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परिचय

उद्ेि

्ानहतीिी दरेिाण-घरेिाण आलण शशक्षण हरे आरोगयसरेिा नितरणािरे ्हत्त्वपूणमि भाग 
आहरेत आलण उपिारांिी नििड आलण िैद्यकीय सल्ल्ािरे पालि करणया्ा्त 
रूगणांिा आरोगया्ा्त योगय निणमिय घरेता यरेणयासाठी आिशयक आहरेत.

हरे पुस्तक नफशजशशअि, िरेत्चिनकत्सक पररिारक/पररिाररका, ऑप्ो्रेनट्स्, दृष्ी 
तंत्ज्ञ, स्ुपदरेशक आलण आरोगय व्ािसानयक यांिा रूगण, पालक, कुटंु् सदस्य 
ककंिा काळजीिाहक यांच्ाशी ििया करणरे सुलभ व्ािरे यासाठी साधि म्हणूि 
िापरणयाच्ा उद्रेशािरे आहरे.

ह ेपुस्तक रुग्ण ककंवया कुटंुबियांिी िोलणययालया पययाय म्ह्णून नयाही. ह ेपुस्तक 
रूग्ण ककंवया कुटंुबियांनया त्ांनी स्वतःच वयाचणययासयाठी बदले जयावे म्ह्णून 
नयाही. ते चचचेदिम्यान मदत आण्ण लक्ष कें बरित कि्णे ययासयाठी आिोगयसेवया 
व्यावसयाबयकांनी वयापिणययासयाठी बडझयाइन केल ेआह.े

सिमि रूगणांसाठी योगय आहरे अशी कोणतीही कथा, िणमिि ककंिा ििया िाही. 
्ानहतीिी दरेिाण-घरेिाण रुगण-कें नद्त असणरे तसरेि प्रत्रेक रुगण, त्ांिी िैदानिक 
पररश्थती, िैयनतिक पररश्थती, भािनिक श्थती, भाषा आलण शैक्षलणक क्ष्ता 
यांच्ासाठी निशशष् असणरे आिशयक आहरे.



प्रभयावी रुग्ण / कौटंुबिक संप्रेष्णयासयाठी सूचनया

• आपण प्रारंभ करणयापूिवी सिमि िाटमि आलण इतर उपलब्ध कागदपत्ांिरे 
पुिरािलोकि करूि तयारी करा.

• आपल्ाकडरे आधीपासूि सिमि ्ानहती असली तरीही, रुगणाला / कुटंु्ातील 
सदस्याला त्ाच्ा िैद्यकीय स्स्यरे्द्ल पुन्ा ्ानहती सांगायला लािूि ििया 
सुरू करा. ऐका - रुगणािी / कुटंू्ािी भाषा कौशल्रे आलण स्स्यरे्ा्त त्ांिरे 
सा्ान्य आकलि निधयाररत करा. त्ांच्ा भािनिक श्थतीकडरे लक्ष द्या. तरे कोठरे  
राहतात, चिनकत्सालयात तरे कसरे यरेतात आलण जातात, रुगणाला आिशयक 
असल्ास सो्त यरेणयासाठी ककंिा ्दत करणयासाठी कोण उपलब्ध असतरे, 
या्ा्त प्रश्न नििारा. योगय पातळीिर आपलरे स्पष्ीकरण पटिूि दरेणयासाठी 
या ्ानहतीिा िापर करा.

• रूगण/कुटंु्ाला प्रश्न नििारणयास प्रोत्सानहत करा.
• संप्ररेषण हरे िरेगिाि धक्कासारखरे िसूि टपकणाऱया थें्ासारखरे असािरे असा 

नििार करा. सिमि ्ानहती एकाि िरेळी एकनत्त दरेणयािा प्रयत्न करू िका.
• सा्ान्य व्तितींिा स्जू शकणार िाहीत अशा िैद्यकीय संज्ञा िापरणरे टाळा.
• प्रत्रेक रुगणाच्ा/ कुटंु्ाच्ा ्ूल्निशिासांिा आदर करा. आई "्ला ्ाझ्ा 

्ुलािी काळजी िाटतरे." असरेएखादी आई म्हणत असरेल, तर “काळजी 
करणयासारखरे काहीि िाही.” असरे उत्तर दरेऊ िका. त्ाऐिजी, चतच्ा काळजीिा 
आदर करा - “अथयाति तुम्हाला तु्च्ा ्ुला्द्ल काळजी िाटतरे. म्हणूिि 
आम्ही ……….” ककंिा, कदाचित एखादा रुगण म्हणत असरेल, “्ला ्ाझ्ा 
िैद्य /्ा्ा भरेटायला हिरे”, ककंिा “प्राथमििा ्ला ्ररे करणयास ्दत कररेल.” 
पारंपाररक उपिार करणाररे ककंिा प्राथमििा करणरे हा ्ूखमिपणा आहरे असा 
प्रचतसाद दरेऊ िका. त्ांच्ा ्ूल्निशिासांिा आदर करा.

• आपण प्रत्रेक ्ानहती सांगता तरेव्ा प्रश्न नििारा, म्हणजरे रुगण / कुटंु्ाला 
स्जलरे आहरे यािी खात्ी होईल. “कळलरेलरे सांगा” िािािरे तंत् िापरा. रुगणाला/
कुटंू्ाला नििारा - “्ला सांगा, स्स्या काय आहरे आलण आपण (ककंिा 
आम्ही) काय करणार आहोत?”

• आपल्ा दरेह्ोलीिा नििार करा - आपण कसरे ्सता ककंिा उभरे राहता, आपण 
कसरे ्ोलता.



ह ेपुस्तक कसे वयापियावे
आपण कधीही रुगण, त्ांिरे कुटंु् ककंिा काळजीिाहकांशी ्ोलता तरेव्ा िरेत् 
निकारांिरे स्वरूप ि कारण आलण प्रस्तानित उपिारांिरे िणमिि करणयासाठी आपण हरे 
पुस्तक िापरू शकता. 

आपण उभरे ककंिा ्सलरेलरे, कसरेही असलात तरी रुगण पषृ्रे स्पष्पणरे पाहू शकत आहरे 
यािी खात्ी करुि घ्ा. 

पुस्तकािी सुरूिात डोळ्ाच्ा सा्ान्य शरीररििरेिरे होतरे. 

त्ात त्ािंतर प्रौढ आलण ्ालरोग निकारांसाठी स्वतंत् निभाग आहरेत. 

प्रत्रेक निकारासाठी, आपल्ाला आढळरेल:

• आपण रुगणाला सांनगतली पानहजरे अशी सियात ्हत्ािी ्ानहती असलरेलरे 
्जकूर पषृ्: स्स्या काय आहरे; आपण या स्स्यरेिर उपिार का करे लरे पानहजरेत; 
आलण, उपिार पययाय.  

सुरुिातीला, आपण हा ्जकूर रुगणाला िािूि दाखिू शकता. कालांतरािरे, 
आपण हा ्जकूर आलण आपल्ा स्वतःच्ा पधदतीिरे ही ्ानहती कशी सांगािी 
हरे शशकाल.

• ्हुतांश निकारांकररता, रुगणाला स्जणरे सोपरे जाईल अशा रीतीिरे त्ा 
स्स्यरेिरे िणमिि करणयािा ्ागमि आम्ही आपल्ाला प्रदाि करे ला आहरे.  

्हुतांश िरेळी, आपण फति रुगणाशीि िव्रे तर रुगणाच्ा कुटंू्ाशी - पालक, 
प्रौढ ्ुलरे, प्रौढ भाऊ ककंिा ्हीण यांच्ाशी दरेखील ्ोललरे पानहजरे. या 
कुटंु्ातील सदस्यांिी रुगणाला काय त्ास होत आहरे आलण उपिारात निलं् 
होणयािरे दुष्पररणा् काय आहरेत हरे स्जणरे आिशयक आहरे. 

• या पुस्तकाच्ा ्ागरे डोळ्ाच्ा चित्ासह एक परेपर ब्ॉक आहरे. डोळ्ाच्ा 
स्स्यरेिरे ्थाि आलण प्रकार सूचित करणयासाठी आपण या प्रचत्रेिर ररेखाटि 
करू शकता. नदलरेल्ा जागरेत डोळ्ाच्ा स्स्यरेिरे िाि निशशितपणरे ललहा. हरे पषृ् 
रुगण ककंिा कुटंु्ातील सदस्याला द्या.



सा्ान्य डोळा



डोळ्याची ियाह्य ििीििचनया

िरेत््ाहुली

शिरेतपटल

खालिी पापणी

्ुबु्ळ

िरिी पापणी



डोळ्याचे स्यायू



डोळ्याची अंतर्गत ििीििचनया 

 



सयामयान्य दृष्ी 

दृष्ीपटल

दृष्ीक्ंदू



प्रौढ



्ाह्य रोग



नेत्रशलेष्मलयािोथ (डोळे ये्णे)

समस्या
• ज्ाला गुला्ी डोळा दरेखील म्हणतात, तो िरेत्शलरेष्मलाशोथ (डोळरे  यरेणरे) म्हणजरे 

डोळ्ाच्ा पांढऱया भागाला व्ापणारी आलण पापणीच्ा आतील भागात 
अस्तर करणारी पातळ पारदशमिक ऊती, िरेत्शलरेष्मला नहला आलरेली सूज ककंिा 
दाह.

• लक्षणां्ध्रे डोळ्ाला खाज सुटणरे आलण पाणी यरेणरे आलण कधीकधी चिकट 
नपिळा स्ताि यांिा स्ािरेश असू शकतो.

• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एका ककंिा दोन्ी डोळ्ांिा प्रभानित करू शकतो.
• तो ्हुतांशी संसगया्ुळरे  होतो. जीिाणूजन्य ि निषाणूजन्य हरे दोन्ी 

िरेत्शलरेष्मलाशोथ सिमिसा्ान्य आहरेत आलण तरे खूप संसगमिजन्य आहरेत. 
• ऍलजवी, इजा ककंिा धूळ िा रसायिां्ुळरे  होणारा क्षोभ या्ुळरेही 

िरेत्शलरेष्मलाशोथ होऊ शकतो.

नेत्रशलेष्मलयािोथयावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एखाद्या संसगया्ुळरे  झाला असरेल तर हा संसगमि दुसऱया 

डोळ्ांत ककंिा इतर लोकां्ध्रे पसरू शकतो.
• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एखाद्या रासायनिक क्षोभा्ुळरे  झाला असरेल, तर त्ररत 

उपिार ि करे ल्ास डोळ्ािरे काय्स्वरूपी िुकसाि होऊ शकतरे.

उपचयाि
• निषाणूजन्य िरेत्शलरेष्मलाशोथ सा्ान्यत: सौम्य असतो आलण काही नदिसांत 

तो स्वतःि ्रा होतो. 
• तथानप, सौम्य प्रकरणां्ध्रे तो काही नदिसांति ्रा होऊ शकत असला, 

तरी जीिाणूजन्य िरेत्शलरेष्मलाशोथािर ्हुतरेकदा प्रचतजैनिक आयड्ॉप्स ककंिा 
्ल्ांिा उपिार करणरे गरजरेिरे असतरे.

• एकतर संसगयािा उपिार करणरे ककंिा दाह क्ी करणरे यासाठी सियात सा्ान्य 
उपिार म्हणजरे आयड्ॉप्स ककंिा ्ल्. 

• िरेत्शलरेष्मलाशोथ ऍलजवी्ुळरे  झाल्ास, ऍलजवीनिरोधी औषधरे नदली जाऊ 
शकतात.

• संपूणमि नदिसभर, िारंिार हात धुणरे खूप ्हत्ािरे आहरे.
• आपण डोळरे  कोरडरे करणयासाठी टॉिरेल िापरत असाल, तर तो टॉिरेल इतरांशी 

शरेअर करू िका, कारण त्ा्ुळरे  संसगमि पसररेल.
• काही आठिड्ां्ध्रे लक्षणरे दूर ि झाल्ास परत चिनकत्सालयात जा. 



नेत्रशलेष्मलयािोथ (डोळे ये्णे)

िरेत्शलरेष्मलाशोथ 
(डोळरे  यरेणरे)



नेत्रच्छदपयात (टॉशसस)

समस्या
• िरेत्च्छदपात म्हणजरे पापणी धरूि ठरे िणाऱया स्ायंूच्ा क्कुिततरे्ुळरे  िरिी 

पापणी खाली उतरणरे.
• ्हुतरेकदा हा एका डोळ्ा्ध्रे होतो, परंतु हा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे दरेखील होऊ 

शकतो.
• ्ऱयािदा सा्ान्य ियो्ािा्ुळरे  होतो.
• ििजात ककंिा लहाि ्ुलां्ध्रे होऊ शकतो.
• डोळ्ाला ककंिा िरेहऱयातील िसरेला दुखापत झाल्ािरे होऊ शकतो.
• ्धु्रेह ककंिा पक्षाघातासारख्ा काही आजारां्ुळरे  होऊ शकतो.

नेत्रच्छदपयातयावि उपचयाि कया केले पयाबहजेत?
• पापणीिरे िरेत््ाहुलीिा सिमि ककंिा काही भाग आच्छानदत करे ला, तर पाहू 

शकणयात अडथळा यरेतो.
• कॉसॅ्नटक - नदसणरे. 

उपचयाि
• िरेत्च्छदपात दुरुस्त करणयासाठी कोणतीही औषधरे ककंिा पारंपररक उपिार 

िाहीत.
• पापणी उिलणयािी शल्नरिया हा एक्रेि उपिार आहरे.

[िरेत्च्छदपात हा लखडकीिर खाली आणलरे जात असलरेल्ा लखडकीच्ा 
आच्छादिासारखा असतो. आपण यापुढरे काहीही पाहू शकत िाही असरे होईपययंत, 
आच्छादि शजतकरे  खाली करे लरे जाईल चततकरे  आपण क्ी पाहू लागता.]
 

 



नेत्रच्छदपयात (टॉशसस) 

 

िरेत्च्छदपात सुरुिात  प्रगत िरेत्च्छदपात 

आतं्चतक िरेत्च्छदपात
 



सा्ान्य िरेत्च्छदपात सुरुिात 

प्रगत िरेत्च्छदपात आतं्चतक िरेत्च्छदपात
 

नेत्रच्छदपयात (टॉशसस)
 



नेत्रच्छदपुबटकया (चॅलयाणझअन)

समस्या
• िरेत्च्छदपुनटका म्हणजरे अिरोचधत तैलगं्थी्ुळरे  पापणी्ध्रे होणारा छोटा 

उंििटा. तो सा्ान्यतः िरेदिारनहत असतो. 
• ्ऱयािदा, िरेत्च्छदपुनटका स्वतःि एका ्नहन्यात निघूि जाईल.

नेत्रच्छदपुबटकेवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• िरेत्च्छदपुनटका निशरेषतः ्ोठी असल्ास डोळ्ािर द्ाि आणू शकतरे, आलण 

कालांतरािरे दृष्ीच्ा स्स्या उदभिू शकतात.
• िरेत्च्छदपुनटका स्वतःि जात िसरेल तर ककंिा िरेदिा आलण अस्व्थता 

उदभिल्ास चतच्ािर उपिार करे लरे पानहजरेत. 

उपचयाि
• ती फोडू िका ककंिा उघडणयािा प्रयत्न करू िका!
• नदिसातूि 3 तरे 6 िरेळा, 10-15 न्निटरे डोळ्ािर शरेक द्या.
• आयड्ॉप्स ककंिा ्ल् - सो्त पापणयांिा संसगमि असरेल तरि.
• ती काढणयासाठी शस्तनरिया - फति अतं्त गंभीर प्रकरणां्ध्रे, जी इतर 

उपिारांिा प्रचतसाद दरेत िाहीत.

 



नेत्रच्छदपुबटकया (चॅलयाणझअन) 

 

िरेत्च्छदपुनटका 
(िॅलालझअि)



टेिॅ शजयम 

समस्या
• टरेरॅशजय् ही एक ककंिा दोन्ी डोळ्ां्धील ककमि रोग िसलरेली िाढ आहरे, 

जी सूयमिप्रकाशाला ककंिा धूळ िा िाऱयासारख्ा क्षोभकारकांिा सा्ोररे जािरे 
लागल्ािरे होतरे.

टेिॅ शजयमवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• ्हुतांश टरेरॅशजय्, निशरेषत: लहाि असलरेलरे, निरुपद्िी असतात आलण 

त्ांच्ािर कोणत्ाही प्रकारच्ा उपिारांिी आिशयकता िसतरे.
• काही प्रकरणां्ध्रे, या्ुळरे  डोळ्ात लालसरपणा ककंिा क्षोभ होऊ शकतो.
• िाढी्ुळरे  िरेत्पटलािा ्ोठा भाग व्ापला असरेल तर तो दृष्ी स्स्या नि्याण 

करू शकतो.
• चतिरे िरेत््ाहुलीला आच्छानदत करे ल्ास, पाहू शकणयात अडथळा यरेऊ शकतो.

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  टरेरॅशजय् निघूि जाईल असा कोणताही औषधोपिार ककंिा पारंपररक 

औषध िाही.
• िाढ क्ी असरेल आलण इतर स्स्यांिा कारण ठरत िसरेल, तर कोणतरेही 

उपिार आिशयक िाहीत.
• लालसरपणा ककंिा क्षोभ असरेल तर आयड्ॉप्स िापरलरे जाऊ शकतात.
• िाढी्ुळरे  िरेत्पटलािा ककंिा िरेत््ाहुलीिा ्ोठा भाग व्ापला असरेल तर तो 

शल्नरियरेिरे काढूि टाकणरे आिशयक असतरे.
• िाढ पुन्ा होऊ शकतरे. पुन्ा कोणतीही िाढ झाली तर चिनकत्सालया्ध्रे यरेणरे 

्हत्ािरे आहरे.
 
[टरेरॅशजय् हा लखडकीिर ्ाजूिरे ओढला जात असलरेल्ा पडद्यासारखा असतो. 
आपण यापुढरे काहीही पाहू शकत िाही असरे होईपययंत, पडदा शजतका अचधक 
ओढला जाईल चततकरे  आपण क्ी पाहू लागता.]

 



टेिॅ शजयम 

टरेरॅशजय् सुरुिात प्रगत टरेरॅशजय् 

आतं्चतक टरेरॅशजय्
 



सा्ान्य टरेरॅशजय् सुरुिात 

प्रगत टरेरॅशजय् आतं्चतक टरेरॅशजय् 
 

टेिॅ शजयम
 



नेत्रपटलयाचया अल्सि

समस्या
• िरेत्पटलािा अल्सर म्हणजरे िरेत्पटल या डोळ्ास्ोर असलरेल्ा पारदशमिक 

लखडकीच्ा ्ाह्य थरातील उघडा व्रण. 
• िरेत्पटलािा अल्सर हरपमिस निषाणू, गोिोररया यांसारख्ा संसगया्ुळरे  ककंिा 

आघात्ुळरे  होऊ शकतो.

नेत्रपटलयाच्या अल्सिवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• िरेत्पटलाच्ा अल्सर्ुळरे  भरेगा आलण दृष्ी िष् होणरे ककंिा डोळा ग्ािणरे होऊ 

शकतरे. 

उपचयाि
• सिमि अल्सर उपिारासाठी शक्य चततक्या लिकर िरेत्तज्जाला दाखिणरे 

आिशयक आहरे. 
• अंत्थ संसगयािर (हरपमिस ककंिा गोिोररया यांसारख्ा) उपिार करे लरे गरेलरे 

पानहजरेत.
• प्रचतजैनिक आयड्ॉप्स ककंिा ्ल् िरेत्पटलाच्ा अल्सरच्ा उपिारांसाठी 

िापरलरे जाईल. आपल्ाला सांनगतल्ाप्र्ाणरे आयड्ॉप्सिा िापर करणरे खूप 
्हत्ािरे आहरे.

• अतं्त तीव्र अल्सरिा शस्तनरियरेिी गरज असू शकतरे.

 



नेत्रपटलयाचया अल्सि

 

िरेत्पटलािा अल्सर



 
समस्या
• अशू् डोळ्ांच्ा आरोगयािा एक ्हत्त्वािा भाग आहरेत. अशू् डोळ्ाच्ा 

पषृ्भागािर िंगण तयार करणयास ्दत करतात, ज्ा्ुळरे  पापणया सहजपणरे 
िर आलण खाली सरकतात. अशू् िरेत्शलरेष्मला या डोळ्ाच्ा ्ाह्य पषृ्भागािरे 
पोषण ि संरक्षण करतात आलण घाण ि जीिाणंूसारख्ा डोळ्ांिा हािी 
पोहोििू शकतात अशा इतर गोष्ी धुिूि ्ाहरेर टाकतात.

• प्रत्रेक डोळ्ाच्ा िर असलरेल्ा अशू्गं्थीद्ाररे अशू् तयार करे लरे जातात. तुम्ही 
डोळरे  न्िकािता त्ा प्रत्रेक िरेळी डोळ्ाच्ा पषृ्भागािर अशू् पसरतात.

• तु्च्ा डोळ्ाच्ा िरच्ा आलण खालच्ा पापणयांच्ा कोपऱयातील सूक्ष्म 
शछद्ां्धूि अशंू्िा नििरा होतो. 

• िंतर तरे छोट्ा ्ागयातूि पापणी जरेथरे िाकाच्ा ्ाजूला जोडलरेली असतरे तरेथील 
एका थैलीत जातात, आलण ्ग िाका्ध्रे ्ाहरेर पडणयाआधी िासोलॅनरि्ल 
डक्ट ककंिा अशू्िललका िािाच्ा िललकरे त जातात.

• ही िललका िोंदली, तर अशंू्िा ्ोकळा रस्ता न्ळू शकत िाही आलण तरे 
डोळ्ांत ज्ा होतात ज्ा्ुळरे  डोळ्ां्धील पाणी िाढतरे.

• अशू्िललकरे िरे अस्तर जाड होणरे. अशू्िललका त्ांिरे अस्तर जाड होणरे, त्ाला 
सूज यरेणरे ककंिा दाहा्ुळरे  अरंुद होऊ शकतात. याला प्राथन्क अचधग्नहत 
अशू्िललकरे तील अडथळा (पीएएिडीओ) म्हणतात आलण 40 िषषांपरेक्षा 
जास्त ियाच्ा शस्तयां्ध्रे हरे सियात सा्ान्य आहरे.

• िाढ (पॉलीप्स) ककंिा िरेहऱयाला दुखापत झाल्ा्ुळरे  आकार ्दललरेलरे 
िाकातील हाड यांसारख्ा िाकाच्ा स्स्या.

• संसगमि, शस्तनरियरेिंतर होणाऱया गंुतागंुती, गाठ यांसारख्ा सायिसच्ा 
स्स्या.

• खालील कारणां्ुळरे  अशू्िललका अिरोचधत होऊ शकतात:

• िासोलानरि्ल डक्ट (अशू्िललकरे त) अडथळा (एिएलडीओ) म्हणजरे एका 
ककंिा दोन्ी अशू् िललकांिरे िोंदणरे आहरे. तरे ििजात, ्ुलरे ककंिा प्रौढां्ध्रे होऊ 
शकतरे.

अश्ूनणलकेत अडथळया



अश्ूनणलकेत अडथळया

अश्ूनणलकेतील अडथळ्यावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• डोळ्ां्धूि अशंू्िा नििरा होऊ शकत िसल्ास, द्ि डोळ्ात तलािाप्र्ाणरे 

साठतो आलण संसगयािा स्तोत ्िू शकतो. 

उपचयाि
उपिार अडथळ्ाच्ा कारणािर अिलं्ूि असरेल. उपिारां्ध्रे हरे स्ानिष् असू 
शकतरे:
• संसगयािर उपिार करणयासाठी आलण सूज क्ी करणयासाठी आयड्ॉप्स.
• िोंदलरेली िललका उघडणयासाठी शस्तनरिया.
• िाढ काढूि टाकणयासाठी ककंिा हाडांिी निकृती सुधारणयासाठी शस्तनरिया.



अश्ूनणलकेत अडथळया



्ोतीक्ंदू



मोतीकिंदू

समस्या
• डोळ्ाच्ा ्ागील ्ाजूस असलरेल्ा दृष्ीपटलािर प्रचत्ा कें नद्त करणयासाठी 

डोळ्ािरे भभंग आिशयक असतरे.
• डोळ्ािरे भभंग सा्ान्यत: पारदशमिक असतरे, ज्ा्ुळरे  डोळ्ाच्ा आत प्रकाश 

जाऊ शकतो. 
• ्ोतीक्ंदू म्हणजरे भभंग ढगाळ होणरे – हरे पारदशमिक भभंगाला दुधाळ पांढररे ्िितरे. 

हरे प्रकाशाला डोळ्ाच्ा आत जाणयापासूि रोखतरे. 
• ्ोतीक्ंदू सुरुिातीला लहाि असतो आलण दृष्ीिर त्ािा फारसा प्रभाि पडत 

िाही. परंतु कालांतरािरे तो ्ोठा होऊ शकतो आलण शरेिटी तो अंधत् नि्याण 
करतो. 

• ्ोतीक्ंदू एका डोळ्ा्ध्रे ककंिा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे उदभिू शकतो.
• ्ोतीक्ंदू सहसा िधृद लोकां्ध्रे होतात, परंतु तरे अभमिकांसह कोणत्ाही ियात 

नदसू शकतात.
• डोळ्ाला इजा झाल्ा्ुळरे  दरेखील ्ोतीक्ंदू होऊ शकतात.

मोतीकिंदूवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• कालांतरािरे, डोळ्ा्ध्रे प्रिरेश करणारा अचधकाचधक प्रकाश ्ोतीक्ंदू रोखतो 

आलण दृष्ी िष् होतरे आलण अखरेरीस अंधत् यरेतरे.

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  ्ोतीक्ंदू निघूि जाईल असरे कोणतरेही औषध ककंिा पारंपररक उपिार 

िाहीत.
• ्ोतीक्ंदूिा उपिार करणयािा एक्रेि ्ागमि म्हणजरे ढगाळलरेल्ा िैसरगमिक 

भभंगाला काढूि टाकणरे आलण त्ा जागी कृनत्् भभंग ्सिणरे.

[्ोतीक्ंदू लखडकीिरील घाणीच्ा नठपक्यासारखा असतो. हा घाणीिा नठपका 
जसा ्ोठा होत जातो, तसरे तुम्हाला क्ी क्ी नदसू लागतरे ि शरेिटी तुम्हाला काहीही 
नदसायिरे ्ंद होतरे.]



मोतीकिंदू

 

्ोतीक्ंदू



मोतीकिंदू

्ोतीक्ंदू सुरुिात प्रगत ्ोतीक्ंदू 

 

आतं्चतक ्ोतीक्ंदू
 



सा्ान्य ्ोतीक्ंदू सुरुिात

प्रगत ्ोतीक्ंदू आतं्चतक ्ोतीक्ंदू
 

मोतीकिंदू
 



मोतीकिंदू

सयामयान्य

मोतीकिंदू
 

 



डोळा उघडा धरूि ठरे िला जातो  डोळ्ाच्ा पषृ्भागािर लहाि छरेद

जुिरे, ढगाळ भभंग काढूि टाकलरे जातरे ििीि, कृनत्् भभंग घातलरे जातरे

• रुगण जागा असतो. 
• डोळा काढला जात िाही. 
• शस्तनरियरेला सु्ाररे 20 न्निटरे लागतात. 
• रुगणाला भूल नदली जाईल: तत्ाललक ककंिा ्थानिक ककंिा क्वचित प्रसंगी 

संपूणमि भूल. 
• शस्तनरियरेिंतर, डोळा एका पॅििरे आच्छानदत करे ला जातो.
• शस्तनरियरेिंतरच्ा पुढल्ा नदिशी रुगणाला चिनकत्सालया्ध्रे तपासलरे गरेलरेि 

पानहजरे. 
• शस्तनरियरेच्ा नदिशी रुगण घरी जाऊ शकतो ककंिा त्ांच्ा सा्ान्य आरोगयािर 

आलण तरे चिनकत्सालयापासूि नकती दूर राहतात यािर अिलं्ूि रुगणालयात 
राहू शकतो. 

• दुसऱयाि नदिशी पॅि काढूि टाकला जातो आलण रुगण त्ररत पाहू शकतो. 

मोतीकिंदू िस्त्रबरियया



• रुगणाला आयड्ॉप्स नदलरे जातील, जरे संसगमि टाळणयासाठी, निददेशािुसार 
िापरणरे आिशयक आहरे.

• रुगणाला दोन्ी डोळ्ां्ध्रे ्ोतीक्ंदू असरेल, तर एकािर शस्तनरिया होईल 
आलण दुसऱयािर काही आठिड्ांिंतर ककंिा काही ्नहन्यांिंतर. 

• शस्तनरियरेिंतर काही लोकांिा िष्मा लािणयािी गरज भासू शकतरे. 

मोतीकिंदू िस्त्रबरियया



िस्त्रबरियेपूववी

 
िस्त्रबरियेनंति

 



कािक्ंदू



कयाचकिंदू

समस्या
• डोळा स्वच्छ द्िािरे भरलरेला असतो. 
• हरे द्ि सतत तयार करे लरे जातरे आलण िंतर शरीरा्ाहरेर टाकलरे जातरे, ज्ायोगरे 

डोळ्ा्ध्रे तरे िरेह्ी एकाि प्र्ाणात असतरे.
• डोळ्ातील द्ि ्ाहरेर काढू दरेणाररे शछद् ्ंद झालरे, तर अचधकाचधक द्ि 

डोळ्ा्ध्रे राहील आलण डोळ्ात दा् िाढरेल.
• िाढीि दा् डोळ्ाला हािी पोहोििू शकतो आलण दृष्ी क्ी करतो आलण 

िंतर अंधत् यरेतरे.
• या श्थतीला कािक्ंदू म्हणतात.

कयाचकिंदूवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• कािक्ंदूिर उपिार करे लरे िाहीत, तर त्ा्ुळरे  दृष्ी क्ी होऊ शकतरे ककंिा 

अंधत् यरेऊ शकतरे.
• ्ोतीक्ंदूच्ा निपरीत, डोळ्ािरे िुकसाि आलण दृष्ी क्ी होणरे काय्िरे असतरे.

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  कािक्ंदू ्रा होईल असरे कोणतरेही पारंपररक उपिार िाहीत.
• डोळ्ातील द्ाि क्ी करणयासाठी आयड्ॉप्स असतात. हरे ड्ॉप्स नियन्तपणरे 

िापरणरे आिशयक आहरे.
• डोळ्ाच्ा आतील दा् आलण ्ाजूिी दृष्ी हरे नियन्तपणरे तपासलरे जाणरे 

आिशयक आहरे.
• िैद्यकीय उपिार करूिही डोळ्ािरे िुकसाि आलण ्ाजूिी दृष्ी क्ी होणरे िालू 

रानहल्ास, अंधत् रोखणयासाठी लरेझर उपिार ककंिा शस्तनरिया (चतन्ीपैकी 
सियात प्रभािी) आिशयक आहरेत.

[तु्िा डोळा पाणयाच्ा टाकीसारखा आहरे – पाणी िाहत आत यरेतरे आलण पाणी 
िाहूि ्ाहरेर जातरे. ्ाहरेर जाणयािा ्ागमि िोंदला, तर पाणी ्ाहरेर िाहूि जाऊ शकत 
िाही आलण पाणयािी टाकी फुटरेल. हरे सुधारणयासाठी, आपण ्ाहरेर जाणयािा ्ागमि 
दुरुस्त करे ला पानहजरे ककंिा ्ाहरेर जाणयािा ्ागमि ििीि ्ििला पानहजरे.]



सयामयान्य
 

 



कयाचकिंदू
 

 



कयाचकिंदू
 

सा्ान्य ्ाचधत

उपिार करे लरेला
 

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि



कयाचकिंदू - दृशय क्षेत्रयाविील परि्णयाम
 

सा्ान्य कािक्ंदू सुरुिात 

प्रगत कािक्ंदू आतं्चतक कािक्ंदू 
 



दृष्ीपटल



डयायिेबटक िेबटनोपथी

समस्या
• दृष्ीपटला्ध्रे, डोळ्ाच्ा ्ागील भागात अिरेक लहाि रतििानहन्या असतात. 
• रतिातील साखर जरेव्ा खूप जास्त होतरे (्धु्रेह), तरेव्ा या लहाि रतििानहन्या 

तुटू शकतात आलण डोळ्ात रति ककंिा द्िािी गळती होऊ शकतरे आलण 
दृष्ीपटलािी हािी होऊ शकतरे. 

• या्ुळरे  ििीि रतििानहन्याही िाढू शकतात आलण प्रकाश दृष्ीपटलापययंत 
पोहोिणयात अडथळा यरेऊ शकतो. 

• सुरुिातीच्ा टप्प्ां्ध्रे, कोणतीही लक्षणरे नदसत िाहीत. 
• िंतरच्ा टप्प्ां्ध्रे, तरंगतरे क्ंदू आलण अस्पष् दृष्ी असतरे. 
• सिमि प्रकारिा ्धु्रेह असलरेल्ा रुगणां्ध्रे डाय्रेनटक ररेनटिोपथी खूप सा्ान्य 

आहरे. 

डयायिेबटक िेबटनोपथीवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• डाय्रेनटक ररेनटिोपथीिर उपिार ि करे ल्ास दृष्ी अतं्त क्ी होणरे ककंिा 

अंधत् यरेणरे होऊ शकतरे.

उपचयाि
• रतिातील साखररेिी पातळी नियंनत्त करणरे अतं्त आिशयक आहरे.
• डोळ्ािी हािी टाळणयासाठी उपिार शक्य चततक्या लिकर सुरू होणरे 

अत्ािशयक आहरे.
• ििीि रतििानहन्यांिी िाढ होणरे आलण द्िािी गळती होणरे थां्िणयासाठी 

डोळ्ात औषधािरे इंजरेक्शि.
• द्ि गळती क्ी करणयासाठी लरेझर उपिार.
• गंभीर प्रकरणां्ध्रे, शल्नरियरेद्ाररे हस्तक्षरेप आिशयक असतो.
• सिमि िरेत्चिनकत्सालयांकडरे या स्स्यरेिर उपिार करणयासाठी तयारी असतरेि 

असरे िाही आलण रुगणाला अन्य चिनकत्सालयाकडरे पाठिलरे जाऊ शकतरे.
• या श्थतीसाठी कोणतरेही पारंपररक उपिार िाहीत.



डयायिेबटक िेबटनोपथी



डयायिेबटक िेबटनोपथी
 

सा्ान्य डाय्रेनटक ररेनटिोपथीिी सुरुिात 

प्रगत डाय्रेनटक ररेनटिोपथी  आतं्चतक डाय्रेनटक ररेनटिोपथी 



दृष्ीपटल सुट्णे व दृष्ीपटल फयाट्णे

समस्या

• दृष्ीपटल हरे डोळ्ाच्ा ्ागील भभंतीला असलरेलरे अस्तर असूि तरे दृष्ीसाठी 
ज्ा्दार असतरे.

• डोळ्ाच्ा ्ागील ्ाजूला जाड द्ि जरेल भरलरेला असतो ज्ाला नव्नट्यस 
म्हणतात. कधीकधी, आपण िधृद होतो, तसरे हरे द्ि जरेल पातळ होऊ शकतरे 
आलण आकंुचित होऊ शकतरे, ज्ा्ुळरे  दृष्ीपटल डोळ्ाच्ा ्ागच्ा ्ाजूपासूि 
खरेिलरे जातरे. 

• दृष्ीपटल डोळ्ाच्ा ्ागच्ा ्ाजूपासूि खरेिलरे जातरे त्ािरेळी तरे फाटू शकतरे, 
ज्ा्ुळरे  द्ि डोळ्ािी ्ागील ्ाजू ि दृष्ीपटल यांच्ातील जागरेत जाऊ शकतरे. 
हरे घडत असतरे, तरेव्ा रुगणांिा झग्गणाररे प्रकाश नदसू शकतात.

• फाटलरेल्ा दृष्ीपटलािरे लहाि तुकडरे द्िा्ध्रे तरंगू शकतात आलण दृष्ी 
क्षरेत्ात तरंगणाररे गडद नठपकरे  म्हणूि नदसू शकतात. त्ांिा "फ्ोटसमि" म्हणतात. 
सिमि फ्ोटसमि दृष्ीपटल फाटल्ा्ुळरे  होत िाहीत आलण त्ा्ुळरे  प्रत्रेक िरेळी 
डोळ्ािी गंभीर स्स्या असरेलि असरे िाही.

• दृष्ीपटल डोळ्ाच्ा ्ागील भागाशी जोडलरेलरे िसल्ास तरे योगयररत्ा कायमि 
करू शकत िाही आलण सुटल्ाच्ा ककंिा फाटल्ाच्ा नठकाणी दृष्ी अस्पष् 
होतरे, ज्ा्ुळरे  दृशय क्षरेत्ाच्ा कोपऱयां्ध्रे सािली ककंिा पडदा नदसतो.

• दृष्ीपटल सुटणरे ि दृष्ीपटल फाटणरे ्हुतरेक ियस्क लोकां्ध्रे नदसतात 
परंतु इजा झालरेल्ा तरुण लोकां्ध्रेही हरे होऊ शकतरे - ्हुतरेकदा जास्त 
आदळआपट असलरेल्ा खरेळां्ुळरे .

• दृष्ीपटल सुटणरे ्र ्यािदा जरे जास्त ्ायोनपक (लघुदृष्ीदोष) आहरेत अशा 
लोकां्ध्रे आढळतरे. तीव्र ्ायोनपया असलरेल्ा लोकांिी नियन्तपणरे 
दृष्ीपटल सुटणयासाठी िािणी करे ली पानहजरे.

दृष्ीपटल सुटणययावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?

• उपिार ि करे ल्ास फाटलरेल्ा िा सुटलरेल्ा दृष्ीपटला्ुळरे  दृष्ी अतं्त क्ी 
होणरे ककंिा अंधत् यरेणरे होऊ शकतरे.



दृष्ीपटल सुट्णे व दृष्ीपटल फयाट्णे

उपचयाि

• दृष्ीपटलािरे कोणतरेही फाटलरेलरे भाग दुरूस्त करणरे आलण दृष्ीपटलािा 
सुटलरेला भाग डोळ्ाच्ा आतील भभंतीला लागूि राहील असा हलिणरे ही 
उपिारांिी उनद्ष्रे असतात.

• सिमि उपिारांसाठी डोळ्ाच्ा पांढऱया भागा्ध्रे एक ककंिा दोि छोटरे छरेद घरेऊि 
डोळ्ािर शस्तनरिया करणरे आिशयक असतरे.

• लरेझर ककंिा फ्ीझझंग प्रो्िा िापर करूि दृष्ीपटलािरे फाटणरे दुरूस्त करे लरे 
जातरे.

• दृष्ीपटलािा जो भाग सुटलरेला असतो तो दृष्ीपटल पुन्ा डोळ्ाच्ा आतील 
भभंतीला लागूि राहील असरे ढकलणयासाठी डोळ्ा्ध्रे िायू ककंिा तरेलािरे 
इंजरेक्शि दरेऊि दुरूस्त करे ला जाऊ शकतो. िायू ककंिा तरेल शरीरात शोषलरे 
जाईल आलण त्ािी जागा ििीि नव्नट्यस द्ि घरेईल. 

• दृष्ीपटल सुटणरे ि दृष्ीपटल फाटणरे यांच्ा उपिारांिरे यश सुटणयाच्ा ककंिा 
फाटणयाच्ा जागरेिर आलण आकारािर अिलं्ूि असतरे. यशातील सियात 
्हत्ािा घटक म्हणजरे लिकर उपिार. स्स्या शजतकी लिकर लक्षात 
यरेईल आलण शजतक्या लिकर चतच्ािर उपिार करे लरे जातील, चततकी यश 
न्ळणयािी शक्यता अचधक असतरे.

• सिमि िरेत्चिनकत्सालयांकडरे दृष्ीपटल सुटणरे ि दृष्ीपटल फाटणरे यांच्ािर 
उपिार करणयासाठी तयारी असतरेि असरे िाही आलण रुगणाला तज्ज 
चिनकत्सालयाकडरे पाठिलरे जाऊ शकतरे.

• या श्थतीसाठी कोणतरेही पारंपररक उपिार ककंिा औषधरे िाहीत.



दृष्ीपटल सुट्णे व दृष्ीपटल फयाट्णे



दृष्ीपटल सुट्णे व दृष्ीपटल फयाट्णे
उपचयाि



दृष्ीपटल सुट्णे

सा्ान्य

थोडरे सुटणरे

फ्ोटसमि

पूणमि सुटणरे



अपितमिक तु्टी



अपवत्गक त्रुटी

सा्ान्य डोळा एक पररपूणमि गोल िेंडूसारखा असतो. प्रकाश डोळ्ाच्ा स्ोरूि 
प्रिरेश करतो आलण भभंगा्धूि जातो. भभंग पारदशमिक आलण लिचिक असतरे. 
भभंगाशी संलग्न असलरेलरे स्ायू भभंगािा आकार ्दलू शकतात, ज्ा्ुळरे  तरे 
डोळ्ाच्ा ्ागील ्ाजूला असलरेल्ा दृष्ीपटलािर िसंू्तिी प्रचत्ा स्पष्पणरे कें नद्त 
करू शकतरे. 

मयायोबपयया – लघुदृष्ीदोष
डोळा सा्ान्यपरेक्षा जास्त लां् असरेल तर भभंग प्रकाशाला दृष्ीपटलाच्ा स्ोर 
कें नद्त कररेल. याला ्ायोनपया ककंिा लघुदृष्ी म्हणतात, कारण आपण जिळच्ा 
गोष्ी पाहू शकता, परंतु ज्ा गोष्ी खूप दूर आहरेत त्ा अस्पष् नदसतात.

हयायपिोबपयया - दीघ्गदृष्ी
डोळा जास्त छोटा असरेल तर भभंग प्रकाशाला दृष्ीपटलाच्ा ्ागरे कें नद्त कररेल. 
याला हायपरोनपया ककंिा दीघमिदृष्ी म्हणतात, कारण आपण खूप दूरच्ा गोष्ी पाहू 
शकता, परंतु ज्ा गोष्ी जिळ आहरेत त्ा अस्पष् नदसतात.

अशटिगमयाबटझम 
प्रकाश भभंगापययंत पोहोिणयापूिवी, तो िरेत्पटल या डोळ्ाच्ा ्ाह्य थरा्धूि जाणरे 
आिशयक असतरे. िरेत्पटल आकारािरे गोल असणरे आिशयक असतरे. िरेत्पटल 
गोलाकार िसूि तरे आकारात अनियन्त असरेल तर त्ा्ुळरे  प्रकाश िाकरे ल आलण 
तरे सिमि प्रचत्ा अस्पष् होणयाला कारणीभूत ठररेल.

प्रेशबिओबपयया
जसजसरे आपण ियस्क होतो तसतसरे भभंगरे कठीण आलण क्ी लिचिक ्ितात 
आलण िधृद होत जाणाररे स्ायू प्रचत्ा कें नद्त करणयासाठी, खासकरूि डोळ्ांच्ा 
जिळ असलरेल्ा िसंू्तसाठी भभंगाला खरेिणयास क्ी सक्ष् होत जातात. 
प्ररेशबिओनपया दोन्ी डोळ्ांिर ककंिा फति एका डोळ्ािर पररणा् करू शकतो. 
35 िषषांपरेक्षा जास्त ियाच्ा कोणत्ाही व्तिी्ध्रे प्ररेशबिओनपया निकशसत होऊ 
शकतो.

तुम्हाला आधीि ्ायोनपया (ऱहस्वदृष्ी) ककंिा हायपरोनपया (दीघमिदृष्ी) असली तरीही 
प्ररेशबिओनपया होणरे शक्य आहरे.



अपवत्गक त्रुटी

अपवत्गक त्रुटींवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत? 
अपितमिक तु्टतींिर उपिार करे ल्ािरे रुगणािी स्पष्पणरे पाहणयािी, िािणयािी, का् 
करणयािी, ड्ायकवं्गिी, खरेळ खरेळणयािी आलण जीििािा पूणमि आिंद घरेणयािी 
क्ष्ता सुधाररेल. 

उपचयाि 
• डोळ्ांच्ा व्ाया्ािरे अपितमिक तु्टतीं्ध्रे सुधारणा झाल्ािरे दशमििलरे गरेलरेलरे 

िाही. 
• सिमि अपितमिक तु्टी िष्मािरे सुधारल्ा जाऊ शकतात.
• िष्मरे डोळरे  ककंिा िरेत्पटलाच्ा असा्ान्य आकारािी भरपाई करतात आलण 

प्रकाश दृष्ीपटलािर योगयप्रकाररे कें नद्त करतात. 
• िष्मा िापरल्ािरे डोळरे  अचधक खरा् होणार िाहीत. 
• कॉनॅ्क्ट लरेन्स आलण अपितमिक शस्तनरिया दरेखील डोळ्ािा ककंिा 

िरेत्पटलािा आकार सुधारू शकतात. 
• डोळ्ांिी िारषमिक तपासणी ्हत्त्वािी आहरे कारण कालांतरािरे िष्मािा िं्र 

्दलू शकतो. 



अपवत्गक त्रुटी
 

सा्ान्य

हायपरोनपया

्ायोनपया

अशस्ग्ानटझ्



सयामयान्य दृष्ी 

 



मयायोबपयया 

 



हयायपिोबपयया

 



अशटिगमयाबटझम 

 



 

 

प्रेशबिओबपयया



चष्मया कसे कयाय्ग कितो 

 



्ालरोगनिषयी



ियालकांच्या डोळ्ांचे बवकयाि आण्ण उपचयाि
परिचय
ििजात, अभमिकरे  आलण लहाि ्ुलरे प्रौढां्ध्रे आढळणाऱयांपैकी ्ऱयाि ्ाह्य आलण अंतगमित 
डोळ्ांच्ा निकारांिी ग्स्त होऊ शकतात, ज्ां्ध्रे ्ररेिदा म्हातारपणाशी सं्ंचधत असलरेलरे ्ोतीक्ंदू 
आलण कािक्ंदू यांिाही स्ािरेश होतो. तथानप, ररेनटिोब्ास्ो्ा, चतरळरेपणा आलण अकालीपणािी 
ररेनटिोपथी यांसारखरे काही निकार तरूण रूगणां्ध्रे अचधक सा्ान्य ककंिा अगदी अिन्य असतात. 

डोळ्ाच्ा पुस्तकाच्ा या निभागात ्ाल रुगणां्ध्रे सा्ान्यतः आढळणाऱया निकारांच्ा पूणमि 
पल्ल्ा्द्ल ििया करे ली आहरे. ही चित्रे क्ी ियािरे रुगण दाखिणयासाठी स्वीकृत करे ली गरेली आहरेत 
आलण ्जकूर अशा क्षरेत्ांिर भर दरेतो जरेथरे निकार ककंिा त्ािा उपिार पययाय प्रौढांपरेक्षा चभन्न आहरे.

प्रौढ रूगण आलण तरुण, निशरेषतः दोि िषषांखालील रूगणांच्ा उपिारां्धील सियात ्हत्त्वािा फरक 
हा उपिाराच्ा िरेळरेशी सं्ंचधत आहरे. प्रौढां्ध्रे, अपितमिक तु्टी, चतरळरेपणा, िरेत्च्छदपात, टरेरॅशजय् 
आलण ्ोतीक्ंदूसारख्ा दृष्ीपटलाकडरे जाणारा प्रकाश क्ी ककंिा निकृत करणाऱया श्थततींसाठी, 
उपिाराला निलं् करे ल्ािरे सा्ान्यत: उपिारांच्ा फललतािर निपरीत पररणा् होणार िाही. संसगमि, 
कािक्ंदू आलण डाय्रेनटक ररेनटिोपथी यांसारख्ा प्रगतीपथािरील श्थततींिर डोळ्ांिा आणखी 
होणाररे िुकसाि क्ी करणयासाठी शक्य चततक्या लिकर उपिार करे लरे पानहजरेत. 

तथानप, ्ाल रुगणां्ध्रे, डोळ्ां्धूि जाणाऱया प्रकाशािरे प्र्ाण क्ी करणारी, दृष्ीपटल उत्तरेशजत 
करणारी आलण नव्जु्अल कॉटदेक्सला शसग्नल पाठिणारी कोणतीही श्थती े्ंदूच्ा पाहणरे 
शशकणयाच्ा क्ष्तरेिर िकारात्मक पररणा् कररेल आलण पररणा्ी दृष्ी काय्िी क्ी होईल. 
प्रगतीपथािरील श्थतीिर त्ररत उपिार ि करे ल्ास ्ालकािी दृष्ी काय्िी क्ी होईल. म्हणूिि, 
्ालकांच्ा डोळ्ाच्ा सिमि निकारांिर शक्य चततक्या लिकर उपिार करणरे आिशयक आहरे. 

पुढील पषृ्रे या रूगणांच्ा पालक आलण काळजीिाहकांिा उपिारािी तातडी स्पष् करतात.



ियालकांच्या डोळ्ांचे बवकयाि आण्ण उपचयाि
पयाहयायलया शिक्णे
आपण आपल्ा डोळ्ांिी पाहतो असा नििार करणरे सोपरे आहरे. खरं तर, आपण आपल्ा े्ंदूद्ाररे 
पाहतो.

• प्रकाश आपल्ा डोळ्ां्धूि प्रिरेश करतो आलण त्ािरे एका निशरेष नठकाणी, आपल्ा डोक्याच्ा 
्ागील ्ाजूला - आपल्ा े्ंदूच्ा ्ागील ्ाजूला प्रिास करणरे आिशयक आहरे. 

• आपण सिषांिी पाहायला शशकणरे आिशयक असतरे. े्ंदू ्ालकाच्ा आयुष्ाच्ा पनहल्ा 2 
िषषां्ध्रे पहायला शशकतो. 

• एखाद्या लहाि ्ालकाला त्ाच्ा ककंिा चतच्ा डोळ्ां्ध्रे टरेरॅशजय्, िरेत्च्छदपात, ्ोतीक्ंदू, 
ररेनटिोब्ास्ो्ा, चतरळरेपणा ककंिा अपितमिक तु्टी यांसारख्ा स्स्या असल्ास, प्रकाश 
डोळ्ा्ध्रे प्रिरेश करू शकत िाही आलण े्ंदूकडरे प्रिास करू शकत िाही. े्ंदूच्ा या भागात 
पुररेसा प्रकाश पोहोिला िाही, तर या निशरेष परेशी िाढू आलण योगयररत्ा कायमि करू शकणार 
िाहीत. 

• एका कोिळ्ा ििस्पतीिा नििार करा. चतला भरपूर प्रकाश न्ळाला, तर ती िाढरेल. चतला 
प्रकाश प्राप्त झाला िाही, तर ती िाढणार िाही. 

• डोळ्ांिी आयुष्ात िंतर दुरुस्ती झाली, तरीही ्ालकाला कदाचित योगय प्रकाररे नदसू शकणार 
िाही. 

• म्हणूिि िाट ि पाहता आताि या स्स्यरेिरे निराकरण करणरे ्हत्ािरे आहरे. 
• आयुष्ात िंतर डोळ्ािी स्स्या सुरू झाली, तर े्ंदूिरे पाहणरे आधीि शशकलरेलरे असतरे आलण 

स्स्या दुरुस्त करे ली जातरे तरेव्ा ती व्तिी ्ऱयािदा योगय प्रकाररे पाहू शकतरे.



ियालकांच्या डोळ्ांचे बवकयाि आण्ण उपचयाि



ियालकांच्या डोळ्ांचे बवकयाि आण्ण उपचयाि



अँबलिओबपयया (आळिी डोळया)
समस्या
• आपल्ाला दोि डोळरे  आहरेत आलण े्ंदूच्ा ्ागील भागात प्रत्रेक डोळ्ािरे स्वतःिरे ्थाि असतरे, 

जरेथरे दृष्ीस पडणरे घडतरे - जरेथरे आपण पाहतो. जरेव्ा दोन्ी डोळरे  निरोगी असतात तरेव्ा े्ंदूिरे दोन्ी 
भाग निरोगी असतात. जर एक डोळा निरोगी िसरेल तर त्ािा े्ंदूिा सं्ंचधत भाग योगयररत्ा 
पाहायला शशकणार िाही.

• जर एक डोळा योगयररत्ा कायमि करत असरेल, परंतु दुसरा डोळा करत िसरेल तर े्ंदू िांगल्ा 
डोळ्ाकडरे लक्ष द्यायला आलण योगयप्रकाररे कायमि ि करणाऱया डोळ्ाकडरे दुलमिक्ष करायला 
शशकरे ल.

• या श्थतीला अँनब्ओनपया ककंिा "आळशी डोळा" म्हणूि ओळखलरे जातरे. खरतर, डोळा 
आळशी िसतो, परंतु शजथरे हा डोळा आपली प्रचत्ा पाठितो, तो े्ंदूिा भाग निकशसत िसतो 
आलण योगयररत्ा कायमि करत िाही. 

• डोळ्ातूि े्ंदूकडरे जाणारा प्रकाश अडितरे ककंिा निकृत करतरे अशा डोळ्ाच्ा कोणत्ाही 
स्स्यरे्ुळरे  अँनब्योनपया होऊ शकतो. यात स्ानिष् आहरे: िरेत्च्छदपात, टरेरॅशजय्, ्ोतीक्ंदू, 
कािक्ंदू, एका डोळ्ा्ध्रे अचधक तीव्र असतात अशा अपितमिक तु्टी आलण चतरळरेपणा 
(्टॅ्न्स्स).

अँबलियोबपययावि उपचयाि कया केले पयाबहजेत?
• प्रथ्, डोळा योगयप्रकाररे पाहू शकत िसणयाला कारणीभूत असलरेल्ा स्स्यरेिर उपिार करणरे 

्हत्ािरे आहरे.
• त्ािंतर, े्ंदूला, ्ाचधत ्ाजूिरे, योगयप्रकाररे पाहायला शशकिणरे आिशयक आहरे. हरे करे लरे िाही तर 

े्ंदू कदाचित कधीि पाहायला शशकू शकणार िाही आलण ्ालकाला कदाचित ्ाधीत ्ाजूिरे 
िांगली दृष्ी कधीि न्ळणार िाही.

उपचयाि
• कधीकधी, दु म्िल डोळ्ािी दृष्ी सुधारतो असा िष्मा पुररेसा असू शकतो.
• ्ऱयािदा, सियात िांगला उपिार म्हणजरे िांगला डोळा पॅि (आच्छानदत) करणरे, ज्ायोगरे 

्ालकाला क्कुित डोळा िापरणयास भाग पाडणरे आलण े्ंदूला िांगलरे पाहणयासाठी प्रशशक्षण 
दरेणरे. 

• िांगल्ा डोळ्ािर पॅभिंग करणयाला पययाय म्हणजरे अ ॅट्ोनपि िािािा एक निशरेष आयड्ॉप 
िापरणरे, जो िांगल्ा डोळ्ािी लक्ष कें नद्त करणयािी क्ष्ता क्ी करतो ि त्ा्ुळरे  पॅिसारखाि 
पररणा् होतो. ज्ांिा पॅि लािणयािी इच्छा िसतरे ककंिा जरे पॅि लािणयास अस्थमि असतात 

अशा लहाि ्ालकांसाठी ही उपिारपधदती सोईिी असू शकतरे. 



अँबलिओबपयया (आळिी डोळया)

सा्ान्य

अँनब्ओनपया



पांढिी नेत्रियाहुली

पांढरी िरेत््ाहुली हरे डोळ्ाच्ा गंभीर आजारािरे लक्षण आहरे. पांढरी िरेत््ाहुली असलरेल्ा सिमि 
्ालकांिा त्ररत िरेत् तज्जांकडरे पाठिलरे पानहजरे!

पांढरी िरेत््ाहुली



 ्ाह्य रोग



नेत्रशलेष्मलयािोथ (डोळे ये्णे)
समस्या
• ज्ाला गुला्ी डोळा दरेखील म्हणतात, तो िरेत्शलरेष्मलाशोथ (डोळरे  यरेणरे) म्हणजरे डोळ्ाच्ा 

पांढऱया भागाला व्ापणारी आलण पापणीच्ा आतील भागात अस्तर करणारी पातळ पारदशमिक 
ऊती, िरेत्शलरेष्मला नहला आलरेली सूज ककंिा दाह.

• नवजयात ियालकयाचया नेत्रशलेष्मलयािोथ ्हुतरेकदा गोिोररया (पर्ा) िा संसगमि झालरेल्ा 
आईकडूि जन्ाच्ा िरेळी संरिन्त करे ला जातो. हा एक गंभीर आलण संभितः काही नदिस ककंिा 
आठिड्ांच्ा आत अंधत् आणणारा आजार आहरे. 

• ॲलजवीक नेत्रशलेष्मलयािोथ सततिा आलण तीव्र असू शकतो. हानिकारक पारंपाररक औषधांिा 
िापर ककंिा अििुभिी िैद्यकीय क म्ििाऱयांद्ाररे शस्रॉइड आयड्ॉप्सिा जास्त िापर करे ल्ास 
्ोतीक्ंदू ककंिा कािक्ंदू उदभिू शकतो.

• नेत्रशलेष्मलयािोथ ज्ा क्षरेत्ात आढळतो, तरेथरे टॅ्को्ाशी दरेखील सं्ंचधत असू शकतो.
• लक्षणां्ध्रे डोळ्ाला खाज सुटणरे आलण पाणी यरेणरे आलण कधीकधी चिकट नपिळा स्ताि 

यांिा स्ािरेश असू शकतो.
• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एका ककंिा दोन्ी डोळ्ांिा प्रभानित करू शकतो.
• ऍलजवी, इजा ककंिा धूळ िा रसायिां्ुळरे  होणारा क्षोभ या्ुळरे  तो होतो.

नेत्रशलेष्मलयािोथयावि उपचयाि कया केले पयाबहजे?
• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एखाद्या संसगया्ुळरे  झाला असरेल तर हा संसगमि दुसऱया डोळ्ांत ककंिा इतर 

्ुलां्ध्रे ककंिा प्रौढां्ध्रे पसरू शकतो. 
• िरेत्शलरेष्मलाशोथ एखाद्या रासायनिक क्षोभा्ुळरे  झाला असरेल, तर त्ररत रुगणालयात िरेऊि 

उपिार ि करे ल्ास डोळ्ािरे काय्स्वरूपी िुकसाि होऊ शकतरे.

उपचयाि
• एकतर संसगयािा उपिार करणरे ककंिा दाह क्ी करणरे यासाठी सियात सा्ान्य उपिार म्हणजरे 

आयड्ॉप्स ककंिा ्ल्. निषाणूजन्य िरेत्शलरेष्मलाशोथ सा्ान्यत: सौम्य असतो आलण काही 
नदिसांत तो स्वतःि ्रा होतो. तथानप, सौम्य प्रकरणां्ध्रे तो काही नदिसांति ्रा होऊ शकत 
असला, तरी जीिाणूजन्य िरेत्शलरेष्मलाशोथािर ्हुतरेकदा प्रचतजैनिक आयड्ॉप्स ककंिा ्ल्ांिा 
उपिार करणरे गरजरेिरे असतरे.

• िरेत्शलरेष्मलाशोथ ऍलजवी्ुळरे  झाल्ास, ऍलजवीनिरोधी औषधरे नदली जाऊ शकतात.
• ्ालकािरे संपूणमि नदिसभर, िारंिार हात धुणरे खूप ्हत्ािरे आहरे.
• ्ालक डोळरे  कोरडरे करणयासाठी टॉिरेल िापरत असरेल, तर तो टॉिरेल त्ािरे इतरांशी शरेअर करता 

का्ा ियरे, कारण त्ा्ुळरे  संसगमि पसररेल.
• ्ालकाला डोळा िोळणयापासूि पराितृ्त करणयािा प्रयत्न करा. 
• डोळरे  ्ररे होईपययंत िरेत्शलरेष्मलाशोथ झालरेल्ा ्ालकांिी शाळरेत ककंिा पाळणाघरात जाता 

का्ा ियरे. 
• काही आठिड्ां्ध्रे लक्षणरे दूर ि झाल्ास परत चिनकत्सालयात जा.



नेत्रशलेष्मलयािोथ (डोळे ये्णे)

िरेत्शलरेष्मलाशोथ 
(डोळरे  यरेणरे)



नेत्रच्छदपयात (टॉशसस)

समस्या
• िरेत्च्छदपात म्हणजरे पापणी धरूि ठरे िणाऱया स्ायंूच्ा क्कुिततरे्ुळरे  िरिी 

पापणी खाली उतरणरे.
• ्हुतरेकदा हा एका डोळ्ा्ध्रे होतो, परंतु हा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे दरेखील होऊ 

शकतो.
• ििजात ककंिा लहाि ्ुलां्ध्रे होऊ शकतो.

नेत्रच्छदपयातयावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• पापणीिरे िरेत््ाहुलीिा सिमि ककंिा काही भाग आच्छानदत करे ला, तर पाहू 

शकणयात पूणमि िा थोडा अडथळा यरेतो.
• दृष्ी अिरोचधत झाली, तर ्ुला्ध्रे अँनब्ओनपया (आळशी डोळा) निकशसत 

होईल आलण दृष्ी काय्िी क्ी होऊ शकतरे. हरे त्ररत दुरुस्त करणरे आिशयक 
आहरे! 

• कॉसॅ्नटक - नदसणरे, निशरेषतः ्ालकांसाठी.

उपचयाि
• िरेत्च्छदपात दुरुस्त करणयासाठी कोणतीही औषधरे ककंिा पारंपररक उपिार 

िाहीत.
• पापणी उिलणयािी शल्नरिया हा एक्रेि उपिार आहरे.

 



नेत्रच्छदपयात (टॉशसस)

िरेत्च्छदपात सुरुिात  प्रगत िरेत्च्छदपात 

 

आतं्चतक िरेत्च्छदपात
 



सा्ान्य  िरेत्च्छदपात सुरुिात 

प्रगत िरेत्च्छदपात  आतं्चतक िरेत्च्छदपात
 

नेत्रच्छदपयात (टॉशसस)
 



अश्ूनणलकेत अडथळया
समस्या
• अशू् डोळ्ांच्ा आरोगयािा एक ्हत्त्वािा भाग आहरेत. अशू् डोळ्ाच्ा 

पषृ्भागाला िंगण दरेतात, ज्ा्ुळरे  पापणया सहजपणरे िर आलण खाली 
सरकतात. अशू् िरेत्शलरेष्मला या डोळ्ाच्ा ्ाह्य पषृ्भागािरे पोषण ि संरक्षण 
करतात आलण घाण ि जीिाणंूसारख्ा डोळ्ांिा हािी पोहोििू शकतात अशा 
इतर गोष्ी धुिूि ्ाहरेर टाकतात.

• प्रत्रेक डोळ्ाच्ा िर असलरेल्ा अशू्गं्थीद्ाररे अशू् तयार करे लरे जातात. तुम्ही 
डोळरे  न्िकािता त्ा प्रत्रेक िरेळी डोळ्ाच्ा पषृ्भागािर अशू् पसरतात.

• तु्च्ा डोळ्ाच्ा िरच्ा आलण खालच्ा पापणयांच्ा कोपऱयातील सूक्ष्म 
शछद्ां्धूि अशंू्िा नििरा होतो. 

• िंतर तरे छोट्ा ्ागयातूि पापणी जरेथरे िाकाच्ा ्ाजूला जोडलरेली असतरे तरेथील 
एका थैलीत जातात, आलण ्ग िाका्ध्रे ्ाहरेर पडणयाआधी िासोलॅनरि्ल 
डक्ट ककंिा अशू्िललका िािाच्ा िललकरे त जातात.

• ही िललका िोंदलरेली असल्ास, डोळ्ां्धीि अशंू्िा नििरा होऊ शकत िाही 
आलण अशू् डोळ्ात साठतील.

• िोंदलरेल्ा अशु्िललकरे सह ्ाळािा जन् होऊ शकतो. हरे खूप सा्ान्य आहरे. 
िोंदणरे फति एका डोळ्ात ककंिा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे असू शकतरे.

अश्ूनणलकेतील अडथळ्यावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत? 
• डोळ्ां्धूि अशंू्िा नििरा होऊ शकत िसल्ास, द्ि डोळ्ात तलािाप्र्ाणरे 

साठतो आलण संसगयािा स्तोत ्िू शकतो. 
• हरे सा्ान्यतः ्ाळाच्ा डोळ्ात ककंिा डोळ्ां्ध्रे नपिळा स्ताि म्हणूि नदसूि 

यरेतरे.

उपचयाि
• या श्थतीसह जन्लरेल्ा ििजात ्ालकां्ध्रे, ्हुतांशी तरे िार तरे सहा ्नहन्यांत 

्ररे होईल. संसगयािी कोणतीही चिन्रे िसल्ास उपिारांिी आिशयकता िसतरे.
• एखादा संसगमि असरेल, तर ्ालकाला प्रचतजैनिक औषध - सा्ान्यतः आयड्ॉप्स 

नदलरे जातील.
• सहा ्नहन्यांिंतर अडथळा ्ोकळा झाला िाही, तर अगदी सोप्ा िैद्यकीय 

प्रनरियरेद्ाररे डॉक्टरांिा तरे उघडणरे आिशयक असू शकतरे.



अश्ूनणलकेत अडथळया

अश्ूनणलकेलया मसयाज
अशू्िललकरे ला ्साज करे ल्ािरे गोळा झालरेला द्ि काढूि टाकणयास ्दत होऊ 
शकतरे. हरे सिमि प्रकरणां्ध्रे आिशयक िाही. आपल्ा डॉक्टरांिी आपल्ा ्ुलासाठी 
असरे करणयािी शशफारस करे ली असरेल, तर योगय तंत् असरे आहरे.

• डोळ्ाच्ा िाकाच्ा जिळच्ा कोपऱयात आपल्ा ्ोटािरे अगदी 
काळजीपूिमिक आलण हळूिारपणरे दा्ा.

• आपण दा्त असतािा, िाकाच्ा कठीण भागािरूि ्ोट खालच्ा नदशरेिरे न्या. 
• ्ुलािरे डोळरे  को्ट पाणयािरे धुिा आलण स्वच्छ कपड्ािरे पुसा.
• नदिसातूि तीि िरेळा असरे करा. 

 



अश्ूनणलकेत अडथळया 

सा्ान्य

िोंदलरेली िललका



अश्ूनणलकेलया मसयाज 

डोळा आलण िाकाच्ा दरम्याि जोरािरे दा्ा.

िाकािरूि ्ोट खाली न्या.



्ोतीक्ंदू



मोतीकिंदू
समस्या
• डोळ्ाच्ा ्ागील ्ाजूस असलरेल्ा दृष्ीपटलािर प्रचत्ा कें नद्त करणयासाठी 

डोळ्ािरे भभंग आिशयक असतरे.
• डोळ्ािरे भभंग सा्ान्यत: पारदशमिक असतरे, ज्ा्ुळरे  डोळ्ाच्ा आत प्रकाश 

जाऊ शकतो. 
• ्ोतीक्ंदू म्हणजरे भभंग ढगाळ होणरे – हरे पारदशमिक भभंगाला दुधाळ पांढररे ्िितरे. 

हरे प्रकाशाला डोळ्ाच्ा आत जाणयापासूि रोखतरे.
• ्ोतीक्ंदू एका डोळ्ा्ध्रे ककंिा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे उदभिू शकतो.
• अभमिकांिा जन् ्ोतीक्ंदूसह होऊ शकतो.
• डोळ्ाच्ा दुखापती्ुळरे  ्ालकांिा ्ोतीक्ंदू होऊ शकतो.
• ्ोतीक्ंदू सुरुिातीला लहाि असतो आलण दृष्ीिर त्ािा फारसा प्रभाि पडत 

िाही. परंतु कालांतरािरे तो ्ोठा होऊ शकतो आलण शरेिटी तो अंधत् नि्याण 
करतो. 

मोतीकिंदूवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• प्रकाश डोळ्ाच्ा आत यरेणयासाठी ्ालकांिरे भभंग पारदशमिक असणरे आिशयक 

आहरे. भभंग पारदशमिक िसरेल तर ्ालकािी दृष्ी निकशसत होणार िाही आलण 
्ालकािी दृष्ी काय्िी अधू राहू शकतरे ककंिा तरे अंध ्िू शकतरे. 

• काय्स्वरूपी अधू दृष्ी ककंिा अंधत् टाळणयासाठी, मोतीकिंदूसह जन्मलेल्या 
ियालकांवि पबहल्या कयाही मबहन्यांत उपचयाि केलयाच पयाबहजे. 

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  ्ोतीक्ंदू निघूि जाईल असरे कोणतरेही औषध ककंिा पारंपररक उपिार 

िाहीत.
• ्ोतीक्ंदू काढूि टाकणरे आलण त्ा भभंगाच्ा जागी कृनत्् भभंग ्सिणरे हा 

्ोतीक्ंदूिा एक्रेि उपिार आहरे.
• अभमिकां्ध्रे आलण ्ालकां्ध्रे, शक्य चततक्या लिकर उपिार करूि घरेणरे 

्हत्ािरे आहरे.
• शस्तनरियरेिंतर ्ालकांिा िष्मा लािािा लागरेल.

महत्तयाची टीप: ियालकांमधील सव्गच पांढऱयया नेत्रियाहुल्या मोतीकिंदू नसतयात. 
पांढिी नेत्रियाहुली डोळ्यातील कक्ग िोरयाच्या रयाठीचयाही (िेबटनोलियाटिोमया) 
संकेत असू िकतो आण्ण त्यावि त्वरित उपचयाि केलया जया्णे आवशयक आह.े 
ियालकयामधील पांढिी नेत्रियाहुली नेहमीच आ्णीिया्णी मयानून चतच्यावि उपचयाि 
केलया रेलया पयाबहजे! 



मोतीकिंदू 

 

्ोतीक्ंदू



सा्ान्य ्ोतीक्ंदू सुरुिात 

प्रगत ्ोतीक्ंदू आतं्चतक ्ोतीक्ंदू
 

मोतीकिंदू
 



सयामयान्य दृष्ी

 

मोतीकिंदू

 



मोतीकिंदू िस्त्रबरियया
   

 डोळा उघडा धरूि ठरे िला जातो डोळ्ाच्ा पषृ्भागािर लहाि छरेद

 जुिरे, ढगाळ भभंग काढूि टाकलरे जातरे कृनत्् भभंग घातलरे जातरे

• ्ालकाला संपूणमि भूल नदली जातरे आलण तरे झोपी जाईल.
• भूल दरेणयापूिवी ्ालकािरे पोट ररका्रे असलरे पानहजरे.
• डोळा काढला जात िाही.
• शस्तनरियरेला सु्ाररे 20 न्निटरे लागतात.
• शस्तनरियरेिंतर, डोळा एका पॅििरे आच्छानदत करे ला जातो.
• ्ालकाला नदलरेली संपूणमि भूल पूणमिपणरे उतरली आहरे आलण तरे घरी परतणयास 

सक्ष् आहरे यािी खात्ी डॉक्टरांिा होईपययंत ्ालक रुगणालयात राहतरे.
• दुसऱयाि नदिशी पॅि काढूि टाकला जातो.
• ्ालकाला दोन्ी डोळ्ां्ध्रे ्ोतीक्ंदू असरेल, तर एकािर शस्तनरिया होईल 

आलण दुसऱयािर काही आठिड्ांिंतर ककंिा काही ्नहन्यांिंतर. काही 
प्रकरणां्ध्रे, दोन्ी डोळ्ांिर एकाि िरेळी शस्तनरिया करे ली जातरे.

• शस्तनरियरेिंतर ्ालकाला िष्मा लािणयािी गरज असरेल.
• ्ालक जसजसरे ्ोठरे  होत जातरे तसरे ्ालकािा िष्मा ्दलणयािी गरज असू 

शकतरे.



मोतीकिंदू

िस्त्रबरियेपूववी

िस्त्रबरियेनंति

 



 कािक्ंदू



कयाचकिंदू

समस्या
• डोळा स्वच्छ द्िािरे भरलरेला असतो. 
• हरे द्ि सतत तयार करे लरे जातरे आलण िंतर शरीरा्ाहरेर टाकलरे जातरे, ज्ायोगरे 

डोळ्ा्ध्रे तरे िरेह्ी एकाि प्र्ाणात असतरे.
• डोळ्ातील द्िािा नििरा करणाररे शछद् ्ंद झालरे, तर अचधकाचधक द्ि 

डोळ्ा्ध्रे राहील आलण डोळ्ात दा् िाढरेल.
• िाढीि दा् डोळ्ाला हािी पोहोििू शकतो आलण दृष्ी क्ी करतो आलण 

िंतर अंधत् यरेतरे.
• या श्थतीला कािक्ंदू म्हणतात.

कयाचकिंदूवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• कािक्ंदूिर उपिार करे लरे िाहीत ककंिा उपिाराला उशीर करे ला, तर त्ा्ुळरे  दृष्ी 

काय्िी क्ी होऊ शकतरे ककंिा अंधत् यरेऊ शकतरे.
• ्ालकाला जन्जात कािक्ंदू असरेल, तर त्ररत उपिार करणरे ्हत्ािरे आहरे. 

ि करे ल्ास, पुढील पषृ्ािर दशमििल्ािुसार डोळरे  ्ोठरे  होतात ("्ैलासारखरे 
डोळरे").

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  कािक्ंदू ्रा होईल असरे कोणतरेही पारंपररक उपिार िाहीत.
• दा् क्ी करणयासाठी औषधरे आहरेत, परंतु कािक्ंदू असलरेल्ा ्ालकां्ध्रे 

औषधरे सा्ान्यत: प्रभािी िसतात.
• लहाि ्ुलां्ध्रे, ्ररेिदा डोळ्ा्ध्रे लहाि शछद्रे तयार करणयासाठी शस्तनरिया 

करे ली जातरे ज्ा्ुळरे  अचतररति द्िािा नििरा होऊ शकतो.

 



कयाचकिंदू 

 

अस्पष् आलण राखाडी िरेत्पटलासह, डोळरे  ्ोठरे  नदसतात.



सयामयान्य
 

 



कयाचकिंदू
 

 



कयाचकिंदू
 

सा्ान्य ्ाचधत 

उपिार करे लरेला

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि

्ाहरेर  
जाणयािा ्ागमि

आत  
यरेणयािा ्ागमि



कयाचकिंदू - दृशय क्षेत्रयाविील परि्णयाम
 

सा्ान्य कािक्ंदू सुरुिात 

प्रगत कािक्ंदू आतं्चतक कािक्ंदू
 



 चतरळरेपणा



चतिळेप्णया

समस्या
• डोळ्ांिी हालिाल प्रत्रेक डोळ्ाला जोडलरेल्ा सहा स्ायंूिी नियंनत्त करे ली 

जातरे.
• या स्ायंू्ुळरे  डोळ्ांिी सिमि नदशरेिरे हालिाल होऊ शकतरे.
• दोन्ी डोळ्ांिी हालिाल सदैि एकत् झाली पानहजरे, जरेणरेकरूि आपल्ाला 

दोि डोळरे  असलरे तरीही आपल्ाला एका िरेळी एक गोष् नदसरेल.
• एखादा स्ायू क्कुित असरेल तर तो डोळा व्िश्थत हालिाल करू शकत 

िाही आलण दोन्ी डोळरे  एकत् हलू शकत िाहीत.
• याला चतरळरेपणा ककंिा ्टॅ्न्स्स म्हणतात.
• चतरळरेपणा एका डोळ्ा्ध्रे ककंिा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे उदभिू शकतो.
• चतरळरेपणा ्ालकां्ध्रे, सा्ान्यतः ती तीि िषषांिी होणयाच्ा आधी उदभितो.
• चतरळरेपणा सिमि िरेळ, ककंिा फति काही िरेळा, निशरेषत: ्ूल थकलरे असरेल 

तरेव्ा असू शकतो. 
• चतरळरेपणा हरे डोळ्ाच्ा इतर स्स्यांिरे दरेखील लक्षण असू शकतरे आलण त्ािी 

िरेह्ीि िरेत्तज्जांकडूि तपासणी करे ली गरेली पानहजरे.

चतिळेप्णयावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• चतरळरेपणािर उपिार करे ला िाही, तर क्कुित डोळा िांगली दृष्ी निकशसत 

करणार िाही आलण तो “आळशी डोळा” ्िरेल.
• चतरळरेपणा असलरेल्ा ्ुलां्ध्रे ्ऱयािदा िाईट स्व-प्रचत्ा निकशसत होतरे 

आलण त्ांिा भािनिक स्स्याही उदभिू शकतात.

उपचयाि
• चतरळरेपणािर उपाय करणाररे कोणतरेही औषध ककंिा पारंपररक उपिार िाहीत.
• चतरळरेपणाच्ा अतं्त सौम्य प्रकरणां्ध्रे, िांगल्ा डोळ्ाला पॅभिंग करे ल्ािरे 

क्कुित डोळ्ातील स्ायू ्ळकट होणयास ्दत होऊ शकतरे.
• डोळ्ािरे स्ायू दुरुस्त करणयासाठी शस्तनरिया.
• काही प्रकरणां्ध्रे िष्मा िापरायला सांनगतलरे जाऊ शकतरे. 



चतिळेप्णया

 



डोळ्याचे स्यायू

 



चतिळेप्णया

िस्त्रबरियेपूववी

िस्त्रबरियेनंति एकया बदवसयाने

 



दृष्ीपटल



िेबटनोलियाटिोमया

समस्या
• ररेनटिोब्ास्ो्ा ही डोळ्ाच्ा आत होणारी ककमि रोगािी िाढ आहरे.
• ररेनटिोब्ास्ो्ा लहाि ्ुलां्ध्रे होतो.
• ररेनटिोब्ास्ो्ा एका ककंिा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे होतो.

िेबटनोलियाटिोमयावि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• ररेनटिोब्ास्ो्ा हा ककमि रोग आहरे. त्ािर उपिार करे लरे िाही तर तो िाढरेल ि 

पसररेल आलण ्तूृ्ला कारणीभूत ठरू शकरे ल. 
• ररेनटिोब्ास्ो्ािर लिकर उपिार करे लरे गरेलरे तर ्ालकािा डोळा िाििता 

यरेणयािी शक्यता असतरे.
• ररेनटिोब्ास्ो्ािर लिकर उपिार करे लरे गरेलरे िाहीत, तर ्ालकािा जीि 

िाििणयाच्ा प्रयत्नात डोळा काढूि टाकणरे आिशयक होईल.
• ररेनटिोब्ास्ो्ािर लिकरात लिकर उपिार करणरे अतं्त आिशयक आहरे 

कारण हा जीिघरेणा रोग आहरे.

उपचयाि
• ज्ा्ुळरे  ररेनटिोब्ास्ो्ा ्रा होईल असरे कोणतरेही पारंपररक उपिार िाहीत.
• नकरणोत्सगमि ककंिा करे ्ोथरेरपीिा िापर िाढ संकुचित करणयासाठी ककंिा 

शस्तनरियरेिंतर डोळ्ा्ध्रे िा शरीरात इतरत् आणखी िाढ होणयापासूि 
रोखणयासाठी करे ला जाऊ शकतो.

• ररेनटिोब्ास्ो्ािर एक्ात् उपिार म्हणजरे एकतर िाढीिर थरेट उपिार 
करणयासाठी आलण डोळा िाििणयासाठी शस्तनरिया, ककंिा ्ालकािा जीि 
िाििणयासाठी संपूणमि डोळा काढूि टाकणरे.

• कधीकधी, िाढ गोठिणारी (रिायोथरेरपी) ककंिा िाढीला गर् करणारी 
(थ्मोथरेरपी) निशरेष उपकरणरे िापरूि िाढ /िाढीला िष् करणरे शक्य होतरे.

• ज्ा ्ालकािर ररेनटिोब्ास्ो्ािा उपिार करे ला जातो त्ािी पाठपुरािा 
िािणी आलण नियतकाललक तपासणी करे ली जाणरे आिशयक असतरे.

 



िेबटनोलियाटिोमया 

 



िेबटनोलियाटिोमया 

सुरुवयात
 

उिीि
 

खूप उिीि

 



अकयालीप्णयाची िेबटनोपथी

समस्या
• पूणमि-कालािधीिी गभमिधारणा 38-42 आठिड्ांिी असतरे. एखाद्या 

्ालकािा जन् 32 आठिड्ांआधी झाला असरेल, तर दृष्ीपटला्धील 
डोळ्ाच्ा ्ागील भागात रतििानहन्या पूणमिपणरे तयार ि झाल्ास आरओपी: 
अकालीपणािी ररेनटिोपथी िािािी श्थती उदभिू शकतरे.

• सिमि ्ुदतपूिमि ्ाळांिा आरओपी असरेलि असरे िाही.
• आरओपी सहसा दोन्ी डोळ्ां्ध्रे उदभितरे. 
• सिमि ्ुदतपूिमि ्ाळांिी जन्ािंतर िार-सहा आठिड्ांच्ा आत आरओपीसाठी 

िािणी करे ली पानहजरे.

आिओपीवि उपचयाि कया केल ेपयाबहजेत?
• आरओपीिी काही प्रकरणरे सौम्य असतात आलण कोणत्ाही उपिारांिी 

आिशयकता िसतरे.
• आरओपीच्ा गंभीर प्रकरणांिर त्ररत उपिार ि करे ल्ास दृष्ी क्ी होणरे ककंिा 

अंधत् यरेणरे होऊ शकतरे.

उपचयाि 
• उपिार स्स्यरेच्ा तीव्रतरेिर अिलं्ूि असतात.
• असा्ान्य रतििानहन्यांिी िाढ क्ी करणयासाठी डोळ्ा्ध्रे औषधािरे 

इंजरेक्शि नदलरे जाऊ शकतरे. 
• दृष्ीपटल दुरुस्त करणयासाठी लरेझर उपिारांिा िापर करे ला जाऊ शकतो. 
• उपिार ्ऱयािदा स्स्यरेिरे निराकरण करू शकतो – परंतु काहीिरेळा तरे 

डोळ्ाला होणाऱया िुकसािािरे प्र्ाण फति ्ययानदत राखू शकतात.
• ज्ा ्ुलांिर उपिार करे लरे गरेलरे आहरेत त्ांिा डोळ्ांच्ा तज्ञांकडूि नियन्त 

तपासणीिी आिशयकता असतरे, कारण त्ांिी िाढ होतरे तसरे त्ांिा इतर दृष्ी 
स्स्या उदभिणयािी शक्यता जास्त असू शकतरे.

 



अकयालीप्णयाची िेबटनोपथी



 अपितमिक तु्टी



मुले आण्ण चष्मया

[टीप: अपितमिक तु्टी स्पष् करणयासाठी या निभागातील ्जकूर आलण प्रचत्ा 
िापरा: अपितमिक तु्टी.] 

्ालकाला िष्मा लािािा लागणयािी अिरेक कारणरे असू शकतात.

अपवत्गक त्रुटी
• ज्ा ्ालकाला योगयप्रकाररे नदसू शकत िाही, त्ाला शशकणरे आलण खरेळणरे 

कठीण होतरे. जरेव्ा िष्मा घालूि ्ालकाला नदसू शकणयास ्दत होईल तरेव्ा 
तो ललहूि नदला गरेला आलण पररधाि करे ला गरेला पानहजरे.

• िष्मा िापरल्ािरे ्ालकािरे डोळरे  अचधक खरा् होणार िाहीत.
• दीघमिदृष्ी असलरेली ्ुलरे ्ोठी होत जातात तशी ही स्स्या क्ी होऊ शकतरे.
• ऱहस्वदृष्ी असलरेल्ा ्ालकांिा ्हुतांशी िष्मा िापरणरे सुरू ठरे िािरे लागू शकतरे.

चतिळेप्णया
• िष्मा घालणरे हरे चतरळरेपणा आलण आळशी डोळ्ाच्ा उपिारांिा एक भाग 

असू शकतरे.

कयाचकिंदू
• कािक्ंदू असलरेल्ा ्ालकांिा त्ांिी दृष्ी सुधारणयासाठी िष्मा लािणयािी 

गरज असू शकतरे.

मोतीकिंदू
• ्ोतीक्ंदूच्ा शस्तनरियरेिंतर, भभंग ्दललरेलरे असलरे तरीही, दृष्ी सुधारणयासाठी 

्ालकाला दृष्ी सुधारणयासाठी िष्मा लािणयािी गरज असू शकतरे. 

आपल्ा ्ुलाला िष्मा ललहूि नदला गरेला असरेल तर ्ुलािरे सिमिकाळ, निशरेषतः शाळरेत िष्मा 
घालणरे फार ्हत्ािरे आहरे.



मुले आण्ण चष्मया

 



रुगण___________________________________________________________________

निदाि__________________________________________________________________

उपिार_________________________________________________________________

पुढील चिनकत्सालय भरेट: _____ / _____ / ______    भरेट िाही:_____

चिनकत्सालय संपकमि _______________________________________________________

चिनकत्सालय दूरध्विी______________________________________________________

िोंदी: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________


