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పరిచయం

ఉద్దేశ్ం

ఆరోగయా సింరక్షణ అింద్ించడింలో కమ్యానిక్షన్ మరియు విదయా ముఖయామెైన భాగాలు 
మరియు చికిత్సల ఎింపిక చేయడిం మరియు వ్నదయా సలహాలకు కట్టే బడి ఉిండటింలో 
రోగులు సముచిత ఆరోగయా నిర్ణయాలు తీసుకోవడ్నికి చ్లా అవసరమెైనవి.

ఈ పుస్తకిం రోగులు, తలిలీదిండర్ా లు, కుట్ింబ సభుయాలు లేద్ సింరక్షకులతో 
వారి చరచిలను సులభతరిం చేయడ్నికి వ్నదుయాలు, కింటి సింబింధ్త నరు్సలు, 
ఆప్టే మెటిరాసుటే లు, దృషిటే  ట�క్ైషియనులీ , కౌన్్సలరులీ  మరియు ఆరోగయా సింరక్షణ నిపుణులు 
వాడడ్నికి ఒక సాధనింగా ఉదేదేశించబడిింద్.

ఈ పుస్తకము రోగ ిలేద్ కుటుంబంతో మాట్లా డడ్నికి ఒక పరాత్్మానాయంగా ఉండదు. 
ఈ పుస్తకము వారంత వారే చదువుకోవడ్నికి రోగిక ిలేద్ కుటుంబ్నికి ఇవ్వడ్నిక�ై 
ఉద్దేశంచింది కాదు. ఇది ఆరోగ్సంరక్షణ్ నిపుణులు చర్చల కోసం ఒక సహాయకారిగా 
మరియు దృష్టిగా ఉపయోగించడ్నికి సహాయంగా రూపొ ందించబడింది.

రోగులిందరిక్ సరిగా ఉిండే వరాా త, వర్ణన లేద్ చరచి ఏదీ ఉిండదు.   కమ్యానిక్షన్    కు 
తపపాక రోగ-ిక్ిందరామెై - పరాతి రోగిక,ి వారి వ్నదయా పరిసిథితికి, వయాకి్తగత పరిసిథితికి, భావోదేవేగ 
సిథితికి, భాష మరియు విద్యా సామరాథి యాలకు పరాతేయాకమెైనద�న ఉిండ్లి.



రోగ/ికుటుంబం కము్నికేషన్ పరాభ్వవంతంగా ఉండడం కోసం 
సూచనలు

• అనిై పఠాలు మరియు లభయాింగా ఉనై ఇతర దసా్త వేజులు సమీకిించడిం ద్వేరా 
మీరు పరాా రింభిించడ్నికి ముిందుగా సిధధిిం అవిండి.

• మీకు ఆ సమాచ్రిం ముిందుగానే త�లిసిన్ కూడ్, వ్నదయా సమసయా గురిించి రోగిని/
కుట్ింబ సభుయాలను మీకు చ�పపామని అడగడిం ద్వేరా చరచిలను పరాా రింభిించిండి. 
వినిండి - రోగ/ికుట్ింబిం యొక్క భాషా న్నపుణ్యాలు, మరియు సమసయా గురిించి 
వారికి ఉనై పరాా ధమిక అవగాహనను నిరాధి రిించిండి.  వారి భావోదేవేగ సిథితి ప�నన 
శరధధి  ప�టటేిండి. వారు ఎక్కడ నివసిసు్త న్ైరో, వారు కిలీనిక్ వదదేకు రాకప్ కలు 
ఎలా జరిగిసా్త రో, ఒకవేళ అవసరమెైతే, రోగికి తోడ్ రావడ్నికి లేద్ సహాయిం 
చేయడ్నికి ఎవరు అిందుబాట్లో ఉింటారో వింటి పరాశైలు అడగిండి.  సేకరిించిన 
వివరములను ఒక సముచిత సాథి యిక ిచేరచిటానికి ఈ సమాచ్రానిై వాడిండి.

• పరాశైలు అడగమని రోగిని/కుట్ింబానిై ప్రా త్్సహిించిండి.
• కముయానిక్షన్ ని న్మ్మద్గా ఇచేచి డిరాప్ గా అనుకోిండి, తవేరగా తోసేద్ కాదు. 

సమాచ్రిం మొత్్త నిై ఒక్కసారిగా ఇవవేడ్నికి పరాయతిైించవదుదే .

• వృతి్తనిపుణులు కాని ఇతరులకు బహుశా అరధిిం కాని వ్నదయా పద్లను వాడడిం 
మానిండి.

• పరాతి రోగ/ికుట్ింబిం యొక్క నమ్మకాలను గౌరవిించిండి. ఒకవేళ ఒక తలిలీ , “న్కు 
న్ బిడ్డ  గురిించి భయింగా ఉింద్” అని అింటే.  “ఆింద్ళన పడవలసిన విషయిం ఏదీ 
లేదు” అని బదులు ఇవవేకిండి. ద్నికి బదులుగా, ఆమె ఆింద్ళనను గౌరవిించిండి 
- “మీ బిడ్డ  గురిించి మీరు ఆింద్ళన చ�ిందడిం సహజమే. అిందుక్ మేము ………. 
చేసా్త ము” లేద్, బహుశా ఒక రోగి, “న్కు న్ సాింపరాద్యక వ్నదుయాని చూడ్లని 
ఉింద్”, లేద్ “నేను బాగవవేడ్నికి పరాా రధిన సహాయపడ్తుింద్” అని అనవచుచి. 
సాింపరాద్యక వ్నదుయాలు లేద్ పరాా రధిన దిండగ అని అనవదుదే . వారి నమ్మకాలను 
గౌరవిించిండి.

• రోగ/ికుట్ింబిం అరథిిం చేసుకున్ైరని నిరాధి రిించుకోవడ్నికి గానూ, పరాతి 
సమాచ్రానిై మీరు అింద్సూ్త న ేపరాశైలు అడగిండి.  “తిరిగి బో ధ్ించిండి” అని 
పిలవబడే ఒక ట�కిైక్ వాడిండి.  సమసయా ఏమిటి మరియు మీరు (లేద్ మేము) 
ఏమి చ�యయాగలమని రోగిని/కుట్ింబానిై అడగిండి?”

• మీ శరీరభాష గురిించి ఆలోచిించిండి - మీరు ఎలా కురుచిింటారో, లేద్ 
నిలుచుింటారో, మీరు ఎలా మాటాలీ డత్రో. 



ఈ పుస్తకానినా ఎలా వాడ్లి
కింటి సమసయా యొక్క సవేభావిం మరియు కారణ్నిై మరియు పరాతిపాద్త చికిత్సను 
వివరిించడ్నికి రోగులు, వారి కుట్ింబిం లేద్ సింరక్షకులతో మాటాలీ డినపుపాడలాలీ  మీరు 
ఈ పుస్తకానిై ఉపయోగిించవచుచి. 

మీరు నిలుచున్ై లేద్ కూరుచిన్ై సర్, రోగి పేజీలు చూడగలిగ్లా 
నిశచితపరచుకోిండి. 

కనుై యొక్క సాధ్రణ అన్టమీతో పుస్తకిం పరాా రింభమవుతుింద్. 

దీనిలో వయోజన ప�దదేలు పిలలీల రుగ్మతలకు పరాతేయాక విభాగాలు ఉింటాయి. 

పరాతి ఒక్క రుగ్మత కొరకు, మీరు వీటిని చూసా్త రు:

• మీరు రోగిక ిచ�పపావలసిన అతయాింత ముఖయామెైన సమాచ్రింతో కూడిన 
విషయములతో కూడిన పేజీ: సమసయా ఏమిటి; ఈ సమసయాకు మనిం ఎిందుకు 
తపపాక చికిత్స చేయాలి; మరియు చికిత్స ఎింపికలు.  

మొదటిగా, మీరు ఈ వచన్నిై రోగిక ిచద్వి వినిపిించవచుచి. సమయిం గడిచే 
కొలదీ, మీరు ఆ వచన్నిై నేరుచికుని మీ సవేింత పధధితిలో ఈ సమాచ్రానిై ఎలా 
చ�పాపాలో నేరుచికుింటారు.

• చ్లా రుగ్మతలకు, రోగిక ిసులభింగా అరధిిం కాగల పద్లలో సమసయాను వివరిించే 
ఒక మారా్గ నిై మేము మీకు అింద్ించ్ము. 

చ్లా సిందరాభాలలో, మీరు రోగితో మాతరామే కాకుిండ్, రోగ ికుట్ింబిం - 
తలిలీదిండర్ా లు, ఎద్గిన పిలలీలు, స్ దరుడ్ లేద్ స్ దరితో కూడ్ మాటాలీ డత్రు. 
రోగ ిఏమి అనుభవిసు్త న్ైరు మరియు చికిత్స ఆలసయాిం చేయడిం యొక్క 
పరిణ్మాలను అరథిిం చేసుకోవడిం ఈ కుట్ింబ సభుయాలకు ముఖయాిం. 

• ఈ పుస్తకిం వ్నుక భాగింలో కింటి చితర్ా లతో కూడిన పేపర్ బాలీ క్ ఉింద్. కింటి 
సమసయా యొక్క పరాా ింతిం మరియు రకానిై సూచిించడ్నికి మీరు ఈ చితరాిం 
మీద గీయవచుచి. ఇచిచిన సథిలింలో కింటి సమసయా యొక్క పేరును ఖచిచితింగా 
వరాా యిండి. ఈ పేజీని రోగిక ిలేద్ కుట్ింబసభుయానికి ఇవవేిండి.



మామ్లు కనుై



కంటి యొక్క బ్హ్ అన్టమీ

కింటిపాప

స్్లీరా

కింటిరెపపాలలో కిరిందద్

ఐరిస్

కింటిరెపపాలలో ప�నద్



కంటి కండరాలు



కంటి యొక్క అంతర్గత అన్టమీ 

 



సాధ్రణ దృష్టి  

రెటీన్

మాకుయాలా



వయోజనులు



బాహయా వాయాధులు



కండలా కలక

సమస్
• కిండలీ కలక, పిింక్ ఐ అని కూడ్ పిలుసా్త రు, ఇద్ సనైని సపాషటేమెైన కణజాలిం 

కింజింకెటటేవా యొక్క శోధము, ఇద్ కింటి యొక్క త�లలీని భాగానిై కపిపా, కనురెపపా 
లోపలి భాగింలో ఉింట్ింద్.

• లక్షణ్లలో కింటి దురద మరియు నీరు కారడిం, మరియు కొనిైసారులీ  అింట్కునే 
పసుపు పుసికటటేడిం ఉింటాయి.

• కిండలీ కలక ఒకటి లేద్ రెిండ్ కళ్ళకు కలుగవచుచి.
• అతయాింత తరుచుగా ఇద్ ఒక అింట్వాయాధ్ వలన సింభవిసు్త ింద్. బాక్టేరియల్ 

మరియు వ్నరల్ కిండలీ కలకలు రెిండూ చ్లా సాధ్రణిం మరియు చ్లా ఎకు్కవ 
స్ కుత్యి. 

• కిండలీ కలక ఎలరీజీ, గాయిం లేద్ ధూళి లేద్ రసాయన్ల నుిండి కలిగ్ మింట వలన 
కూడ్ సింభవిించవచుచి.

కండలా కలకకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• అింట్వాయాధ్ వలలీ  కిండలీ కలక సింభవిసే్త , అింట్వాయాధ్ ఇతర కింటికి లేద్ ఇతర 

వయాకు్త లకు వాయాపిించవచుచి.
• కిండలీ కలక మింట కలిగిించే రసాయనిం వలలీ  సింభవిసే్త , ద్నికి అతయావసరింగా 

చికిత్స చేయకప్ తే, కింటికి శాశవేత నషాటే నికి అద్ ద్రి తీయవచుచి.

చికిత్స
• వ్నరల్ కిండలీ కలక సాధ్రణింగా తేలికపాటిద్ మరియు కొద్దే  రోజులోలీ నే ద్ని అింతట 

అద్ తగి్గప్ తుింద్. 
• అయితే, బాయాక్టేరియా కిండలీ కలక సవేలపా సిందరాభాలోలీ , కొద్దే  రోజులోలీ నే 

పరిష్కరిించబడగలిగిన్ కూడ్, తరచుగా ద్నికి యాింటీబయాటిక్ కింటిచుక్కలు 
లేద్ ఆయిింట్          మెింటలీతో చికిత్స చేయవలసి ఉింట్ింద్.

• కింటి చుక్కలు లేద్ ఆయిింట్          మెింట్, అింట్వాయాధ్కి చికిత్స చేయడ్నికి గానీ లేద్ 
నొపిపా తగి్గించడ్నికి గానీ అతయాింత సాధ్రణ చికిత్స.  

• కిండలీ కలక ఒక ఎలరీజీ వలలీ  సింభవిసే్త , యాింటీ ఎలరీజీ మిందులు ఇవవేవచుచి.
• రోజింత్ తరుచుగా చేతులు కడ్కో్కవడిం చ్లా ముఖయాిం.
• కళ్ళ తడిని అదదేడ్నికి మీరు ఒక టవల్ ఉపయోగిసే్త , ఆ టవల్  ను ఇతరులతో 

పించుకోవదుదే , ఎిందుకింటే ద్ని వలన అింట్వాయాధ్ వాయాపిసు్త ింద్.
• కొనిై వారాలలో లక్షణ్లు ప్ కప్ తే, కిలీనిక్ కు తిరిగి రిండి. 



కండలా కలక

కిండలీ కలక



కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్)

సమస్

• ట్సిస్ లో కింటిరెపపాను ప�నకి ఎతి్తప�టేటే  కిండరము యొక్క బలహీనత వలన 
కింటిరెపపా ప�ననద్ వాలిప్ వడిం సింభవిసు్త ింద్.

• అతయాింత తరుచుగా అద్ ఒక కింటిలో జరుగుతుింద్, కాని అద్ రెిండ్ కళ్ళలోలీ  కూడ్ 
జరుగవచుచి.

• మామ్లుగా వయసు ప�నబడడిం వలలీ  అతయాింత తరచుగా వసు్త ింద్.
• తరచుగా ఇద్ చినై పిలలీలలో సింభవిించవచుచి.
• కనుై లేద్ ముఖింలో నరాలకి గాయిం ద్వేరా సింభవిించవచుచి. 
• మధుమేహము లేద్ స్టే రో క్ వింటి నిరిధిషటే  అసవేసథితల వలన సింభవిించవచుచి.

టోస్స్ కి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?

• కింటిపాప మొత్తిం లేద్ కొింత భాగానిై కింటిరెపపా కపేపాసే్త , అద్ దృషిటేకి 
అడ్్డ పడ్తుింద్. 

• అిందవిహీనింగా కనపడేలా చేసు్త ింద్. 

చికిత్స

• ట్సిస్ ను సరిచేయడ్నికి మిందులు లేద్ సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.
• కనురెపపాను ప�నకి లేపడిం ఉనై ఒక్ ఒక్క చికిత్స శస్త ్రచికిత్స మాతరామే. 

[ట్సిస్ ఒక కిటిక్ప�న పడే ఒక కిటిక్ నీడ వలె ఉింట్ింద్. నీడ ఎింత కిిందకు ద్గితే, మీరు 
అింత తకు్కవ చూసా్త రు, ఇకప�న ఇింక ఏమాతరామ్ చూడలేనింత వరకు.]
 

 



కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్) 

 

తొలి దశ ట్సిస్  ముద్రిన ట్సిస్ 

విపరీతమెైన ట్సిస్
 



సాధ్రణము తొలి దశ ట్సిస్ 

ముద్రిన ట్సిస్ విపరీతమెైన ట్సిస్
 

కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్)
 



క�లేజియాన్

సమస్
• కెలేజియాన్ అనేద్ కనురెపపాలో ఉనై ఒక చినై గడ్్డ , ఇద్ ఒక నూన్ గరింధ్ 

మ్సుకుప్ వడిం వలలీ  ఏరపాడ్తుింద్. ఇద్ మామ్లుగా నొపిపా వేయదు. 
• చ్లా తరుచుగా, ఒక కెలేజియాన్ ద్ద్పు ఒక న్లలో ద్నింతట అదే ప్ తుింద్.

క�లేజియాన్ కి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• కెలేజియాన్ కింటిప�న ఒతి్తడి తీసుకురాగలదు, పరాతేయాకిించి అద్ ప�దదేద్గా ఉింటే, 

మరియు కాలకరమేణ్, దృషిటేతో సమసయాలను కలిగిసు్త ింద్.
• కెలేజియాన్ ద్నింతట అద్ ప్ కప్ తే, లేద్ అద్ నొపిపా మరియు అసౌకరాయానిై 

కలిగిసే్త  చికిత్స చేయాలి. 

చికిత్స
• ద్నిని నొక్కవదుదే  లేద్ త�రవడ్నికి పరాయతిైించవదుదే !
• రోజుకు 3 నుిండి 6 సారులీ , 10-15 నిమిషాలు కింటిప�న వ్చచిని కాపు ప�టటేిండి.
• కింటి చుక్కలు లేద్ ఆయిింట్      మెింట్ - కనురెపపాలకు సింబింధ్ించి అింట్వాయాధ్ 

ఉనైపుపాడ్ మాతరామే.
• ద్నిని నిర్్మలిించడ్నికి శస్త ్రచికిత్స - ఇతర చికిత్సలకు సపాింద్ించని అతయాింత 

తీవరామెైన సిందరాభాలలో మాతరామే.

 



క�లేజియాన్  

 

కెలేజియాన్



టెరీజియం 

సమస్
• ట�రీజియిం అనేద్ ఒకటి లేద్ రెిండ్ కళ్ళలో ఎరపాడే కాయాన్సర్ కాని ప�రుగుదల, ఇద్ 

సూరయారశ్మకి లేద్ దుము్మ మరియు గాలి వింటి చికాకులకు గురికావడిం వలన 
సింభవిసు్త ింద్.

టెరీజియంకి ఎందుకు చికిత్స చ్యాలి?
• చ్లా ట�రీజియా, ముఖయాింగా చినైవి, హాని చేయవు మరియు ఎట్వింటి చికిత్స 

అవసరిం ఉిండదు.
• కొనిై సిందరాభాలలో, ద్ని వలన కనుై ఎరరబడడిం లేద్ మింట కలగటిం 

జరుగవచుచి.
• ఒకవేళ ఆ ప�రుగుదల కారిైయా యొక్క అధ్క భాగానిై కపిపావేసే్త , అద్ దృషిటేకి 

సమసయాలు కలిగిించవచుచి.
• ఒకవేళ ఆ ప�రుగుదల కింటిపాపని కపేపాసే్త , అద్ దృషిటేని అడ్్డ కోవచుచి.

చికిత్స
• ట�రీజియిం ప్ యిేలా చేసే మిందు లేద్ సాింపరాద్య వ్నదయాిం ఏదీ లేదు.
• ప�రుగుదల చినైద్ అయి ఇతర సమసయాలను కలిగిించకప్ తే, చికిత్స ఏదీ 

అవసరిం లేదు.
• ఎరరబారడిం లేద్ మింట ఉింటే, కింటి చుక్కలు వాడవచుచి.
• ఒకవేళ ఆ ప�రుగుదల కారిైయా లేద్ కింటిపాప యొక్క అధ్క భాగానిై కపేపాసే్త , 

ద్నిని తపపాక శస్త ్రచికిత్స ద్వేరా తొలగిించ్లి.
• ఆ ప�రుగుదల తిరగబెటటేవచుచి. ప�రుగుదల ఏద�నన్ మరల వసే్త  కిలీనిక్ కి రావడిం 

ముఖయాిం. 
  
[ట�రీజియిం ఒక కిటిక్ మీద ఒక పరాక్క నుిండి లాగ్సే కరెటేన్ వలె ఉింట్ింద్. కరెటేన్ ఎింత 
ఎకు్కవ మ్సుకుింటే, మీరు అింత తకు్కవ చూడగలరు, మీరు ఇింక ఏమాతరామ్ 
చూడలేనింత వరకు.]

 



టెరీజియం   

తొలి దశ ట�రీజియిం ముద్రిన ట�రీజియిం 

తీవరామెైన ట�రీజియిం
 



సాధ్రణము తొలి దశ ట�రీజియిం 

ముద్రిన ట�రీజియిం తీవరామెైన ట�రీజియిం 
 

టెరీజియం
 



కారినాయాప�ై పుండు

సమస్
• కారిైయాప�న పుిండ్ అనేద్ కింటి ముిందు సపాషటేమెైన కిటిక్ అయిన కారిైయా 

యొక్క బయటి పొ రలో త�రుచుకుని ఉనై పుిండ్. 
• కారిైయాప�న పుిండ్లీ  హెరెపాస్ వ్నరస్, గనేరియా వింటి అింట్వాయాధ్ లేద్ ద�బబి వలన 

సింభవిించవచుచి.

కారినాయాప�ై పుండుకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• కారిైయాప�న పుిండ్ ప�ింకు కటటేడిం మరియు దృషిటే  కోలోపావడిం లేద్ కనుై 

కోలోపావడ్నికి ద్రితీయవచుచి.  

చికిత్స
• అనిై పుిండలీని వీలెననింత తవేరగా చికిత్స కోసిం, నిపుణులెనన ఒక కింటి వ్నదయా 

సిబబిింద్కి కి తపపాక సూచిించ్లి. 
• అింతరీలీన అింట్వాయాధ్కి (హెరెపాస్ లేద్ గనేరియా వింటివి) చికిత్స చేయాలి.
• కారిైయాప�న పుిండ్ చికిత్సకు యాింటీబయాటిక్ కింటి చుక్కలు లేద్ 

ఆయిింట్      మెింట్ ఉపయోగిించబడ్తుింద్. మీకు చ�పిపాన విధింగా ఖచిచితింగా కింటి 
చుక్కలను వాడడిం చ్లా ముఖయాిం.

• చ్లా తీవరామెైన పుిండలీ కు శస్త ్రచికిత్స అవసరిం కావచుచి.

 



కారినాయాప�ై పుండు

 

కారిైయాప�న పుిండ్



 
సమస్
• కింటి ఆరోగయాింలో కనీైరు ఒక ముఖయామెైన భాగిం. కనీైరు కింటి ఉపరితలిం 

నునుపుగా చేయడింలో సహాయపడత్యి, తద్వేరా కింటి రెపపాలు సజావుగా ప�నకి 
కిరింద్కి కదలడ్నికి వీలు కలిపాసు్త ింద్. కనీైరు కింటి బయటి ఉపరితలిం అయిన 
కింజింకిటేవాకు ప్ షణ ఇచిచి కాపాడ్త్యి మరియు కింటికి హాని కలిగిించగల 
దుము్మ మరియు బాయాక్టేరియా వింటి ఇతర వాటిని కడిగివేసా్త యి.

• పరాతి కింటికి ప�నన లాకిరమల్ గరింథ్ ద్వేరా కనీైరు ఉతపాతి్త  అవుతుింద్. మీరు కనుై 
ఆరిపాన పరాతిసారి, కనీైరు కింటి మొత్తిం మీద వాయాపిసు్త ింద్.

• మీ కింటిరెపపాలు ప�నన మరియు కిరింద ద్ని మ్లలో ఉనై చినై రింధర్ా లలోకి 
కనీైరు వ్ళిలీప్ తుింద్. 

• అపుపాడ్ అవి చినై కాలువల ద్వేరా ముకు్క వ్నపు మ్తలు జోడిించి ఉనై ఒక 
సించిలోకి వ్ళత్యి, ఆప�నన, ఒక గొటటేిం - న్స్ లాకిరమల్ గొటటేిం, లేద్ కనీైరు గొటటేిం 
- ద్వేరా కిరిందకి వచిచి ముకు్కలోకి ఖాళీ చేయబడత్యి.

• గొటటేింలో అడ్్డ పడితే, కనీైళ్లీ  సపాషటేమెైన మారా్గ నిై కనుగొనలేవు మరియు 
కింటిలో నిలిచిప్ త్యి, దీనివలలీ  కళ్్ళ నీరు కారుసా్త యి.

• కనీైరు గొటటేిం లోపలి పొ ర మిందిం కావడిం. కనీైరు గొటాటే ల యొక్క పొ ర 
మిందిం కావడిం, వాపు లేద్ శోధము కలగడిం కారణ్న కనీైరు గొటాటే లు 
ఇరుకెై ప్ వచుచి. దీనిని ప�న్రమర ీఎకెైవేర్్డ న్స్ లాకిరమల్ గొటటేిం అడ్డింకి (పాిండ్ ) 
(PANDO) అని పిలుసా్త రు మరియు 40 ఏళ్లీ  ప�నబడిన మహిళలోలీ  ఇద్ 
సరవేసాధ్రణిం.

• న్సికా సమసయాలు, ఇట్వింటివి: కాడ కలిగిన కణుతులు (పాలిప్్స) లేద్ 
ముఖానికి గాయిం వలన ముకు్కలో ఎముక ఆకారిం వింకర ప్ వడిం.

• స�ననస్ సమసయాలు, ఇట్వింటివి: అింట్వాయాధ్, శస్త ్రచికిత్స తరావేత సింకిలీషటేతలు, 
ఒక కణితి.

• కిింద్ కారణ్ల వలలీ  న్స్ లాకిరమల్ గొటాటే లు పూడ్కుప్ త్యి:

• న్స్ లాకిరమల్ గొటటేిం అడ్డింకి (ఎన్ ఎల్ డిఓ) (NLDO) అనేద్ ఒకటి లేద్ రెిండ్ 
కనీైరు గొటాటే ల పూడిక.  ఇద్ నవజాతశశువులు, పిలలీలు, లేద్ వయోజనులలో 
సింభవిించవచుచి.

న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి

న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకికి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి? 
• కింటి నుిండి కనీైళ్్ళ ముకు్కలోకి పరావహిించలేకప్ తే, దరావిం కింటిలో, ఒక కొలను 

లాగా కూరుచిింట్ింద్ మరియు అింట్వాయాధ్కి వనరుగా మారవచుచి. 

చికిత్స
అడ్డింకికి కారణిం బటిటే  చికిత్స ఉింట్ింద్. చికిత్స వీటిని కలిగి ఉింట్ింద్:
• కింటి చుక్కలు, అింట్వాయాధ్కి చికిత్స చేసి వాపును తగి్గించడ్నికి.
• పూడ్కునై గొటాటే నిై త�రవడ్నికి శస్త ్రచికిత్స
• ఒక కణితిని తొలిగిించడ్నికి లేద్ ఒక ఎముకలో వింకరను సరిద్దదేడ్నికి 

శస్త ్రచికిత్స



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి



శుకలీిం



శుకలాం

కింటి వ్నుక భాగింలో, రెటీన్ప�న చితర్ా లను క్ిందీరాకరిించడ్నికి కింటి లెన్్స అవసరిం.
కింటి యొక్క లెన్్స సాధ్రణింగా సపాషటేింగా ఉింట్ింద్, ఇద్ కింటిలోకి కాింతి వ్ళ్ళడ్నికి 
అనుమతిసు్త ింద్. 
సమస్
• శుకలీిం అనేద్ లెన్్స మబుబిబారిప్ వడిం - సపాషటేింగా ఉనై లెన్్స ను పాల 

త�లుపులోకి మారుసు్త ింద్. ఇద్ కాింతి కింటిలోకి వ్ళ్ళకుిండ్ అడ్్డ కుింట్ింద్. 
• శుకలీిం చినైద్గా మొదలవుతుింద్ మరియు పరాా రింభింలో దృషిటేప�న తకు్కవ పరాభావిం 

చూపవచుచి. కానీ అద్ కాలింతో పాట్ ప�దదేద్ కావచుచి, చివరికి అింధత్వేనికి 
కారణమవుతుింద్. 

• శుకాలీ లు ఒక కింటిలో లేద్ రెిండ్ కళ్ళలోలీ  రావచుచి.
• శుకాలీ లు సాధ్రణింగా ముసలివారిలో వసా్త యి కాని అవి పసిపిలలీలతో సహా ఏ 

వయసులోన్నన్ కనిపిించవచుచి.
• కింటికి గాయిం కావడిం వలలీ  కూడ్ శుకలీిం వసు్త ింద్.

శుకాలా నికి ఎందుకు చికిత్స చ్యాలి?
• కాలిం గడిచేకొలదీ, శుకలీిం కింటిలోకి కాింతి రాకుిండ్ అడ్్డ కోవడిం మరిింత ఎకు్కవ 

అవుతుింద్, దీని వలలీ  దృషిటే  నషటేిం మరియు చివరికి అింధతవేిం ఏరపాడ్తుింద్.

చికిత్స
• శుకలీిం ప్ యిేలా చేసే మిందులు లేద్ సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.
• శుకలీిం చికిత్సకు ఏకెైక మార్గిం మబుబిబారిన సహజ లెన్్స ని తొలగిించి, ద్నిని 

కృతిరామ లెన్్స తో భరీ్త చేసే ఒక ఆపర్షన్.

[శుకలీిం కిటిక్లో మురిక ిమరక లాింటిద్. ఈ మురిక ిపరాదేశిం ప�రిగి ప�దదేద్ కావడింతో, 
మీరు తకు్కవ తకు్కవ చూడగలుగుతూ ఇింక చివరకు ఏమీ చూడలేనింత వరకు 
వసా్త రు.]



శుకలాం

 

శుకలీిం



శుకలాం

తొలి దశ శుకలీిం ముద్రిన శుకలీిం 
 

తీవరా శుకలీిం
 



సాధ్రణము తొలి దశ శుకలీిం 

ముద్రిన శుకలీిం తీవరా శుకలీిం 
 

శుకలాం
 



శుకలాం

సాధ్రణము

శుకలాము
 

 



కనుై త�రిచి ఉించి  కింటి ఉపరితలింప�న చినై కోత ప�టిటే
 

పాత, మబుబిబారిన లెన్్స తొలిగిించి కొర త్త  కృతిరామ లెన్్స ప�డత్రు. 

• రోగ ిమెలకువగా ఉింటారు. 
• కనుై తొలిగిించబడదు. 
• ఆపర్షన్ ద్ద్పు 20 నిముషాలు తీసుకుింట్ింద్. 
• రోగిక ిఅనస్థిషియా ఇవవేబడ్తుింద్: టాపికల్ లేద్ సాథి నిక లేద్, అరుద�నన 

సిందరాభాలోలీ , జనరల్ అనస్థిషియా. 
• ఆపర్షన్ తరావేత, కనుైని మ్సూ్త  ఒక పటీటే  ఉింట్ింద్.
• శస్త ్రచికిత్స తరువాత రోజున రోగిని కిలీనిక్ వదదే  తపపాకుిండ్ చూడ్లి. 
• రోగ ిశస్త ్రచికిత్స జరిగిన రోజున ఇింటికి వ్ళ్ళవచుచి, లేద్ వారి సాధ్రణ ఆరోగయాిం 

మరియు వారు కిలీనిక్ నుిండి ఎింత దూరిం నివసిసు్త న్ైరు అనే ద్నిప�న ఆధ్రపడి 
ఆసుపతిరాలో ఉిండవచుచి. 

• మరుసటి రోజు పటీటే  తీసివేసా్త రు మరియు రోగ ివ్ింటనే చూడగలరు. 

శుకలాం శస్త ్రచికిత్స



• రోగిక ికింటి చుక్కలు ఇవవేబడత్యి, ఇద్ అింట్వాయాధ్ని నివారిించడ్నికి 
నిర్దేశించిన విధింగా ఉపయోగిించ్లి.

• రోగిక ిరెిండ్ కళ్ళలో శుకలీిం ఉింటే, ఒకద్నికి ఆపర్షన్ చేసా్త రు మరియు రెిండవద్ 
కొనిై వారాలు లేద్ న్లల తరువాత చేసా్త రు. 

• ఆపర్షన్ తరావేత కొింతమింద్కి కళ్ళజోడ్ అవసరిం కావచుచి. 

శుకలాం శస్త ్రచికిత్స



ఆపరేషనుకు ముందు

 
ఆపరేషన్ తరా్వత

 



గలీకోమా (నీటికాసు)



గలాకోమా (నీటికాసు)

సమస్
• కనుై ఒక సపాషటేమెైన దరావింతో నిిండి ఉింట్ింద్. 
• ఈ దరావిం నిరింతరిం తయారు అవుతూ, ఆ తరావేత పారుతూ ఉింట్ింద్, అలా 

ఆ దరావిం కింట్లీ  ఎపుపాడూ ఒక్ మొత్తింలో ఉింట్ింద్.
• కింటి నుిండి దరావానిై బయటకు తీసే మార్గిం మ్సివేయబడితే, కింటిలో ఎకు్కవ 

దరావిం ఉింట్ింద్, కింటిలో ఒతి్తడి ప�రుగుతుింద్.
• ప�రిగిన ఒతి్తడి కింటికి హాని కలిగిసు్త ింద్ మరియు చూపు తగి్గ , తరువాత 

అింధత్వేనికి కారణమవుతుింద్.
• ఈ పరిసిథితిని గలీకోమా అింటారు.

గలాకోమాకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• గలీకోమా చికిత్స చేయకప్ తే, అద్ పరాక్క చూపు కోలోపావడిం లేద్ అింధత్వేనికి ద్రి 

తీసు్త ింద్.
• శుకలీిం మాద్రిగా కాకుిండ్, కింటికి నషటేిం కలగడిం మరియు దృషిటేని కోలోపావడిం 

జరుగుతుింద్.

చికిత్సలు
• గో్కమాని నయిం చేసే సాింపరాద్యక చికిత్సలు ఏవీ లేవు.
• కింటిలో ఒతి్తడిని తగి్గించడ్నికి కింటి చుక్కలు ఉన్ైయి. ఈ చుక్కలు కరమిం 

తపపాకుిండ్ వాడ్లి.
• కింటి లోపల ఒతి్తడి మరియు పార్శ్వ దృష్ కరమిం తపపాకుిండ్ తనిఖీ చేయాలి.
• కింటికి నషటేిం మరియు పార్శ్వ దృష్ నషటేిం కొనసాగితే, వ్నదయా చికిత్స ఉనైపపాటిక్, 

అింధత్వేనిై నివారిించడ్నికి లేజర్ చికిత్స లేద్ శస్త ్రచికిత్స (మ్డిింటిలో 
అతయాింత పరాభావవింతమెైనద్) అవసరిం.

[మీ కనుై నీటి టాయాింక్ లాింటిద్ - నీరు లోపలకి పరావహిసు్త ింద్ మరియు నీరు బయటకు 
పరావహిసు్త ింద్. బయటకు మార్గిం నిరోధ్ించబడితే, నీరు బయటకు పరావహిించదు 
మరియు నీటి టాయాింక్ పేలిప్ తుింద్. దీనిై సరిచేయడ్నికి, మీరు తపపాక బయటకు 
మారా్గ నిై సరిచేయాలి లేద్ బయటకి కొత్త  మార్గిం ఉించ్లి.]



సాధ్రణము
 

 



గలాకోమా (నీటికాసు)
 

 



గలాకోమా (నీటికాసు)
 

సాధ్రణము పరాభావితమెైనద్

చికిత్స చేయబడిింద్
 

లోనికి ద్రి

లోనికి ద్రి

వ్లుపలకు  
ద్రి

వ్లుపలకు  
ద్రి

వ్లుపలకు  
ద్రి

లోనికి ద్రి



గలాకోమా - దృష్టి  క్ేతరాంప�ై పరాభ్వం
 

సాధ్రణము తొలి దశ గలీకోమా 

ముద్రిన గలీకోమా తీవరామెైన గలీకోమా 
 



రెటీన్



డయాబెటిక్ ర�టినోపతి

సమస్
• రెటీన్, కింటి వ్నుక భాగింలో, చ్లా చినై రక్త న్ళాలు ఉింటాయి. 
• రక్తింలో చకె్కర ఎకు్కవగా ఉనైపుపాడ్ (డయాబెటిస్), ఈ చినై రక్త న్ళాలు చిటిలీ  

కింటిలో రక్తిం లేద్ దరావిం కార ిరెటీన్ను ద�బబితీసా్త యి. 
• ఇద్ కొత్త  రక్త న్ళాలు ప�రగడ్నికి మరియు కాింతిని రెటీన్కు రాకుిండ్ 

నిరోధ్ించడ్నికి కూడ్ కారణమవుతుింద్. 
• తొలి దశలలో, లక్షణ్లు ఏవీ ఉిండవు. 
• తరువాయి దశలలో, తేలుతునై చుక్కలు మరియు మసకబారిన చూపు 

ఉింటాయి. 
• అనిై రకాల డయాబెటిస్ ఉనై రోగులలో డయాబెటిక్ రెటినోపతి చ్లా 

సాధ్రణము. 

డయాబెటిక్ ర�టినోపతీకి ఎందుకు చికిత్స చ్యాలి?
• చికిత్స చేయకుింటే, డయాబెటిక్ రెటినోపతి తీవరామెైన దృషిటే  నషాటే నికి లేద్ 

అింధత్వేనికి ద్రి తీయవచుచి.

చికిత్సలు
• రక్త చకె్కర సాథి యిని నియింతిరాించడిం అవసరిం.
• కింటికి నషటేిం జరగకుిండ్ వీలెననింత తవేరగా చికిత్స పరాా రింభిించడిం చ్లా అవసరిం.
• కొర త్త  రక్తన్ళాల ప�రుగుదల మరియు దరావిం కారడిం ఆపడ్నికి కింటిలో మిందు 

యొక్క ఇింజెక్షన్ ఇసా్త రు.   
• లేజర్ చికిత్స, దరావిం కారడ్నిై న్మ్మద్ింపజ్సు్త ింద్.
• తీవరామెైన సిందరాభాలోలీ , శస్త ్రచికిత్స జోకయాిం అవసరిం.
• ఈ సమసయాకు చికిత్స చేయడ్నికి అనిై కింటి కిలీనిక్ లు సిదధిింగా లేవు మరియు 

రోగిని మరొక కిలీనిక్ కు సూచిించవచుచి.
• ఈ పరిసిథితికి సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.



డయాబెటిక్ ర�టినోపతి



డయాబెటిక్ ర�టినోపతి
 

సాధ్రణము తొలి దశ డయాబెటిక్ రెటినోపతి 

ముద్రిన డయాబెటిక్ రెటినోపతి  తీవరామెైన డయాబెటిక్ రెటినోపతి 



ర�టిన్ విడిపో వడం మరియు ర�టీన్ చినుగులు

సమస్

• రెటీన్ కింటి వ్నుక గోడ మీద ఉింట్ింద్ మరియు దృషిటేకి బాధయాత వహిసు్త ింద్.
• కింటి వ్నుక భాగిం మిందపాటి దరావ జెల్ తో నిిండి ఉింట్ింద్, దీనిని విటిరాయస్ 

అింటారు. కొనిైసారులీ , మన వయసు ప�రుగుతుిండగా, ఈ దరావ జెల్ పలచిగా 
అయి మరియు కుించిించుకుప్ తుింద్, తద్వేరా రెటీన్ను కింటి వ్నుక నుిండి 
లాగుతుింద్. 

• రెటీన్ కింటి వ్నుక నుిండి లాగివేయబడినపుపాడ్, రెటీన్ చిరిగిప్ తుింద్, ఇద్ 
రెటీన్ మరియు కింటి వ్నుకకు మధయా దరావిం వ్ళ్ళడ్నికి ఆసా్కరిం ఇసు్త ింద్. ఇద్ 
జరుగుతుిండగా, రోగులకు మెరుపుతో కూడిన వ్లుగులు కనపడవచుచి.

• చిరిగిన రెటీన్ యొక్క చినై ముక్కలు దరావింలో తేలవచుచి మరియు దృషిటే  క్తరాిం 
అింత్ అవి తేలియాడే నలలీని మచచిల వలె కనిపిసా్త యి.  వీటిని “ఫ్లీ టర్్స” అని 
పిలుసా్త రు. అనిై ఫ్లీ టరులీ  రెటీన్ విడిప్ వడిం వలన సింభవిించవు మరియు 
తీవరామెైన కింటి సమసయాను సూచిించకప్ వచుచి.

• కింటి వ్నుక భాగింలో జతచేయబడకప్ తే రెటీన్ సరిగా పనిచేయదు మరియు 
రెటీన్ విడిపడిన లేద్ చిరిగిన చోట దృషిటే  మసకగా అయి, దృషిటే  క్తరాిం యొక్క 
మ్లలోలీ  నీడ లేద్ కరెటేన్ వలె కనిపిసు్త ింద్.

• రెటీన్ విడిప్ వడిం మరియు రెటీన్ చిరుగులు అతయాింత సాధ్రణింగా ప�దదే  
వయసు వారిలో కనిపిసా్త యి కాని గాయిం తగిలిన యువజనులలో కూడ్ 
సింభవిించవచుచి - తరచుగా అధ్క ఒతి్తడి ఉిండే క్రడల నుిండి జరుగుతుింద్.

• రెటీన్ విడిప్ వడిం తరుచుగా మయోపియా (దగ్గర దృషిటే ) చ్లా ఎకు్కవగా 
ఉనైవారిలో కనిపిసు్త ింద్. తీవరామెైన మయోపియా ఉనైవారిని రోజూ రెటీన్ 
విడిప్ వడిం కోసిం పరీకిించ్లి.

ర�టీన్ విడిపో వడం కొరకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?

• తవేరగా చికిత్స చేయకప్ తే, చిరిగిన లేద్ విడిప్ యిన రెటీన్ తీవరామెైన దృషిటే  నషటేిం 
మరియు అింధత్వేనికి ద్రితీసు్త ింద్.



ర�టీన్ విడిపో వడం మరియు ర�టీన్ చినుగులు

చికిత్సలు

• చికిత్స యొక్క లకష్యాలు రెటీన్లోని ఏద�నన్ చిరుగుదలను మరమ్మతు చేయడిం 
మరియు రెటీన్ యొక్క విడిప్ యిన భాగానిై కింటి లోపలి గోడ మీదకు తిరిగి 
తరలిించడిం.

• చికిత్సలు అనిైటిలోనూ కింటి త�లలీ  భాగింలో ఒకటి లేద్ రెిండ్ చినై కోతలు 
ప�టటేడిం ద్వేరా కనుైకు శస్త ్రచికిత్స చేయవలసి ఉింట్ింద్.

• రెటీన్ చిరుగులు లేజర్ ద్వేరా గానీ లేద్ గడ్డకటిటేించే ప్రా బ్ ఉపయోగిించి గానీ 
పరిష్కరిించబడత్యి.

• కింటి లోలోపలి గోడకు తిరిగి ఆనుకునేలా రెటీన్ను వ్నకి్క న్టటేడ్నికి, కింటిలోకి 
వాయువు లేద్ ఒక నూన్ను ఇింజెక్టే చేయడిం ద్వేరా విడిప్ యిన రెటీన్ 
యొక్క కొింత భాగానిై సరిచేయవచుచి. వాయువు లేద్ నూన్ శరీరిం ద్వేరా 
గరహిించబడ్తుింద్ మరియు ద్ని సాథి నింలో కొత్త  విటిరాయస్ దరావిం ఉింట్ింద్. 

• రెటీన్ విడిప్ వడిం మరియు రెటీన్ చిరుగుదలకు చికిత్సల విజయిం, విడిప్ వడిం 
లేద్ చిరుగు యొక్క సాథి నిం మరియు పరిమాణింప�న ఆధ్రపడి ఉింట్ింద్. 
విజయానికి అతయాింత ముఖయామెైన కారకిం తవేరిత చికిత్స. సమసయా ఎింత తవేరగా 
కనుగొనబడి చికిత్స చేయబడ్తుింద్ , విజయానికి అవకాశిం అింత మెరుగా 
ఉింట్ింద్.

• ద�బబితినై లేద్ విడిప్ యిన రెటీన్ను సరిచేయడ్నికి అనిై కింటి కిలీనిక్    లు 
సిదధిింగా ఉిండవు మరియు రోగిని స�పాషలిస్టే  కిలీనిక్ కు సూచిించవచుచి.

• ఈ పరిసిథితికి సాింపరాద్య చికిత్సలు లేద్ మిందులు లేవు.



ర�టీన్ విడిపో వడం మరియు ర�టీన్ చినుగులు



ర�టీన్ విడిపో వడం మరియు ర�టీన్ చినుగుకు
చికిత్స



ర�టీన్ విడిపో వడం

సాధ్రణము

పాకికింగా విడిప్ వడిం

ఫ్లీ టర్్స

పూరి్తగా విడిప్ వడిం



వక్రభవన లోపాలు



వక్రిభవన లోపాలు

ఒక సాధ్రణ కనుై సింపూర్ణ గుిండరాని బింతి ఆకారింలో ఉింట్ింద్.  కాింతి కింటి 
ముిందు భాగింలోకి పరావేశించి లెన్్స ద్వేరా వ్ళ్తుింద్. లెన్్స సపాషటేింగా మరియు 
సరళింగా ఉింట్ింద్. లెన్్స తో జతచేయబడిన కిండరాలు, లెన్్స ఆకారానిై 
మారచిగలవు, ఇద్ కింటి వ్నుక భాగింలో రెటీన్ప�న వసు్త వులను సపాషటేింగా 
క్ిందీరాకరిించడ్నికి అనుమతిసు్త ింద్.  

మయోప్యా - దగ్గర దృష్టి
కనుై సాధ్రణిం కింటే పొ డవుగా ఉింటే, లెన్్స రెటీన్ ముిందు కాింతిని క్ిందీరాకరిసు్త ింద్.  
దీనిని మయోపియా లేద్ దగ్గర దృషిటే  అని పిలుసా్త రు, ఎిందుకింటే మీరు దగ్గరలో ఉనై 
వసు్త వులను చూడవచుచి, కాని దూరింగా ఉనై వసు్త వులు అసపాషటేింగా ఉింటాయి.

హ�ైపరోప్యా - దూరదృష్టి
కనుై చ్లా పొ టిటేగా ఉింటే, లెన్్స రెటీన్ వ్నుక కాింతిని క్ిందీరాకరిసు్త ింద్. దీనిని 
హెైపరె్మట్రా పియా లేద్ దూర దృషిటే  అని పిలుసా్త రు, ఎిందుకింటే మీరు దూరింలో ఉనై 
వసు్త వులను చూడగలరు, కాని దగ్గరలో ఉనై వసు్త వులు అసపాషటేింగా ఉింటాయి.

అసమదృష్టిని 
కాింతి లెన్్స కు చేర్ముిందు, అద్ కింటి బయటి పొ ర, కారిైయా ద్వేరా తపపాక వ్ళా్ళలి.  
కారిైయా గుిండరాని ఆకారింలో ఉిండ్లి.  కారిైయా గుిండరాింగా ఉిండకప్ యిన్, 
ఆకారింలో సకరమింగా లేకప్ తే, అద్ కాింతిని వించి, అనిై చితర్ా లను అసపాషటేిం చేసు్త ింద్.

ప�రాస్బయోప్యా (చత్్వరం)
మనకు వయసు ప�రిగ్కొదీదే , లెన్్స గటిటేగా మరియు తకు్కవ సరళింగా మారుతుింద్ 
మరియు చితరాింప�న దృషిటే  క్ిందీరాకరిించడ్నికి లెన్్స ని లాగడ్నికి గానూ, ముఖయాింగా 
కింటికి దగ్గరగా ఉనై వసు్త వులకు, వయసు ప�నబడ్తునై కిండరాలు తకు్కవ 
సామరాథి యానిై కలిగ ిఉింటాయి.  ప�రాసబియోపియా రెిండ్ కళ్ళను లేద్ ఒక కనుై 
మాతరామే పరాభావితిం చేసు్త ింద్.  35 ఏళ్లీ  ప�నబడిన ఎవరిలోన్నన్ ప�రాసబియోపియా వృద్ధి  
చ�ిందవచుచి.

మీకు ఇపపాటిక్ మయోపియా (దగ్గర దృషిటే ) లేద్ హెైపరోపియా (దూరదృషిటే ) 
ఉనైపపాటిక్ ప�రాసబియోపియా వచేచి అవకాశిం ఉింద్.



వక్రిభవన లోపాలు

వక్రిభవన లోపాలకు ఎందుకు చికిత్స చ్యాలి? 
వక్రభవన లోపాలకు చికిత్స చేయడిం ద్వేరా రోగిక ిసపాషటేింగా చూడటానికి, చదవడ్నికి, 
పని చేయడ్నికి, డ�న్రవ్ చేయడ్నికి, క్రడలను ఆడటానికి మరియు జీవిత్నిై పూరి్తగా 
ఆసావేద్ించగల సామరాథి యానిై మెరుగుపరుసు్త ింద్. 

చికిత్స 
• వక్రభవన లోపాలను కింటి వాయాయామాలు మెరుగుపరుసా్త యని 

నిర్పిించబడలేదు. 
• అనిై వక్రభవన లోపాలను కళ్ళజోడ్తో సరిద్దదేవచుచి.
• కింటి లేద్ కారిైయా యొక్క అసాధ్రణ ఆకృతికి కళ్ళజోళ్్ళ సరెైనవి మరియు 

రెటీన్ప�న కాింతిని సరిగా్గ  క్ిందీరాకరిసా్త యి. 
• కళ్ళజోడ్ ధరిించడిం వలలీ  కళ్్ళ చ�డిప్ వు. 
• కాింటాక్టే లెను్సలు మరియు వక్రభవన శస్త ్రచికిత్సలు కింటి లేద్ కారిైయా 

ఆకారానిై కూడ్ సరిచేసా్త యి. 
• వారిషిక కింట ిపరీక్ష ముఖయాిం ఎిందుకింటే అద్దే ల శకి్త కాలకరమేణ్ మారవచుచి. 



వక్రిభవన లోపాలు
 

సాధ్రణము
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ప�రాస్బయోప్యా (చత్్వరం)



కళలాజోడు ఎలా పని చ్సు్త ంది 

 



ప్డియాటిరాక్



పీడియాటిరాక్ కళ్ళ రుగ్మతలు మరియు చికిత్స

పరిచయం
నవజాత శశువులు, శశువులు మరియు చినైపిలలీలు ప�దదేవారికి సమానమెైన బాహయా మరియు 
అింతర్గత కింటి రుగ్మతలతో బాధపడ్తుింటారు, వీటిలో తరచుగా వృద్ధి పయాింతో సింబింధిం ఉనై 
శుకాలీ లు మరియు గలీకోమా వింటివి ఉింటాయి. అయితే, కొనిై రుగ్మతలు రెటినోబాలీ స్టే మా, మెలలీ  
మరియు ప్రామెచూయారిటీలో రెటినోపతి వింటివి యువ రోగులలో చ్లా సాధ్రణమెైనవి లేద్ 
పరాతేయాకమెైనవి. 

ద్ ఐ బుక్ యొక్క ఈ విభాగిం పిలలీలలో సాధ్రణింగా కనిపిించే పూరి్త సాథి యి రుగ్మతలను 
చరిచిసు్త ింద్. బాల రోగులను చూపిించడ్నికి దృషాటే ింత్లు అనుసరిించబడ్్డ యి మరియు రుగ్మత 
యొక్క సవేభావిం లేద్ ద్ని చికిత్్స ఎింపికలు ప�దదేల నుిండి భినైింగా ఉనై పరాా ింత్లను 
పరాతేయాకింగా నొకి్క చ�బుతుింద్.

ప�దదేవారెైన రోగులు మరియు బాల రోగుల చికిత్సకు మధయా చ్లా ముఖయామెైన వయాత్యాసిం, ముఖయాింగా 
రెిండ్ సింవత్సరాల కింటే తకు్కవ వయసు్స ఉనై వారిలో, చికిత్స యొక్క సమయానికి 
సింబింధ్ించినద్. ప�దదేవారిలో, వక్రభవన లోపిం, మెలలీ , ట్సిస్, ట�రీజియిం మరియు శుకలీిం వింటి 
రెటీన్కు కాింతి మారా్గ నిై తగి్గించే లేద్ చ�దరగొటేటే  పరిసిథితుల కోసిం, చికిత్స ఆలసయాిం చేయడిం 
సాధ్రణింగా చికిత్స ఫలిత్నిై పరాతికూలింగా పరాభావితిం చేయదు. కింటికి మరిింత నషాటే నిై 
తగి్గించడ్నికి, అింట్వాయాధులు, గలీకోమా మరియు డయాబెటిక్ రెటినోపతి వింటి పురోగతి చ�ిందే 
పరిసిథితులకు వీలెననింత తవేరగా తపపాక చికిత్స చేయాలి. 

ప్డియాటిరాక్ రోగులలో, కింటి గుిండ్ వ్ళ్తునై కాింతి పరిమాణ్నిై, రెటీన్ను ఉతే్తజపరచడ్నిై, 
మరియు మెదడ్లో విజువల్ కారెటేక్్స కు సింక్త్లను పింపడ్నిై తగి్గించే ఏద�నన్ పరిసిథితి మెదడ్ 
యొక్క నేరుచికునే మరియు చూసే సామరాథి యానిై పరాతికూలింగా పరాభావితిం చేసు్త ింద్ మరియు 
శాశవేతింగా దృషిటే  కోలోపావడ్నికి కారణిం అవుతుింద్. పురోగమిించే పరిసిథితులకు, తవేరగా చికిత్స 
చేయకప్ తే, పిలలీల దృషిటేని శాశవేతింగా తగి్గసు్త ింద్. అిందువలలీ , పిలలీల కింటి రుగ్మతలనిైింటిక్ 
వీలెననింత తవేరగా చికిత్స చేయటిం అవసరిం. 

ఈ రోగుల తలిలీదిండర్ా లు మరియు సింరక్షకులకు చికిత్స యొక్క ఆవశయాకతను కిరింద్ పేజీలు 
వివరిసా్త యి.



పీడియాటిరాక్ కళ్ళ రుగ్మతలు మరియు చికిత్స

చూడడం నేరు్చకోవడం
మనిం మన కళ్ళతో చూసా్త మని అనుకోవడిం సులభిం. నిజానికి మనిం మన మెదడ్తో చూసా్త ము.

• కాింతి మన కళ్ళ ద్వేరా పరావేశసు్త ింద్ మరియు మన తల వ్నుక భాగింలో - మన మెదడ్ 
వ్నుక భాగింలో ఒక పరాతేయాక పరాదేశానికి తపపాక పరాయాణిించ్లి. 

• మనము అిందరమ్ చూడడిం తపపాక నేరుచికోవాలి. పిలలీల జీవితింలో మొదటి 2 
సింవత్సరాలలో మెదడ్ చూడటిం నేరుచికుింట్ింద్. 

• చినైపిలలీ కి అతని లేద్ ఆమె కళ్ళతో, ట�రీజియిం, ట్సిస్, శుకలీిం, రెటినోబాలీ స్టే మా, మెలలీ  లేద్ 
వక్రభవన లోపిం వింటి సమసయాలు ఉింటే, కాింతి కింటిలోకి పరావేశించి మెదడ్కు పరాయాణిించదు. 
మెదడ్లోని ఈ భాగానికి తగినింత కాింతి రాకప్ తే, ఈ పరాతేయాక కణ్లు ప�రగవు మరియు సరిగా 
పనిచేయవు. 

• ఒక చినై మొక్క గురిించి ఆలోచిించిండి ద్నికి సమృధ్ధిగా వ్లుతురు లభిసే్త , అద్ 
ప�రుగుతుింద్. ద్నికి వ్లుతురు అిందకప్ తే, అద్ ప�రగదు. 

• వయసు ప�రిగాక కళ్ళలో లోపిం సరిద్ద్దేతే, అపపాటికి బిడ్డకు సరిగా్గ  కనిపిించకప్ వచుచి. 
• అిందుక్ ఈ సమసయాను ఇపుపాడ్ పరిష్కరిించడిం చ్లా ముఖయాిం, ఆలసయాిం చ�యయాకూడదు. 
• కొించ�ిం వయసు్స వచిచిన తరువాత  కింటి సమసయా పరాా రింభమెైతే, మెదడ్ అపపాటిక్ 

చూడటిం నేరుచికుింద్, మరియు సమసయా సరిద్దదేబడినపుపాడ్, ఆ వయాకి్త తరచుగా సరిగా్గ  
చూడగలుగుత్రు.



పీడియాటిరాక్ కళ్ళ రుగ్మతలు మరియు చికిత్స



పీడియాటిరాక్ కళ్ళ రుగ్మతలు మరియు చికిత్స



యాంబలా యోప్యా (లేజీ ఐ)

సమస్
• మనకు రెిండ్ కళ్్ళ ఉన్ైయి, మరియు పరాతి కింటికి మెదడ్ వ్నుక భాగింలో ద్ని సవేింత 

సాథి నిం ఉింట్ింద్, ఇక్కడ దృషిటే  ఏరపాడ్తుింద్ - మనిం అక్కడ చూసా్త ము. రెిండ్ కళ్్ళ 
ఆరోగయాింగా ఉనైపుపాడ్, మెదడ్ యొక్క రెిండ్ భాగాలు ఆరోగయాింగా ఉింటాయి. ఒక కనుై 
ఆరోగయాింగా లేకప్ తే, మెదడ్ యొక్క ద్ని సింబింధ్త భాగిం సరిగా్గ  చూడటిం నేరుచికోదు.

• ఒక కనుై సరిగా్గ  పనిచేసూ్త , మరొక కనుై సరిగా పనిచ�యయాకప్ తే, మెదడ్ మించి కింటిప�న 
శరదధి  చూపడిం నేరుచికుింట్ింద్ మరియు సరిగా పనిచేయని కనుైను విస్మరిసు్త ింద్.

• ఈ పరిసిథితిని యాింబలీయోపియా లేద్ “లేజీ ఐ” అింటారు.  వాస్తవానికి, ఈ కనుై స్ మర ికాదు, 
కానీ ఈ కనుై తన ఇమేజ్ ను స్వేకరిించే మెదడ్ యొక్క భాగిం సరిగా వృద్ధి  చ�ిందడిం లేదు 
మరియు సరిగా పనిచేయడిం లేదు.  

• కింటి నుిండి మెదడ్కు వ్ళ్లీ  కాింతిని అడ్్డ కునే లేద్ వక్రకరిించే కింటి సమసయా వలలీ  
యాింబలీయోపియా వసు్త ింద్. ఇిందులో ఇవి ఉన్ైయి: ట్సిస్, ట�రీజియిం, శుకలీిం, గలీకోమా, ఒక 
కింటిలో మరిింత తీవరాింగా ఉిండే వక్రభవన లోపాలు మరియు మెలలీ  (సాటే రో బిస్మస్).

యాంబలా యోప్యా చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• మొదట, కింటికి సరిగా్గ  కనిపిించకుిండ్ ఉిండటానికి కారణమయిేయా సమసయాకు చికిత్స చేయడిం 

చ్లా ముఖయాిం.
• అపుపాడ్, పరాభావితిం అయిన వ్నపు మెదడ్కు, సరిగా్గ  చూడటిం నేరపాడిం అవసరిం. ఇద్ 

చేయకప్ తే, మెదడ్ ఎపుపాడూ చూడటానికి నేరుచికోకప్ వచుచి మరియు పరాభావితిం అయిన 
వ్నపు మెదడ్ నుించి ఎపుపాడూ కూడ్ మించి దృషిటే  ఉిండకప్ వచుచి.

చికిత్సలు
• కొనిైసారులీ , బలహీనమెైన కింటిలో దృషిటేని మెరుగుపరిచే కళ్ళజోడ్ (అద్దే లు) సరిప్ వచుచి.
• చ్లా తరచుగా, మించి కనుైకు పటీటే  (కవర్) వేసి, బలహీనమెైన కనుై ఉపయోగిించమని 

బిడ్డని బలవింతిం చేయడిం మరియు బాగా చూసేలా మెదడ్కు శక్షణ ఇవవేడిం. 
• మించి కనుైకు పటీటే  వేయడ్నికి పరాత్యామాైయిం, అట్రా పిన్ అని పిలువబడే ఒక పరాతేయాక 

కింటి చుక్కను ఉపయోగిించడిం, ఇద్ మించి కనుై యొక్క దృషిటేని క్ిందీరాకరిించే సామరాథి యానిై 
తగి్గసు్త ింద్, పటీటే  వలె అదే పరాభావానిై కలిగి ఉింట్ింద్.  పటీటే  ధరిించడ్నికి ఇషటేపడని లేద్ పటీటే  
ధరిించలేని చినై పిలలీలకు ఈ చికిత్స అనుకూలింగా ఉింట్ింద్. 



యాంబలా యోప్యా (లేజీ ఐ)

సాధ్రణము

యాింబలీయోపియా



తెలలా  కంటిపాప

త�లలీ  కింటిపాప తీవరామెైన కింటి వాయాధ్కి సింక్తిం. త�లలీ  కింటిపాప ఉనై పిలలీలిందరినీ వ్ింటనే కింటి 
నిపుణుడి వదదేకు పింపిించ్లి!

త�లలీ  కింటిపాప



  బాహయా వాయాధులు



కండలా కలక

సమస్
• కిండలీ కలక లేక పిింక్ ఐ అని కూడ్ పిలుసా్త రు, ఇద్ సనైని సపాషటేమెైన కణజాలిం కింజింకెటటేవా 

యొక్క శోధము, ఇద్ కింటి యొక్క త�లలీని భాగానిై కపిపా, కనురెపపా లోపలి భాగింలో 
ఉింట్ింద్.

• నవజాత శశువు యొక్క కండలా కలక తరచుగా గనేరియా బారిన పడిన తలిలీ  ద్వేరా 
పుటిటేనపుపాడ్ సింకరమిసు్త ింద్. ఇద్ తీవరామెైన మరియు సింభావయాింగా అింధతవేిం కలిగిించే 
వాయాధ్, తరచుగా గనేరియా బారిన పడిన తలిలీ ద్వేరా పుటిటేనపుపాడ్, రోజులు లేద్ వారాలలో 
సింకరమిసు్త ింద్. 

• ఎలెరీజీ కండలా కలక నిరింతరాయింగా మరియు తీవరాింగా ఉింట్ింద్. హానికరమెైన సాింపరాద్య 
మిందులు వాడకిం లేద్ అనుభవిం లేని వ్నదయా సిబబిింద్ స�టేరాయిడ్ కింటి చుక్కలను ఎకు్కవగా 
వాడటిం వలలీ  శుకలీిం లేద్ గలీకోమా వసు్త ింద్.

• కండలా కలకఈ వాయాధ్ కనిపిించే పరాా ింత్లోలీ  టరాా కోమాతో కూడ్ సింబింధిం కలిగ ిఉింట్ింద్.
• లక్షణ్లలో కింటి దురద మరియు నీరు కారడిం, మరియు కొనిైసారులీ  అింట్కునే పసుపు 

పుసికటటేడిం ఉింటాయి.
• కిండలీ కలక ఒకటి లేద్ రెిండ్ కళ్ళకు కలుగవచుచి.
• ఇద్ అింట్వాయాధ్, ఎలరీజీ, గాయిం లేద్ దుము్మ లేద్ రసాయన్ల నుిండి వచేచి మింట వలలీ  

వసు్త ింద్.

కండలా కలకకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• అింట్వాయాధ్ వలలీ  కిండలీ కలక సింభవిసే్త , అింట్వాయాధ్ ఇతర కింటికి లేద్ ఇతర వయాకు్త లకు 

వాయాపిించవచుచి. 
• కిండలీ కలక మింట కలిగిించే రసాయనిం వలలీ  సింభవిసే్త , ద్నికి అతయావసరింగా చికిత్స 

చేయకప్ తే, కింటికి శాశవేత నషాటే నికి అద్ ద్రి తీయవచుచి.

చికిత్సలు
• కింటి చుక్కలు లేద్ ఆయిింట్          మెింట్, అింట్వాయాధ్కి చికిత్స చేయడ్నికి గానీ లేద్ శోధమును 

తగి్గించడ్నికి గానీ అతయాింత సాధ్రణ చికిత్స.  వ్నరల్ కిండలీ కలక సాధ్రణింగా తేలికపాటిద్ 
మరియు కొద్దే  రోజులోలీ నే ద్ని అింతట అద్ తగి్గప్ తుింద్. అయితే, బాయాక్టేరియా కిండలీ కలక సవేలపా 
సిందరాభాలోలీ , కొద్దే  రోజులోలీ నే పరిష్కరిించబడగలిగిన్ కూడ్, తరచుగా ద్నికి యాింటీబయాటిక్ 
కింటిచుక్కలు లేద్ ఆయిింట్          మెింటలీతో చికిత్స చేయవలసి ఉింట్ింద్.

• కిండలీ కలక ఒక ఎలరీజీ వలలీ  సింభవిసే్త , యాింటీ ఎలరీజీ మిందులు ఇవవేవచుచి.
• బిడ్డ  రోజింత్ తరుచుగా చేతులు కడ్కో్కవడిం చ్లా ముఖయాిం.
• కళ్ళ తడిని అదదేడ్నికి బిడ్డ  ఒక టవల్ ఉపయోగిసే్త , ఆ టవల్   ఇతరులతో పించుకోరాదు, 

ఎిందుకింటే ద్ని వలన అింట్వాయాధ్ వాయాపిసు్త ింద్.
• బిడ్డని కనుైరుదదేకుిండ్ ఉిండడ్నికి పరాయతిైించిండి. 
• కిండలీ కలకతో బాధపడ్తునై పిలలీలు కళ్్ళ బాగుపడే వరకు పాఠశాల లేద్ డే క్ర్ కు 

వ్ళలీకూడదు. 
• కొనిై వారాలలో లక్షణ్లు ప్ కప్ తే, కిలీనిక్ కు తిరిగి రిండి.



కండలా కలక

కిండలీ కలక



కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్)

సమస్
• ట్సిస్ లో కింటిరెపపాను ప�నకి ఎతి్తప�టేటే  కిండరము యొక్క బలహీనత వలన 

కింటిరెపపా ప�ననద్ వాలిప్ వడిం సింభవిసు్త ింద్.
• అతయాింత తరుచుగా అద్ ఒక కింటిలో జరుగుతుింద్, కాని అద్ రెిండ్ కళ్ళలోలీ  కూడ్ 

జరుగవచుచి.
• నవజాతశశువులు లేద్ చినై పిలలీలలో సింభవిించవచుచి.

టోస్స్ కి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• కింటిపాప మొత్తిం లేద్ కొింత భాగానిై కింటిరెపపా కపేపాసే్త , అద్ దృషిటేకి 

అడ్్డ పడ్తుింద్. 
• దృషిటే  నిరోధ్ించబడితే, బిడ్డ  అింబలీయోపియా (లేజీ ఐ) ను వృద్ధి  చేసి దృషిటే  

శాశవేతింగా తగ్గవచుచి.. దీనిని తపపాక తక్షణమే సరిచేయాలి! 
• సౌిందరయా - పరాదర్శన, ముఖయాింగా పిలలీలకు.

చికిత్స
• ట్సిస్ ను సరిచేయడ్నికి మిందులు లేద్ సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.
• కనురెపపాను ప�నకి లేపడిం ఉనై ఒక్ ఒక్క చికిత్స శస్త ్రచికిత్స మాతరామే. 

 



కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్)

తొలి దశ ట్సిస్  ముద్రిన ట్సిస్ 
 

విపరీతమెైన ట్సిస్
 



సాధ్రణము  తొలి దశ ట్సిస్ 

ముద్రిన ట్సిస్  విపరీతమెైన ట్సిస్
 

కంటిర�ప్ప వాలిపో వడం (టోస్స్)
 



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి
సమస్
• కింటి ఆరోగయాింలో కనీైరు ఒక ముఖయామెైన భాగిం. కనీైరు కింటి ఉపరితలిం 

చ�యయాటింలో సహాయపడ్తుింద్, తద్వేరా కింటి రెపపాలు సజావుగా ప�నకి 
కిరింద్కి కదలడ్నికి వీలు కలిపాసు్త ింద్. కనీైరు కింటి బయటి ఉపరితలిం అయిన 
కింజింకిటేవాకు ప్ షణ ఇచిచి కాపాడ్త్యి మరియు కింటికి హాని కలిగిించగల 
దుము్మ మరియు బాయాక్టేరియా వింటి ఇతర వాటిని కడిగివేసా్త యి.

• పరాతి కింటికి ప�నన లాకిరమల్ గరింథ్ ద్వేరా కనీైరు ఉతపాతి్త  అవుతుింద్. మీరు కనుై 
ఆరిపాన పరాతిసారి, కనీైరు కింటి మొత్తిం మీద వాయాపిసు్త ింద్.

• మీ కింటిరెపపాలు ప�నన మరియు కిరింద ద్ని మ్లలో ఉనై చినై రింధర్ా లలోకి 
కనీైరు వ్ళిలీప్ తుింద్. 

• అపుపాడ్ అవి చినై కాలువల ద్వేరా ముకు్క వ్నపు మ్తలు జోడిించి ఉనై ఒక 
సించిలోకి వ్ళత్యి, ఆప�నన, ఒక గొటటేిం - న్స్ లాకిరమల్ గొటటేిం, లేద్ కనీైరు గొటటేిం 
- ద్వేరా కిరిందకి వచిచి ముకు్కలోకి ఖాళీ చేయబడత్యి.

• ఈ గొటటేిం మ్సుకొని ప్ తే, కింటి నుిండి కనీైళ్్ళ పరావహిించలేవు మరియు 
కింటిలో కనీైళ్్ళ చేరత్యి.

• అడ్దే పడిన కనీైటి గొటటేింతో పాట్ ఒక శశువు పుటటేవచుచి ఇద్ చ్లా 
సాధ్రణము.  అడ్డింకి క్వలిం ఒక కనుై లేద్ రెిండ్ కళ్ళకి ఉిండవచుచి.

న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకికి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?  
• కింటి నుిండి కనీైళ్్ళ ముకు్కలోకి పరావహిించలేకప్ తే, దరావిం కింటిలో, ఒక కొలను 

లాగా కూరుచిింట్ింద్ మరియు అింట్వాయాధ్కి వనరుగా మారవచుచి. 
• ఇద్ సాధ్రణింగా శశువు కింటి లేద్ కళ్ళలో పసుపు కరస్టే  గా కనిపిసు్త ింద్.

చికిత్స
• ఈ పరిసిథితితో జని్మించిన శశువులకు, తరచుగా ఇద్ న్లుగు నుిండి ఆరు న్లలోలీ  

మెరుగుపడ్తుింద్.  అింట్వాయాధ్ సింక్తిం లేకప్ తే, చికిత్స అవసరిం లేదు.
• అింట్వాయాధ్ ఉింటే, బిడ్డకి యాింటీబయాటిక్ మిందు ఇవవేబడ్తుింద్ - 

సాధ్రణింగా కింటి చుక్కలు.
• ఆరున్లల తరువాత అడ్డింకి ప్ కప్ తే, చ్లా సరళమెైన వ్నదయా పరాకిరయతో, ఒక 

వ్నదుయాడ్ వాటిని త�రవడిం అవసరిం కావచుచి.



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి

న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం మర్ధన
న్స్ లాకిరమల్ గొటాటే నికి మరధిన చేయడిం వలలీ  అక్కడ చేరుకునై దరావానిై 
తొలగిించవచుచి. అనిై సిందరాచిలలో ఇద్ అవసరిం లేదు. మీ వ్నదుయాడ్ దీనిని మీ 
బిడ్డకు చేయమని మీకు సిఫారు్స చేసే్త , సరయిన పధధితి ఇక్కడ ఉింద్. 

• మీ వేలితో, చ్లా జాగరత్తగా మరియు సునిైతింగా ముకు్కని అనుకునే చోట కనుై 
మ్లన వత్్త లి.

• మీరు వతు్త తూ ఉిండగా, మీ వేలు కిరింద వ్నపుగా ముకు్క యొక్క గటిటే  భాగిం మీద 
జరపాలి.  

• బిడ్డ  కింటిని గోరువ్చచిని నీటిలో కడిగి ఒక శుభరామెైన బటటేతో శుభరాిం చేయిండి.
• దీనిని రోజుకు మ్డ్సారులీ  చేయాలి. 

 

 



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం అడ్ంకి   

సాధ్రణము

పూడ్కునై గొటటేిం



న్సొ లాకిరిమల్ గొటటి ం మర్ధన   

కనుై మరియు ముకు్క మధయా గటిటేగా నొక్కిండి

ముకు్క వ్ింట కిరిందకి వేలు జరపిండి



శుకలీిం



శుకలాం

సమస్
• కింటి వ్నుక భాగింలో, రెటీన్ప�న చితర్ా లను క్ిందీరాకరిించడ్నికి కింటి లెన్్స అవసరిం.
• కింటి యొక్క లెన్్స సాధ్రణింగా సపాషటేింగా ఉింట్ింద్, ఇద్ కింటిలోకి కాింతి 

వ్ళ్ళడ్నికి అనుమతిసు్త ింద్.  
• శుకలీిం అనేద్ లెన్్స మబుబిబారిప్ వడిం - సపాషటేింగా ఉనై లెన్్స ను పాల 

త�లుపులోకి మారుసు్త ింద్. ఇద్ కాింతి కింటిలోకి వ్ళ్ళకుిండ్ అడ్్డ కుింట్ింద్.
• శుకాలీ లు ఒక కింటిలో లేద్ రెిండ్ కళ్ళలోలీ  రావచుచి.
• శశువులు శుకాలీ లు కలిగి జని్మించవచుచి.
• పిలలీలలో కింటికి గాయిం వలన శుకలీిం రావచుచి.
• శుకలీిం చినైద్గా మొదలవుతుింద్ మరియు పరాా రింభింలో దృషిటేప�న తకు్కవ పరాభావిం 

చూపవచుచి. కానీ అద్ కాలింతో పాట్ ప�దదేద్ కావచుచి, చివరికి అింధత్వేనికి 
కారణమవుతుింద్. 

శుకాలా నికి ఎందుకు చికిత్స చ్యాలి?
• కింటిలోకి కాింతిని అనుమతిించడ్నికి పిలలీలకు తపపాక సపాషటేమెైన లెన్్స ఉిండ్లి. 

లెన్్స సపాషటేింగా లేకప్ తే, బిడ్డ  దృషిటే  వృద్ధి  చ�ిందదు మరియు పిలలీలకి శాశవేతింగా 
దృషిటే  తకు్కవ కావచుచి లేద్ అింధులవుత్రు. 

• శాశవేతింగా దృషిటే  తగ్గడ్నిై నివారిించడ్నికి, శుకలాంతో జని్మంచిన ప్లలా లకు 
మొదటి కొనినా నెలలోలా నే తప్పక చికిత్స చ్యాలి. 

చికిత్స
• శుకలీిం ప్ యిేలా చేసే మిందులు లేద్ సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.
• శుకలీిం చికిత్సకు ఏకెైక మార్గిం మబుబిబారిన సహజ లెన్్స ని తొలగిించి, ద్నిని 

కృతిరామ లెన్్స తో భరీ్త చేసే ఒక ఆపర్షన్.
• శశువులు మరియు పిలలీలలో, వీలెననింత తవేరగా చికిత్స చ�యయాడిం చ్లా ముఖయాిం.
• ఆపర్షన్ తరావేత పిలలీలకు కళ్ళజోళ్్ళ అవసరిం.

ముఖ్మ�ైన పరాకటన:  ప్లలలోని తెలలా  కంటిపాపలు అనీనా శుకలాం కాదు. తెలలా  కంటిపాప 
కంటిలోని కా్న్సర్ కణితికి (ర�టినోబ్లా సోటి మా) సూచన కావచు్చ కనుక వెంటనే 
చికిత్స తప్పక చ్యాలి.  ప్లలా లలో తెలలా  కంటిపాప ఎలలా పు్పడూ అత్వసర పరిస్థితిగా 
పరిగణించ్లి! 



శుకలాం 

 

శుకలీిం



సాధ్రణము తొలి దశ శుకలీిం 

ముద్రిన శుకలీిం తీవరా శుకలీిం
 

శుకలీిం
 



సాధ్రణ దృష్టి

శుకలాం
 

శుకలాము

 



శుకలాం శస్త ్రచికిత్స
   

 కనుై త�రిచి ఉించి కింటి ఉపరితలింప�న చినై కోత ప�టిటే

 పాత, మబుబిబారిన లెన్్స తొలిగిించి కొర త్త  కృతిరామ లెన్్స దూరుచిత్రు. 

• పిలలీలకి సాధ్రణ అనస్థిషియా ఇవవేబడ్తుింద్.
• అనస్థిషియాకు ముిందు పిలలీలకి ఖాళీ కడ్పు ఉిండ్లి.
• కనుై తొలిగిించబడదు.
• ఆపర్షన్ ద్ద్పు 20 నిముషాలు తీసుకుింట్ింద్.
• ఆపర్షన్ తరావేత, కనుైని మ్సూ్త  ఒక పటీటే  ప�టటేబడ్తుింద్.
• సాధ్రణ అనస్థిషియా నుిండి బిడ్డ  పూరి్తగా కోలుకున్ైడని మరియు ఇింటికి 

పరాయాణిించగలడని వ్నదుయాడ్ నిరాధి రిించే వరకు బిడ్డ  ఆసుపతిరాలో ఉింటాడ్.
• పటీటే  మరుసటి రోజు తొలగిించబడ్తుింద్.
• బిడ్డకి రెిండ్ కళ్ళలో శుకలీిం ఉింటే, ఒకద్నికి ఆపర్షన్ చేసా్త రు మరియు రెిండవద్ 

కొనిై వారాలు లేద్ న్లల తరువాత చేసా్త రు. 
• ఆపర్షన్ తరావేత పిలలీలకు కళ్ళజోళ్్ళ అవసరిం.
• బిడ్డ  ప�దదేయాయాక కళ్ళజోడ్ మారాచిలి్సన అవసరిం ఉింద్.



శుకలాం

ఆపరేషనుకు ముందు

 

ఆపరేషన్ తరా్వత

 



 గలీకోమా (నీటికాసు)



గలాకోమా (నీటికాసు)

సమస్
• కనుై ఒక సపాషటేమెైన దరావింతో నిిండి ఉింట్ింద్.  
• ఈ దరావిం మన శరీరిం ద్వేరా తయారుచేయబడి కనుైలో నిింపబడి ఉింట్ింద్.
• కింటి నుిండి దరావిం బయటకు ప్ యి ేమార్గిం మ్సివేయబడితే, కింటిలో ఎకు్కవ 

దరావిం ఉింట్ింద్, తద్వేరా ఒతి్తడి ప�రుగుతుింద్.
• ప�రిగిన ఒతి్తడి కింటికి హాని కలిగిసు్త ింద్ మరియు దృషిటే  తగి్గ , తరువాత అింధత్వేనికి 

కారణమవుతుింద్.
• ఈ పరిసిథిని గలీకోమా అింటారు.

గలాకోమాకు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• గలీకోమా చికిత్స చేయకప్ తే లేద్ చికిత్స ఆలసయాిం అయితే, ఇద్ దృషిటే  శాశవేత 

తగు్గ దలకు కారణిం కావచుచి.
• ఒక బిడ్డ  గలీకోమాతో జని్మించినటలీయితే, వ్ింటనే చికిత్స చేయటిం చ్లా ముఖయాిం. 

అట్వింటి పిలలీ లకు, కిింద్ పేజీలో చూపిన విధింగా కళ్్ళ ప�దదేవిగా ఉింటాయి 
(“బుల్్స ఐ’).

చికిత్స
• గలీకోమాని నయిం చేసే సాింపరాద్యక చికిత్సలు ఏవీ లేవు.
• ఒతి్తడిని తగి్గించడ్నికి మిందులు ఉన్ైయి, కాని గలీకోమా ఉనై శశువులలో 

మిందులు సాధ్రణింగా పరాభావవింతింగా ఉిండవు.
• చినై పిలలీలలో, కింటిలో చినై మారా్గ లు చేయడ్నికి తరచుగా ఒక ఆపర్షన్ 

జరుగుతుింద్, తద్వేరా అదనపు దరావిం పరావహిించడ్నికి వీలు కలిపాసు్త ింద్.

 



గలాకోమా (నీటికాసు) 

 

కళ్్ళ ప�దదేవిగా కనిపిసూ్త  కారిైయా మసకబారినట్లీ గా మరియు పొ గ రింగులో 
ఉింటాయి.



సాధ్రణము
 

 



గలాకోమా (నీటికాసు)
 

 



గలాకోమా (నీటికాసు)
 

సాధ్రణము పరాభావితమెైనద్ 

చికిత్స చేయబడిింద్

లోనికి ద్రి

లోనికి ద్రి

లోనికి ద్రి

వ్లుపలకు  
ద్రి వ్లుపలకు  

ద్రి

వ్లుపలకు  
ద్రి



గలాకోమా - దృష్టి  క్ేతరాంప�ై పరాభ్వం
 

సాధ్రణము తొలి దశ గలీకోమా 

ముద్రిన గలీకోమా తీవరామెైన గలీకోమా
 



  మెలలీ



మ�లలా

సమస్
• పరాతి కింటికి అనుసింధ్నిించబడిన ఆరు కిండరాల ద్వేరా కళ్ళ కదలిక 

నియింతిరాించబడ్తుింద్.
• ఈ కిండరాలు కళ్్ళ అనిై ద్శలోలీ  కదలడ్నికి సహాయపడత్యి.
• రెిండ్ కళ్్ళ ఎలలీపుపాడూ కలిసి కదలాలి, తద్వేరా మనకు రెిండ్ కళ్్ళ 

ఉనైపపాటిక్, ఒక సమయింలో ఒక్ విషయిం చూసా్త ము.
• కిండరాలలో ఒకటి బలహీనింగా ఉింటే, కనుై సరిగా్గ  కదలదు మరియు రెిండ్ 

కళ్్ళ కలిసి కదలలేవు.
• దీనిని మెలలీ  లేద్ సటే రోబిస్మస్ అింటారు.
• శుకాలీ లు ఒక కింటిలో లేద్ రెిండ్ కళ్ళలోలీ  రావచుచి.
• పిలలీలలో మెలలీ  సాధ్రణింగా మ్డ్ సింవత్సరాల వయసు్స ముిందు 

సింభవిసు్త ింద్.
• మెలలీ  అనిై సమయాలలో ఉిండవచుచి, లేద్ కొనిైసారులీ , ముఖయాింగా బిడదే  

అలసిప్ యినపుపాడ్ మాతరామే ఉిండవచుచి. 
• మెలలీ  ఇతర కింటి సమసయాలకు కూడ్ లక్షణిం కావచుచి కనుక నేతరా వ్నదుయాడ్ 

పరీకిించ్లి.

మ�లలా కు చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• మెలలీ కు చికిత్స చేయకప్ తే, బలహీనమెైన కనుై మించి దృషిటేని వృద్ధి  చేయదు 

మరియు “స్ మర ికనుై” అవుతుింద్.
• మెలలీ  ఉనై పిలలీలు తరచూ ఆత్మనూనయాత ప�ించుకుింటారు మరియు భావోదేవేగ 

సమసయాలను కలిగి ఉింటారు.

చికిత్స
• శుకలీిం ప్ యిేలా చేసే మిందులు లేద్ సాింపరాద్య చికిత్సలు లేవు.
• మెలలీ  చ్లా సవేలపాింగా ఉనై సిందరాభాలోలీ , మించి కనుైకు పటీటే  వేయడిం ద్వేరా 

బలహీనమెైన కింటిలోని కిండరాలను బలోపేతిం చేయడ్నికి సహాయపడ్తుింద్.
• కింటి కిండరాలను సరిచేయడ్నికి శస్త ్రచికిత్స అవసరిం.
• కొనిై సిందరాభాలోలీ  కళ్ళజోళ్్ళ సూచిించబడత్యి. 



మ�లలా

 



కంటి కండరాలు

 



మ�లలా

ఆపరేషనుకు ముందు

ఆపరేషన్ తరువాతి రోజు

 



  రెటీన్



ర�టినోబ్లా సోటి మా

సమస్
• రెటినోబాలీ స్టే మా అనేద ్కింటి లోపల కాయాన్సర్ ప�రుగుదల.
• రెటినోబాలీ స్టే మా చినై పిలలీలలో సింభవిసు్త ింద్.
• రెటినోబాలీ స్టే మా ఒకట ిలేద్ రెిండ్ కళలీలోలీ  సింభవిసు్త ింద్.

ర�టినోబ్లా సోటి మాకి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• రెటినోబాలీ స్టే మా ఒక కాయాన్సర్.  ద్నికి చికిత్స చేయకుింటే, అద్ ప�రిగి, వాయాపిించి 

మరణ్నికి ద్రి తీసు్త ింద్. 
• రెటినోబాలీ స్టే మాక ిముిందుగానే చికిత్స చేసే్త , బిడ్డ  కనుైను రకిించడిం సాధయాిం 

అవుతుింద్.
• రెటినోబాలీ స్టే మాక ిముిందుగా చికిత్స చేయకప్ తే, బిడ్డ  పరాా ణిం రకిించే పరాయతైింలో 

కనుై తీసివేయవలసిరావచుచి.
• రెటినోబాలీ స్టే మాకు వీలెననింత తవేరగా చికిత్స చేయటిం చ్లా అవసరిం ఎిందుకింటే 

ఇద్ పరాా ణ్ింతక వాయాధ్.

చికిత్స
• రెటినోబాలీ స్టే మాను నయిం చేసే సాింపరాద్య చికిత్స లేదు.
• ర్డియిేషన్ లేద్ కెమోథ�రప్ కణితిని కుద్ించడ్నికి వాడవచుచి లేద్ కింటిలో 

లేద్ శరీరింలో మరెక్కడ్ ఏరపాడకుిండ్ నిరోధ్ించడ్నికి ఆపర్షన్ కూడ్ 
అవసరిం కావచుచి.

• రెటినోబాలీ స్టే మాకు ఉనై ఏకెైక చికిత్స, ప�రుగుదలకు నేరుగా చికిత్స చేయడిం 
మరియు కింటిని కాపాడటిం లేద్ బిడ్డ  పరాా ణ్నిై కాపాడటానికి మొత్తిం కనుై 
తొలగిించడిం.

• కొనిైసారులీ , కణితిని గడ్డకటిటేించే (కరయోథ�రప్) లేద్ కణితిని వేడి చేసే (థరో్మథ�రప్) 
పరాతేయాక సాధన్లతో కణుతులను న్శనిం చేయడిం సాధయాపడ్తుింద్.

• రెటినోబాలీ స్టే మాకు చికిత్స పొ ింద్న బిడ్డ  తపపానిసరిగా తదుపరి పరీక్షలు మరియు 
సమయానుసార తనిఖీలను చేయిించుకోవాలి.

 



ర�టినోబ్లా సోటి మా 



ర�టినోబ్లా సోటి మా 

తొలి దశ
 

ఆలస్మ�ైన
 

చ్లా ఆలస్మ�ైన

 



ప్రామ�చూ్రిటీలో ర�టినోపతి (ర�టినోపథి ఆఫ్ ప్రామ�చూ్రిటీ)

సమస్
• ఒక గరభాధ్రణ పూరి్త నిడివి 38-42 వారాలు. 32 వారాల ముిందు ఒక బిడ్డ  

జని్మించినటలీయితే, రెటీన్లోని రక్త న్ళాలు, కింటి వ్నుక భాగింలో, పూరి్తగా 
ఏరపాడకప్ వచుచి, ఇద్ ROP (రెటినోపథ్ ఆఫ్ పిరామెచూయారిటీ, ఆర్     ఒపి) అనే పరిసిథితికి 
ద్రితీసు్త ింద్: పిరామెచూయారిటీలో రెటినోపతి (రెటినోపథ్ ఆఫ్ పిరామెచూయారిటీ)

• న్లలు నిిండక ముిండే పుటిటేన శశువులు అిందరిలో ROP ఉిండదు.
• ROP మామ్లుగా రెిండ్ కళ్ళలోలీ  సింభవిసు్త ింద్. 
• న్లలు నిిండక ముిందే పుటిటేన అిందరు శశువులు పుటిటేన న్లుగు-ఆరు 

వారాలోలీ పు ROP కొరకు పరీకిించబడ్లి.

ROP కి చికిత్స ఎందుకు చ్యాలి?
• కొనిై సిందరాభాలలో ROP సవేలపాింగా ఉింట్ింద్ మరియు ద్నికి ఏ చికిత్స 

అవసరిం ఉిండదు.
• ROP యొక్క తీవరామెైన క్సులు వ్ింటనే చికిత్స చేయకప్ తే, దృషిటే  లేద్ 

అింధత్వేనికి ద్రితీసు్త ింద్.

చికిత్స 
• సమసయా యొక్క తీవరాతప�న చికిత్స ఆధ్రపడి ఉింట్ింద్.
• అసాధ్రణ రక్త న్ళాల ప�రుగుదలను తగి్గించడ్నికి ఒక మిందును కింటికి ఇింజెక్టే 

చేయవచుచి. 
• రెటీన్ను మరమతు్త  చేయడ్నికి లేజర్ చికిత్స వాడవచుచి. 
• చికిత్స తరచుగా సమసయాను పరిష్కరిించగలదు - కాని కొనిైసారులీ  ఇద్ కింటికి 

కలిగ్ నషాటే నిై మాతరామే పరిమితిం చేసు్త ింద్.
• చికిత్స పొ ింద్న పిలలీలకు కింటి నిపుణుడిచే కరమిం తపపాకుిండ్ తనిఖీలు 

అవసరమవుత్యి, ఎిందుకింటే వారు ప�రిగ్కొదీదే  ఇతర దృషిటే  సమసయాలను 
ఎదురొ్కనే అవకాశిం ఉింద్.

 



ప్రామ�చూ్రిటీలో ర�టినోపతి (ర�టినోపథి ఆఫ్ ప్రామ�చూ్రిటీ)



  వక్రభవన లోపాలు



ప్లలా లు మరియు కళ్ళజోళ్్ళ

[గమనిక: వక్రభవన లోపాలను వివరిించడ్నికి, విభాగింలోని వచనిం మరియు 
చితర్ా లను ఉపయోగిించిండి: వక్రభవన లోపాలు.] 

పిలలీలకి కళ్ళజోళ్్ళ అవసరమయిేయా అనేక కారణ్లు ఉన్ైయి.

వక్రిభవన లోపాలు
• సరిగా్గ  చూడలేని బిడ్డ , నేరుచికోవడిం మరియు ఆడటిం చ్లా కషటేింగా అనిపిసు్త ింద్. 

కళ్ళజోడ్ ధరిించడిం బిడ్డ  చూడటానికి సహాయపడేటపుపాడ్, వాటిని సూచిించ్లి 
మరియు అవి ధరిించ్లి.

• కళ్ళజోడ్ ధరిించడిం వలలీ  పిలలీల కళ్్ళ చ�డిప్ వు.
• దూరదృషిటే  ఉనై పిలలీలు ప�దదేయాయాక ఈ సమసయాను అధ్గమిసా్త రు.
• దగ్గర దృషిటే  ఉనై పిలలీలకు బహుశా కళ్ళజోళ్్ళ జీవిత్ింతమ్ 

అవసరమవుత్యి.

మ�లలా
• కళ్ళజోడ్ ధరిించడిం మెలలీ  మరియు స్ మర ికనుై చికిత్సలో భాగిం.

గలాకోమా (నీటికాసు)
• గలీకోమా ఉనై పిలలీలు వారి దృషిటేని మెరుగుపరచడ్నికి కళ్ళజోళ్్ళ అవసరిం 

కావచుచి.

శుకలాం
• శుకలీిం శస్త ్రచికిత్స తరావేత, లెన్్స అమరిచినపపాటిక్, బిడ్డ  దృషిటేని 

మెరుగుపరచడ్నికి కళ్ళజోళ్్ళ అవసరిం. 

మీ బిడ్డకు కళ్ళజోడ్ సూచిించబడితే, బిడ్డ  అనిై సమయాలోలీ , ముఖయాింగా పాఠశాలలో అద్దే లు 
ధరిించడిం చ్లా ముఖయాిం.



ప్లలా లు మరియు కళ్ళజోళ్్ళ

 



రోగ_ి____________________________________________________________

రోగనిరాధి రణ________________________________________________________

చికిత్స___________________________________________________________

తదుపరి కిలీనిక్ సిందర్శన: _____ / _____ / ______    సిందర్శన న్ిం:_____

కిలీనిక్ నిందు సింపరాద్ించవలసిన  వయాకి్త_______________________________________

కిలీనిక్ ట�లిఫ్ న్______________________________________________________

వాయాఖాయాన్లు: _____________________________________________________

_______________________________________________________________


