഷ്ണമണണി എല്ലൊയ്രപ്പൊഴും അടണിയന്തരമൊയണി ചണികണിത്ണിരക്ണ്തൊണ്. 



തണിമണിരം 

 

തിമിരം



സാധാരണം ത്രാരംഭ തിമിരം 

്രുരരാഗമിച്ച തിമിരം തരീതവമായ തിമിരം
 

തണിമണിരം
 



സൊധൊരണ കൊഴ്ച

 

തണിമണിരം

 



തണിമണിര ശസ്തതതകണിയ
   

	 തു�ന്്	വച്ചിരിക്കുന്	കണ്ണ്	 	കണ്ണിച്റെ	ഉ്രരിതലത്തിച്ല	ഒരു	
ച്ച�ിയ	മു�ിവ്

 ്രഴയതും	മൂടലുള്ളതുമായ,	തിമിരം	 കൃതതിമമായ	ച്ലൻസ ്
	 ബാധിച്ച	ത്രകൃതിരത്ത	ച്ലൻസ്	 ്രിടിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ു 
	 നരീക്കം	ച്ചയ്തിരിക്കുന്ു

•	 കുട്ിക്ക ്ജന�ൽ അനസ്രതഷത്യ നൽകുകയും കുട്ി ഉ�ങ്ങുകയും ച്ചയ്ും.
•	 അനസ്രതഷത്യയ്ക്ക് മുമ് ്കുട്ിയുച്ട വയർ ശൂനത്യമായിരിക്കണം.
•	 ഓപ്ര�ഷന ്ഏകരരശം 20 മിനിറ്റ ്എടുക്കും.
•	 ഓപ്ര�ഷനുരശഷം, കണ്ണിച്ന മൂടുന് ഒരു ്രാച്ച് ഉണ്.്
•	 ജന�ൽ അനസ്രതഷത്യയിൽ നിന് ്കുട്ി ്രൂർണമായും സുഖം 
ത്രാ്രിച്ചുച്വന്ും വരീട്ിരലക്ക ്യാതത ച്ചയ്ാൻ കഴിയുച്മന്ും രഡാക്ർ 
ഉ�പ്ാക്കുന്ത ്വച്ര കുട്ി ആശു്രതതിയിൽ തച്ന് തുടരും.

•	 അടുത്ത രിവസം ്രാച്ച് നരീക്കം ച്ചയ്ച്പ്ടും.
•	 കുട്ിക്ക ്രണ് ്കണ്ണുകളിലും തിമിരം ഉച്ണ്ങ്ിൽ, ആരത്യം ഒരു കണ്ണിൽ 
ശസ്തതതകിയ നടത്തും, രണ്ാമച്ത്ത കണ്ണിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾരക്കാ 
മാസങ്ങൾരക്കാ രശഷം ശസ്തതതകിയ നടത്തും. ചില സാഹചരത്യങ്ങളിൽ, 
രണ് ്കണ്ണുകളിലും ഒരര സമയം ഓപ്ര�ഷൻ ച്ചയ്ും.

•	 തരീതവമായ	ത്രകാശം,	ച്്രാടി,	കാറ്റ്	എന്ിവയിൽ	നിന്്	കണ്ണിച്ന	
സംരക്ിക്കുന്തിന്	safety glasses	രഡാക്	ടർ	നിർരദേശിക്കുന്	നാൾ	
വച്ര	ഉ്രരയാഗിക്കണം.

•	 ഓപ്ര�ഷന ്രശഷം കുട്ിക്ക ്കണ്ണട ആവശത്യമാകും.
•	 കുട്ി ത്രായമാകുന് മു�യ്ക്ക,് കുട്ിയുച്ട കണ്ണട മാരറ്റണ്തുണ്.്



തണിമണിരം
ഓപ്പരറഷ� ്മുമ്്

 

ഓപ്പരറഷ� ്രശഷം

 



അന്ർരനതത	 
സമ്ർദേം



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
തപശ്�ം
•	 രകാർണിയയ്ക്കും	ച്ലൻസിനും	ഇടയിലുള്ള	അക്സ്	അ�യിൽ	

(aqueous chamber)	അക്സ്	തരവം	നി�ഞെിരിക്കുന്ു.
•	 കണ്ണിച്ല	കലകൾക്ക്	(tissues)	ര്രാഷകം	നൽകുന്	തരവമാണ്	അക്സ്	
തരവം.

•	 ഈ	തരവം	രക്ത്തിൽ	നിന്്	രൂ്രം	ച്കാള്ളുകയും	രക്ത്തിരലക്ക്	
്രുനരാഗിരണം	ച്ചയ്ച്പ്ടുകയും	ച്ചയ്ുന്ു.

•	 തരവം	്രു�രത്തക്ക്	കടക്കാൻ	അനുവരിക്കുന്	കനാൽ	
അടഞെുര്രാവുകയാച്ണങ്ിൽ,	തരവം	കണ്ണിൽ	കൂടിയ	നിലയിൽ	
തുടരും.	ഇത്	കണ്ണിച്ല	മർദേം	വർദ്ിപ്ിക്കുകയും	ച്ചയ്ും.

•	 ഈ അവസ്ഥച്യയാണ ്അന്ർരനതത	സമ്ർദേം എന് ്വിളിക്കുന്ത.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്അന്തർര�തത സമ്മർദേം ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 അന്ർരനതത	സമ്ർദേം ചികിത്ിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിരലാ ചികിത് 
വവകുകയാച്ണങ്ിരലാ, ്രാർശ്ക്കാഴ്ചയുച്ട നഷ്ത്തിരലരക്കാ 
അന്തയിരലരക്കാ ഇത് നയിക്കാം.

•	 ഒരു കുട്ി അന്ർരനതത	സമ്ർദേമുള ്അവസ്ഥയ്ച്ക്കാപ്മാണ ്
ജനിക്കുന്ച്തങ്ിൽ, ഉടനടി ചികിത്ിരക്കണ്ത ്ത്രധാനമാണ.് 
ഇച്ല്ങ്ിൽ, ഇനിപ്�യുന് ര്രജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ത ്ര്രാച്ല 
കണ്ണുകൾ വലുതായി മാ�ും (“കാളക്കണ്ണ്”).

ചണികണിത്
•	 അന്ർരനതത	സമ്ർദേത് രഭരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന് ്രരമ്രാഗത 
ചികിത്കച്ളാന്ുമില്.

•	 മർദേം കു�യ്ക്കുന്തിന ്മരുന്ുകൾ	ഉണ്്,, എന്ാൽ അന്ർരനതത	
സമ്ർദേം ഉള്ള ശിശുക്കളിൽ മരുന്ുകൾ സാധാരണയായി ഫലത്രരമല്.

•	 ച്കാച്ചുകുട്ികളിൽ, കണ്ണിൽ, അധിക തരാവകം ്രു�ന്ള്ളാൻ 
അനുവരിക്കുന് ച്ച�ിയ സുഷിരം ഉണ്ാക്കുന്തിനായി ഒരു 
ശസ്തതതകിയ ്രതിവായി നടത്തി വരുന്ുണ്.്

 



അന്തർര�തത സമ്മർദേം

രകാർണിയ മങ്ങിയതും ചാരനി�മുള്ളതുമായ അവസ്ഥരയാച്ട കണ്ണുകൾ 
വലുതായി കാണച്പ്ടുന്ു.



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
 

 



അന്തർര�തത സമ്മർദേം



അന്തർര�തത സമ്മർദേം
 

സാധാരണം ബാധിക്കച്പ്ട്ത ്

ചികിത്ിക്കച്പ്ട്ത്



അന്തർര�തത സമ്മർദേം - കൊഴ്ചൊ 
മണ്ഡലത്ണിനല (Field of vision) തപഭൊവം

 

സാധാരണം ത്രാരംഭ അന്ർരനതത	സമ്ർദേം

്രുരരാഗമിച്ച അന്ർരനതത	സമ്ർദേം തരീതവമായ അന്ർരനതത	സമ്ർദേം
 



  രകാങ്ണ്ണ്



രകൊങ്കണ്്
തപശ്�ം
•	 3	രജാടി	ര്രശികൾ	ച്കാണ്്	കണ്ണ്	രനതതരകാടരത്തിൽ	(eye socket) 
ബന്ിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ു.

•	 കണ്ണുകച്ള എല്ാ രിശകളിരലക്കും ചലിക്കുന്തിന ്ഈ ര്രശികൾ 
അനുവരിക്കുന്ു.

•	 നമുക്ക ്രണ് ്കണ്ണുകളുച്ണ്ങ്ിലും, ഒരു സമയം ഒരു കാരത്യം കാണുന് 
തരത്തിൽ എരപ്ാഴും രണ് ്കണ്ണുകളും ഒരുമിച്ച ്ചലിക്കണം.

•	 ഏച്തങ്ിലുച്മാരു ര്രശി രുർബലമാച്ണങ്ിൽ, ആ കണ്ണിന ്ശരിയായി 
ചലിക്കാൻ കഴിയില്, രണ് ്കണ്ണുകൾക്കും ഒരുമിച്ച ്ചലിക്കാനാകില്.

•	 ഇതിച്ന രകാങ്ണ്ണ ്എരന്ാ സ്തടാബിസ്മസ ്എരന്ാ വിളിക്കുന്ു.
•	 ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ രകാങ്ണ്ണ ്ഉണ്ാകാം.
•	 കുട്ികളിൽ, സാധാരണയായി മൂന് ്വയസ്ിന ്മുമ്,് രകാങ്ണ്ണ ്
രൂ്രച്പ്ടുന്ു.

•	 രകാങ്ണ്ണ ്എരപ്ാഴും രൃശത്യമാകാം അച്ല്ങ്ിൽ ചില സമയങ്ങൾ മാതതം 
കാണച്പ്ടാം, ത്രരതത്യകിച്ച് കുട്ി ക്രീണിച്ചിരിക്കുരമ്ാൾ. 

•	 രകാങ്ണ്ണ ്മറ്റ ്രനതതരരാഗങ്ങളുച്ട ലക്ണമാകാം, എല്ായ്രപ്ാഴും ഒരു 
ഒഫ ്താൽരമാളജിസ ്റ്റാണ ്രകാങ്ണ്ണ ്്രരിരശാധിരക്കണ്ത.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്രകൊങ്കണ്് ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 രകാങ്ണ്ണ്	ചികിത്ിക്കച്പ്ടുന്ിച്ല്ങ്ിൽ,	രുർബലമായ	കണ്ണിച്റെ	
കാഴ്ചശക്ി	കു�ഞെ്	“മടിയൻ	കണ്ണ്”	ആയി	മാ�ുകയും	ച്ചയ്ും.

•	 രകാങ്ണ്ണുള്ള	കുട്ികളിൽ	്രലരപ്ാഴും	അ്രകർഷതാരബാധം	
(inferiority complex)	രൂ്രച്പ്ടും,	അവർക്ക്	വവകാരിക	ത്രശ്	നങ്ങൾ	
ഉണ്ാരയക്കാം.

ചണികണിത്
•	 രകാങ്ണ്ണ ്രഭരച്പ്ടുത്താൻ സഹായിക്കുന്തിന ്മരുന്ുകരളാ 
്രരമ്രാഗത ചികിത്കരളാ ഇല്.

•	 രനരിയ രതാതിൽ രകാങ്ണ്ണുള്ള രകസുകളിൽ, രുർബലമായ 
കണ്ണിച്ല ര്രശികച്ള ശക്ിച്പ്ടുത്താൻ നല് കണ്ണ ്്രാച്ച് ച്ചയ്ുന്ത ്
സഹായിരച്ചക്കും.

•	 കണ്ണിച്റെ ര്രശികച്ള ശരിയാക്കിച്യടുക്കാനുള്ള ശസ്തതതകിയ.
•	 ചിലതരം	രകാങ്ണ്ണുകൾക്ക ്കണ്ണടകൾ നിർരദേശിക്കച്പ്രട്ക്കാം. 



രകൊങ്കണ്്

 



കണ്ണിനറെ രപശണികൾ

 



രകൊങ്കണ്്
ഓപ്പരറഷ� ്മുമ്്

ഓപ്പരറഷൻ കഴണിഞ്് ഒരു ദണിവസം

 



രൃഷ്ി്രടലം	/	ച്�റ്റിന	
(Retina)



നറ്ണിര�ൊബ്ൊരസ്റൊമ
തപശ്�ം
•	 കണ്ണിനുള്ളിച്ല കാൻസ�സ ്വളർച്ചയാണ ്ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ.
•	 ച്കാച്ചുകുട്ികളിൽ ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ ഉണ്ാവുന്ു.
•	 ഒരു കണ്ണിരലാ രണ് ്കണ്ണുകളിലുരമാ ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ ഉണ്ാകാം.

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്നറ്ണിര�ൊബ്ൊരസ്റൊമ ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
•	 ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ ഒരു കാൻസ�ാണ.് ചികിത്ിക്കച്പ്ട്ിട്ിച്ല്ങ്ിൽ,  
അത് വളരുകയും വത്യാ്രിക്കുകയും മരണത്തിരലക്ക ്നയിക്കുകയും 
ച്ചയ്ും. 

•	 ത്രാരംഭത്തിൽ തച്ന് ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ ചികിത്ിക്കച്പ്ടുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, 
കുട്ിയുച്ട കണ്ണ ്രക്ിച്ച്ചടുക്കാൻ കഴിരഞെക്കും.

•	 ത്രാരംഭത്തിൽ തച്ന് ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ ചികിത്ിക്കച്പ്ടുന്ിച്ല്ങ്ിൽ, 
കുട്ിയുച്ട ജരീവൻ രക്ിക്കാനുള്ള തശമവുമായി ബന്ച്പ്ട്് കണ്ണ ്നരീക്കം 
ച്ചരയ്ണ്ത് ആവശത്യമാകും.

•	 ജരീവന ്ഭരീഷണിയാകുന് രരാഗമാണ ്ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമ എന്തിനാൽ 
ഇത് എതതയും രവഗം ചികിത്ിരക്കണ്ത ്അതത്യാവശത്യമാണ്.

ചണികണിത്
•	 ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമച്യ രഭരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന് ്രരമ്രാഗത 
ചികിത്ച്യാന്ുമില്.

•	 വളർച്ചച്യ ചുരുക്കാൻ ര�ഡിരയഷരനാ കരീരമാച്ത�ാപ്ിരയാ 
ഉ്രരയാഗിക്കാവുന്താണ,് അച്ല്ങ്ിൽ കൂടുതൽ വളർച്ചകൾ കണ്ണിരലാ 
ശരരീരത്തിച്ല മച്റ്റവിച്ടച്യങ്ിലുരമാ ഉണ്ാകുന്ത ്തടയാൻ, ഒരു 
ഓപ്ര�ഷന ്രശഷം ര�ഡിരയഷരനാ കരീരമാച്ത�ാപ്ിരയാ ആവശത്യമായി 
വരാം.

•	 ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമയ്ക്കുള്ള ഏക ചികിത് ഒരു ഓപ്ര�ഷനാണ,് 
ഒന്ുകിൽ വളർച്ചച്യ രനരിട് ്ചികിത്ിച്ച ്കണ്ണ ്രക്ിച്ച്ചടുക്കുന്തിരനാ 
അച്ല്ങ്ിൽ കുട്ിയുച്ട ജരീവൻ രക്ിക്കാൻ മുഴുവൻ കണ്ണും നരീക്കം 
ച്ചയ്ാരനാ ആണ ്ഓപ്ര�ഷൻ നടത്തുന്ത.്

•	 ചിലരപ്ാൾ, വളർച്ചച്യ മരവിപ്ിക്കുന് (തകരയാച്ത�ാപ്ി) അച്ല്ങ്ിൽ 
വളർച്ചച്യ ചൂടാക്കുന് (ച്തർരമാച്ത�ാപ്ി) ത്രരതത്യക ഉ്രകരണങ്ങൾ 
ഉ്രരയാഗിച്ച ്വളർച്ചച്യ നശിപ്ിക്കുക സാധത്യമാണ.്

•	 ച്�റ്റിരനാ്ാര്റോമയ്ക്ക ്ചികിത്ിക്കച്പ്ടുന് ഒരു കുട്ിക്ക ്
തുടരരന്ഷണ ച്ട്റേുകളും ആനുകാലിക ്രരിരശാധനകളും 
ഉണ്ായിരിക്കണം.

 



നറ്ണിര�ൊബ്ൊരസ്റൊമ 



നറ്ണിര�ൊബ്ൊരസ്റൊമ 

ര�രനത്യുള്ളത്
 

ഗവകണിയുള്ളത്
 

വളനര ഗവകണിയുള്ളത്

 



നറ്ണിര�ൊപ്പതണി ഓഫ് തപണിമച്ുരണി്ണി

തപശ്�ം
•	 ഒരു ്രൂർണ്ണമായ ഗർഭകാലം 38-42 ആഴ്ചയാണ.് 32 ആഴ്ച്ചകൾക്കുമുമ് ്
ഒരു കുഞെ ്ജനിക്കുകയാച്ണങ്ിൽ, കണ്ണിച്റെ ്രു�കിലുള്ള 
ച്�റ്റിനയിച്ല രക്ക്കുഴലുകൾ ്രൂർണ്ണമായും രൂ്രച്പ്ടാതിരിക്കാൻ 
സാധത്യതയുണ്,് ഇത് ROP എന് അവസ്ഥയിരലക്ക ്നയിക്കും: 
അകാലത്രസവവുമായി ബന്ച്പ്ട് ച്�റ്റിരനാപ്തി.

•	 ത്രായച്മത്താച്ത ത്രസവിക്കച്പ്ടുന് എല്ാ ശിശുക്കൾക്കും ROP ഇല്.
• ROP സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുകണ്ണുകളിലും ഉണ്ാവുന്ു. 
•	 ത്രായച്മത്താച്ത ത്രസവിക്കച്പ്ടുന് എല്ാ ശിശുക്കച്ളയും, ജനിച്ച ്
നാല-്ആ� ്ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ROP ഉരണ്ാ എന് ്അ�ിയുന്തിന ്
്രരിരശാധിരക്കണ്താണ.്

എന്തുനകൊണ്ൊണ ്ROP ചണികണിത്ണിരക്ണ്ത് 
തപൊധൊ�്മുള്ളതൊകുന്നത്?
• ചില	ROP-യിൽ	ചികിത്	ആവശത്യമില്.
• ചികിത്	ആവശത്യമായ	ROP-യിൽ,		ഉടനടി	ചികിത്ിക്കുന്ിച്ല്ങ്ിൽ	,	
കാഴ്ച	കു�യലിരലരക്കാ	അന്തയിരലരക്കാ	നയിക്കും.

ചണികണിത് 
•	 ത്രശ്നത്തിച്റെ തരീതവതച്യ ആതശയിച്ചായിരിക്കും ചികിത്.
•	 അസാധാരണമായ രക്ക്കുഴലുകളുച്ട വളർച്ച കു�യ്ക്കുന്തിന ്ഒരു 
മരുന് ്കണ്ണിരലക്ക ്കുത്തിവയ്ക്കാവുന്താണ.് 

•	 ച്�റ്റിന ശരിയാക്കിച്യടുക്കുന്തിന ്രലസർ ചികിത് ഉ്രരയാഗിക്കാം. 
•	 ചികിത്യ്ക്ക ്്രലരപ്ാഴും ത്രശ്നം ്രരിഹരിക്കാൻ കഴിയും - എന്ാൽ 
ചികിത്യ്ക്ക ്ചിലരപ്ാൾ കണ്ണിന ്ഉണ്ായിട്ുള്ള രകടു്രാടിച്റെ അളവ് 
്രരിമിതച്പ്ടുത്താൻ മാതതരമ കഴിയൂ.

•	 ചികിത്ിക്കച്പ്ട്ിട്ുള്ള കുട്ികൾക്ക ്രനതതരരാഗവിരഗ്ധൻ മുരഖനയുള്ള 
്രതിവായ ്രരിരശാധന ആവശത്യമാകും, കാരണം കുട്ികൾ വളരുന് 
മു�യ്ക്ക,് മറ്റ ്കാഴ്ച ത്രശ്നങ്ങൾ രൂ്രച്പ്ടുന്തിനുള്ള സാധത്യത 
കൂടുതലാണ.്

 



അകൊലതപസവവുമൊയണി ബന്ധനപ്പട് 
നറ്ണിര�ൊപ്പതണി



	രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ



കുട്ണികളും കണ്ടകളും
[കു�ിപ്:് രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ വിശരരീകരിക്കുന്തിന,് വിഭാഗത്തിച്ല 
ച്ടക ്സ് റ്റും ചിതതങ്ങളും ഉ്രരയാഗിക്കുക: രൃഷ്ിവവകലത്യങ്ങൾ.] 

ഒരു കുട്ിക്ക ്കണ്ണട ആവശത്യമായി വരന്ക്കുന്തിന ്നിരവധി 
കാരണങ്ങളുണ്.്

ദൃഷ്ണിഗവകല്ങ്ങൾ
•	 ശരിയായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ിക്ക ്്രഠിക്കാനും കളിക്കാനും 
ത്രയാസമനുഭവച്പ്ടും. കണ്ണട വയ്ക്കുന്ത ്ഒരു കുട്ിച്യ കാണാൻ 
സഹായിക്കുച്മങ്ിൽ, അവ നിർരദേശിക്കുകയും വയ്ക്കുകയും രവണം.

•	 കണ്ണട വയ്ക്കുന്ത ്കുട്ിയുച്ട കണ്ണുകച്ള വഷളാക്കില്.
•	 രൂരക്കാഴ്ചയുള്ള കുട്ികൾ ത്രായമാകുന് മു�യ്ക്ക ്ഈ ത്രശ് നച്ത്ത 
അതിജരീവിരച്ചക്കാം.

•	 സമരീ്രക്കാഴ്ചയുള്ള കുട്ികൾക്ക ്മിക്കവാ�ും കണ്ണട ആവശത്യമായ നില 
തുടരും.

രകൊങ്കണ്്
•	 കണ്ണട ധരിക്കുന്ത ് രകാങ്ണ്ണിച്റെയും മടിയൻ കണ്ണിച്റെയും 
ചികിത്യുച്ട ഭാഗമായിരിക്കാം.

ര്ൊരക്ൊമ
•	 രഗ്ാരക്കാമയുള്ള കുട്ികൾക്ക ്കാഴ്ച ച്മച്ചച്പ്ടുത്തുന്തിന ്കണ്ണട 
ആവശത്യമായി വരന്ക്കാം.

തണിമണിരം
•	 തിമിര ശസ്തതതകിയയ്ക്ക ്രശഷം, ഒരു ച്ലൻസ് ഘടിപ്ിച്ചിട്ുച്ണ്ങ്ിലും, 
കാഴ്ച ച്മച്ചച്പ്ടുത്തുന്തിന ്കുട്ിക്ക ്കണ്ണട ആവശത്യമായി വരന്ക്കാം. 

നിങ്ങളുച്ട കുട്ിക്ക ്കണ്ണട നിർരദേശിച്ചിട്ുച്ണ്ങ്ിൽ, കുട്ി എല്ായ്രപ്ാഴും കണ്ണട 
വയ്രക്കണ്ത് വളച്ര ത്രധാനമാണ,് ത്രരതത്യകിച്ചും സ്കൂളിൽ.



കുട്ണികളും കണ്ടകളും

 



രരാഗി_________________________________________________________________________

രരാഗനിർണ്ണയം_________________________________________________________________

ചികിത്_______________________________________________________________________

അടുത്ത ക്ിനിക്ക ്സദ്ർശനം: _____ / _____ / ______     സദ്ർശനമില്:_____

ക്ിനിക്ക ്സമ്ർക്കം_____________________________________________________________

ക്ിനിക്ക്	ച്ടലിരഫാൺ___________________________________________________________

കു�ിപ്ുകൾ: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


