
ओहियो दृष्टिमन्दता पष्जिकीकरण [Ohio Amblyope Registry (OAR)] 
एक निःशुलक काय्यक्रम िो तथा ओहियोवासीिरूले उिीिरूका लाइसेनस 

पलेटििरूको िवीकरण ग्दा्य उ्दारतापूव्यक ह्दिे ्दाििरूले यसलाई कोष प्र्दाि 
गर्यि ्(िाम्ो दृष्टिको रक्ा गर कोष)।

OAR काय्यक्रमले ओहियो राजयमा बसिे 18 वष्यभन्दा कमती उमेर भएका 
अनि दृष्टिमन्दता (Amblyopia)-ले ग्रसत कुिै पनि शशशु अनि उिीिरूका 
पररवारलाई निःशुलक उपचारसमबन्ी सामग्रीिरू (आँखामा लाउिे टिालोिरू), 
शकै्क्क एवम ्पालिा गिु्यपिने नि्दनेशिरूसमबन्ी जिािकारी तथा समथ्यिकारी 

सेवा उपलब् गराउँर।

Ohio Amblyope Registry
555 S. 18th Street, Columbus, OH 43205 

1-887-808-2422 
ohioamblyoperegistry.com
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शििुहरूको आखँवा स्स्थ रवाखनु
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दृष्टिमन्दता के िो 
दृष्टिमनदतवा (एम-ब्ल-'ओ-पी-अ)-्लवाई कहह्ेल-कवाहहँ “अल्े आखँवा”  
पनन भननन्। दृष्टिमनदतवाको अ्थ्थ एउटिवा आखँवाको दृष्टि कमजोर  
हुनु हो। दृष्टिमनदतवा्लवाई सदै् खुट््ट वाउन सककँदैन अनन ्सकवारण  
कुन ैनेत्र व्िषेज्ञद्वारवा ्सको ननदवान गररनु आ्श्क ्।

यो कसरी िुनर
दृष्टिमनदतवाको मवाशम्लवामवा, दृश्हरूको जवानकवारी आखँवाबवाटि हदमवागसमम 
पुगन सकदैन अ्थ्वा ्ो रवाम्ो ढङगमवा पुगदैन अनन ्सतो, सम्को 
अनतरवा्लमवा ्लगवातवार भइरहन्। आखँवा ्वासत्मवा एक क्वामेरवा हो 
जस्ेल हदमवागमवा सनदेि पठवाउँ्। तपवाईंको हदमवाग्ेल ्ो बतवाउँ् कक 
तपवाईं्ेल के देखखरहनु भएको ्। सूचनवा पे्रषण प्रकरि्वामवा कुन ैकुरो्ेल 
्वाधवा पुर ्ट ् वाएको खण्डमवा, आँखवा्ेल दृष्टि गुमवाउँ्।

यसलाई निको पाि्य सककनर
दृष्टिमनदतवा एक ्सतो अ्स्थवा हो जसको उपचवार गन्थ सककन्। 
दृष्टिमनदतवाको अनत न ैआम उपचवार, कमजोर (नरवाम्ो) आँखवा्लवाई कवाम 
गन्थको ्लवागग ्वाध् गरवाउन्लवाई मजबुत अ्थवा्थत ्ट “अस्ल” आखँवामवा टिवा्लो 
्लगवाउनु (्स्लवाई ्ोपनु) हो।

अलरे आखँा (Lazy eye) बिाम टेिढो आखँा 
(Strabismus) बिाम आखँाको पलकको झुकाइ (Ptosis)
“अल्े आखँवा” भनेको दृष्टिमनदतवा्ेल ग्रसत मवाननसहरू्ेल धशम्लो  
्वा मधुरो देखनु हो। सवाधवारण मवाननसहरू्ेल प्रवा्ः नै आखँवा टेिढो हुनु 
अ्थवा्थत ्ट आँखवा शभत्रपहट (नवाकतर्थ ) ्वा बवाहहरपहट (कवानतर्थ ) जवानु  
्वा आखँवाको प्लकको झुकवाइ्लवाई ्ण्थन गन्थको ्लवागग ्सको  
ग्लत उप्ोग ग ््थन ्ट। आँखवाको टेिढो हुन्ुलवाई गचककतसकी् 
िबदवा््लीमवा सट्वाबबसमस त्थवा आखँवाको प्लकको 
झुकवाइ्लवाई गचककतसकी् िबदवा््लीमवा टिोशसस भननन्।

चाँडो रोगनि्दाि िै कु्जिी िो
शििुको दृष्टि्लवाई प्रभवाव्त पवान्थसकने आखँवासमबनधी धेरै  
अ्स्थवाहरू सवा्थ ैरोगहरू छन ्ट। तपवाईंको शििुको दृष्टि्लवाई सही  
रवाखनको ्लवागग चवाँ्ड ैरोगननदवान ए्म ्ट उपचवार औधी महतत्पूण्थ  
्। दृष्टिमनदतवाको जनत चवाँ्डो उपचवार गररन् त्सको  
दृष्टिसमबनधी पररणवाम त्नत न ैरवाम्ो हुन्।

तपाईंको शशशुलाई कुि प्रकारको 
दृष्टिमन्दता “अलरे आँखा” िुिसकर?
यसका ्ेरै प्रकारिरू रि:्
1 - आखँा टेिढो िुिकुो कारण दृष्टिमन्दता (Strabismic 
Amblyopia) ्सतो षस्थनत हो जब आँखवाहरू सीधवा हँुदैनन ्ट। 
्सको उपचवार अस्ल आखँवा्लवाई ्ोपेर नरवाम्ो आँखवा्लवाई 
कवाम गन्थ ्वाध् गरवाउनु हो। उपचवार प्रकरि्वा अनतग्थत िल्-
गचककतसवाको पनन खवाँचो पन्थ सक्।

2 - अपवत्यक दृष्टिमन्दता (Refractive Amblyopia) 
्सतो षस्थनत हो जब दइु आखँवाहरूकवा केनद्ीकरण िषकतहरू 
शभननवा-शभनन ैहुन्न ्ट। ्सको उपचवार केनद्ीकरण िषकतहरू्लवाई 
समवान बनवाउनको ्लवागग ग्लवासहरूको उप्ोग सवा्थ ैअस्ल 
आखँवामवा टिवा्लो ्लगवाउनु हो।

3 - व्चि दृष्टिमन्दता (Deprivation Amblyopia) 
त्सबे्लवा उतपनन हुनसक् जब देखनको ्लवागग आखँवा्ेल 
केनद्ीकृत गन्थ आ्श्क ठहररएकवा प्रकवािकवा ककरणहरू 
अ्रुद्ध हुन्न ्ट। समस्वाकवा समवाधवान ननषमत 
उपचवारको रूपमवा, िल्-गचककतसवाको खवाँचो प ््थ , 
सवा्थै टिवा्लो ्लगवाउन जरूरी हुन्।

अल्े आखँवाहरू्लवाई स्स्थ आखँवाहरूमवा 
पररणत गन्थमवा मद्दत परु ्ट ् वाउँदै।
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उपचार िगररएको दृष्टिमन्दताशसत 
समबद्ध समसयािरू
	■ एउटिा वा ्दवु ैआखँािरूमा दृष्टि ्शमलो िँु्ैदजिाि ुजिसलाई पनर गलासिरूदवारा 
सिी बिाउि सककँ्ैदि
	■ सकूलमा पढिमा कहििाइ उतपनि िुिु
	■ वयविारमा पररवत्यि/अवसा्द
	■ काििुी दृष्टिले अन्ो ििर गररिु

या्द राखिुिोस,् राम्ो आखँालाई रोपपएको (टिालो लगाइएको) 
कारण िराम्ो आँखालाई काम गि्यको लागग वाधय पािु्य िो।

टिालो लगाउिे काम कहिि िुिसकर: 
वा्ािरूलाई ्दरू गिु्य
टिालो लगाउिमा मद्दत पुर ्याउिको लागग यिाँ केिी सुझाउिरू 
ह्दइएका रि:्
	■ िूला शशशिुरूको माशमलामा, उिीिरूलाई टिालो लगाउिकुो मिततव बझुाउििुोस।्
	■ परुसकारिरू।
	■ शशशकुो पप्रय सटिफड (सामग्री घसुाररएको) खेलौिामा टिालो लगाउििुोस।्
	■ सिायता परु ्याउि अनयिरू (शशक्किरू, कोचिरू आह्द)-लाई भनििुोस।्
	■ िरेक ह्दि एउटैि समयमा निरनतर टिालो लगाएर यसलाई एक नियशमत  
काय्य बिाउििुोस।्

यह्द तपाईंको शशशुले टिाशलिे टिालोिरू लगाउँ्दा तवचामा  
एक प्रकारको जिलिको अिुभव गरररिेको र भिे, तयसलाई  

्दरू गि्यमा मद्दत पुर ्याउिे केिी सुझाउिरू।

	■ टिालो वा पयाच लगाउिभन्दा पहिले आखँाको वररपरर तरल एषनटि-
एशसड [माइलेिटेिकसर शमलक अफ मेगिेशसया (Mylantaxor milk of 

magnesia)] अथवा केशभल (Cavil)™ –को एक पातलो लेप लगाउििुोस।् 
तयसलाई सकुि ह्दििुोस ्तयसपनर टिालो लगाउििुोस।्

	■ टिालो िटिाइएपनर, शभटिाशमि E-को तले िलका पाराले लगाउिुिोस।्

मवाग्थकवा उपवा्हरू अपनवाइएपन् पनन तपवाईं्ेल ज्लनको अनुभ् 
गरररहन ुभएको ् भने आफनो आखँवाको हेरचवाहसमबनधी पेसवा्वा्लशसत 
समपक्थ  गनु्थहोस ्ट।



पुसतक पढिे सुझाउिरू
स्वा्थगधक ्लोकवप्र्:

Jacob’s Eye Patch:
Beth Kobliner Shaw अनन 
Jacob Shaw-द्वारवा

Amazing Amber:
Eagle Ngo, Mitchell Bagley, 

अनन Jason Cheng-द्वारवा

The Patch:
Justina Chen Headley-द्वारवा

Cooper’s Mighty Eye:
Sara Devlin-द्वारवा

The Pirate of Kindergarten:
George Ella Lyon-द्वारवा

Avery Takes The Stage:
Kristen Silva-द्वारवा

My Travlin’ Eye:
Jenny Sue Kostecki-Shaw-द्वारवा

अस्ीकरण: सूचीबद्ध पुसतकहरू्ेल OAR-कवा व्चवार, 
उपचवार प्रकरि्वाबवारे सुझवाउहरू अ्थ्वा गचककतसकी् 
परवामि्थ्लवाई प्रनतबबषमबत गददैनन ्ट।

आखँामा कसरी टिालो लगाउिु!

आखँाको टिाँषससिे टिालो
टिवाँषससने टिवा्लो्लवाई ्सप्रकवार्ेल ्लगवाउनुप ््थ 
जसमवा अगधक सवाँघुरो भवाग्ेल नवाक र 
गवा्लवाको चौ्डवा हड्डी शमलने स्थवान्लवाई पवार 
गरोस ्ट। शििु्ेल न्द्हरूबवाटि हेन्थ नसकोस ्ट, 
्ो सुननषशचत गनु्थ औधी महतत्पूण्थ ्।

लुगाले बिाइएको आँखाको  
टिालो + चेसमा
शििुको चेसमवाको ग्लवासमवाग्थ ्लुगवाको टिवा्लो 
्लगवाइन्। ्ो ्ेलनसमवाग्थ ्लुगवाको टिवा्लो 
सवारेको जसत ैसषज्लो हुन्। दवाहहनेपहट 
्लगवाउने ्लुगवाको टिवा्लो अनन देबे्पहट 
्लगवाउने ्लुगवाको टिवा्लो उप्लबध ्न ्ट, जो 
्स कुरोमवाग्थ ननभ्थर ग ््थ कक ्डकटिर्ेल 
तपवाईंको शििु्लवाई कुन आखँवामवा टिवा्लो 
्लगवाउनु आ्श्क ् भनी भनेको ्।

आखँाको टिाँषससिे टिालो + चेसमा
्हद तपवाईंको शििु्ेल चेसमवा ्लगवाउँ् भने,  
चेसमवा्लवाई टिवाषँससने टिवा्लो मवाग्थबवाटि 
्लगवाउनुप ््थ । तपवाईं्ेल टिवा्लो्लवाई चेसमवाको 
्ेलनस अ्थवा्थत ्ट ग्लवासमवाग्थ टिवँासन हँुदैन। 
्ो प्रभवा्कवारी हँुदैन।


