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 ਮੋਤੀਆ 

ਸਾਲ 2009 ਵ ਿੱ ਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਸਪੀਟਲ ਅਥਾਵਿਟੀ (ਐਚਏ) ਵ ਿੱ ਚ 54,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਮੋਤੀਆ ਸਿਜਿੀ ਕਿਾਉਣ ਦਾ ਉਡੀਕ ਕਿ ਿਹੇ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ 42,000 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 71 

ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸੀ। 

ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਇਿੱਕ ਆਮ ਅਿੱਖ ਦੀ ਵ ਮਾਿੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਵ ਮਾਿੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਿ  ਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਇਿੱਕ ਕੁਦਿਤੀ ਪਰਵਕਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਜ ੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਿ  ਧਦੀ ਹੈ, ਮੋਤੀਆ ੂੰਦ ਦਾ ਜੋਖਮ  ਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੇ ਹੋਿ ਜੋਖਮਕਾਿੀ ਕਾਿਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਿ ਮਾਯੋਵਪਆ, ਲੂੰ   ੇਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਸ ਿਜ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿਵਹਣਾ, 
ਵ ਸੇ਼ਸ਼ ਵ ਮਾਵਿਆਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡਾਈਵ ਟੀਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕਸੇ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਵਦਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਇਿੱਕ ਸਿ ੇਖਣ* ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ 36 ਤੋਂ 45 ਉਮਿ 

 ਾਲੇ 14% ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਵ ਿੱ ਚ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਇਸ ਕਾਿਨ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਚ ਮਾਯੋਵਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੂੰਮ ਲਈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇਹਨ।  

ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਤਿੱ ਖ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 
ਅੂੰਨਹੇ ਪਣ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਿ ਦਾ  ਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਵਧਆਨ ਿਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਤੀਆ ੂੰਦ 

ਦੀ ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਅ ਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਅਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

* ਸਰੋਤ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯ ਨੀ ਿਵਸਟੀ ਪ ਵਲਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਰੋਗਿਾਮ (HKUPOP), 2007  
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1.      ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਕੈਮਿੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸੇ਼  ਾਂਗ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਵਚਿੱ ਤਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿੱਖ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਿਨ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਧੁੂੰ ਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਚਿੱ ਤਿਾਂ  ੀ ਧੁੂੰ ਦਲੇ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਸਵਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੋਤੀਆ ੂੰਦ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

2.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

 ਿੱਖਿ ੇਜੋਖਮਕਾਿੀ ਕਾਿਕਾਂ ਦ ੇਕਾਿਨ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵ ਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ 
ਕਿ ਕੇ ਸਾ ਧਾਨ ਿਹ ੋਅਤ ੇਤਤਕਾਲ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ  ਿਤ：ੋ 

  ਿੱ ਧਦੀ ਉਮਿ (ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ, ~ 95%)  

 ਸ ਿਜ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਲਟਿਾ ਾਇਲਟ ਿੋਸ਼ਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਲੂੰ  ੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਸੂੰਪਿਕ  

 ਵਪਛਲੀ ਓਵਕਊਲਿ ਜਾਂ ਇਨਟਿਾਓਵਕਊਲਿ ਸਿਜਿੀ  
 ਓਵਕਊਲਿ  ੀਮਾਿੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸੋਜ, ਗਲ ਕੋਮਾ  
 ਸਿੀਿ ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ  ੀਮਾਿੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡਾਈਵ ਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ, ਪਾਚਕ ਿੋਗ 

 ਸਿੀਿ ਜਾਂ ਉਪਿੀ ਦ ਾਈਆਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਟਿੌਇਡ  

 ਿੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਿਕ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਐਕਸਿ ੇ 

 ਪਵਿ ਾਿਕ ਵਪਛਕੋੜ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ  

 ਮਾ ਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿ  ੈਲਾ  

  

3.      ਮੋਤੀਆ ਨ ਿੰ  ਬਕਵੇਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾਵੇ? 

 ਾਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ ਿਜ ਦੀ ਿੋਸ਼ਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਧੁਿੱ ਪ ਦਾ ਚਸਮਾ ਪਵਹਨ ਕੇ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਿੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅੂੰਡਿਲਾਈਗ ਓਵਕਊਲਿ (ਵਜ ੇਂ ਯ  ੇਵਟਸ ) ਅਤ ੇਸਿੀਿ ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ  ੀਮਾਿੀ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡਾਈਵ ਟੀਜ਼ ) ਦਾ 
 ਧੀਆ ਵਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕਿਕੇ ਅਤ ੇਸਟਿੌਇਡ  ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਲੂੰ   ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਿੇ 

ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ  ਣਨ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ ਪ ਿਕ ਤਿੱਤ ਪਰਮਾਵਣਤ 
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ਨਹੀਂ ਹਨ। 
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4.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ  ਣਦਾ ਹੈ? 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਲੈਂਸ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਪਰੋਟੀਨ  ਾਲੇ ਫਾਈ ਿ ਦ ੇ ਣ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।ਫਾਈ ਿ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਵਤਆਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 

ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਸਾਫ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵਜਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕ ੇਿੌਸ਼ਨੀ ਗੁਜਿਦੀ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ ਹੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਿ  ਿੱ ਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਿ ਵਦਿੱ ਤ ੇ

ਜੋਖਮਕਾਿੀ ਕਾਿਕਾਂ ਦ ੇਸੂੰਪਿਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈ ਿ  ਣਨਾ  ੂੰਦ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵਮਲ ਜਾਂਦ ੇਹਨ 

ਵਜਸ ਦ ੇਕਾਿਨ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਲੈਂਸ ਧੁੂੰ ਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰ ੇਸ਼ ਿੁਿੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

5.      ਕੀ ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸੁ਼ਿ ਆਤੀ ਅ ਸਥਾ ਵ ਿੱ ਚ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿ ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਮੋਤੀਆ  ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ, 

ਮਿੀਜ ਮਿੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਲਗਾਤਾਿ ਧੁੂੰ ਦਲਾਪਣ ਅਤ ੇਿੌਸ਼ਨੀ ਘਿੱਟ ਹੋਣਾ 
 ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚਮਕ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਖਣਾ  
 ਿੂੰਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ 
 ਅਕਸਿ ਗਲਾਸ  ਦਲਣਾ ਦੇ ਕਾਿਨ ਪਰੈਸ ਾਯੋਵਪਆ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਪਰਭਾਵ ਤ ਅਿੱਖ ਨਾਲ ਡ ਲ ਨਜ਼ਿ ਆਉਣਾ 

 

6.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਨਦਾਨ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸਵਲਿੱ ਟ-ਲੈਂਪ  ਾਇਓਮਾਈਕਿੋਸਕੋਵਪਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਮੋਿਫੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵ ਸਥਾਿਪ ਿ ਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਡਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਸ਼ ਿੇ ਦੌਿਾਨ, ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਟੈਸਟ  ੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਵ ਜ਼ ਅਲ ਦੀ ਤੀ ਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ  

 ਇੂੰਟਿਾਓਵਕਊਲਿ ਪਰੈਸਿ ਦੀ ਮਾਪ  

 ਫੂੰ ਡਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਉਮਿ-ਸ ੂੰ ਧਤ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੇ ਘਵਟਆ ਸੈਕੂੰ ਡਿੀ ਕਾਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਿ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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7.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦੀਆਂ ਜਬਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ  ਹੁਤ ਅਗਾਊਂ ਅ ਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਵਗਆ ਹੋ ੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਗਲ ਕੋਮਾ ਨਾਲ ਸ ੂੰ ਧਤ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ 

ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ ਜਵਟਲਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿੀਜ਼ ਦੀ  ਹੁਤ ਮਾੜੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ, ਦਿਦਨਾਕ ਲਾਲ ਅਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿ 

ਦਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ  ਾਅਦ ਵ ਜ਼ੁਅਲ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

  

8.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 

ਧੁੂੰ ਦਲੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਕਿੱਢਣ ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ ਸਿਜਿੀ ਹੈ। ਓਪਿੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਿੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਵਦਨ ਘਿ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿੱਜ-ਕਿੱਲਹ, 
ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੇ ਓਪਿੇਸ਼ਨ ਫਾਸੀਓਇਮਲਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਐਕਸਟਿਾ 
ਕੈਪਸੁਲਿ ਮੋਵਤਆ ਦਾ ਕਿੱਢਣਾ ਹੈ। 

 ਫਾਸੀਓਇਮਲਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਟੁਕਵੜਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਲਟਿਾਸਾਊਂਡ ਊਿਜਾ ਦੀ  ਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਫਿ 

ਅਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹੈ ਅਤ ੇਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ ਿਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਹਿ ਮੋਤੀਆ ਲਈ ਫਾਸੀਓਇਮਲਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਢੁਕ ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀਆ  ਹੁਤ 

ਵਜਆਦਾ ਸੂੰਘਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਿਾਕੈਪਸੁਲਿ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਕਿੱਢਣਾ ਵ ਹਤਿ ਵ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 

ਇਹ ਫਾਸੀਓਇਮਲਸੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਉੱਚ ਅਲਟਿਾਸਾਊਂਡ ਊਿਜਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਿੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਹਤਿ  ਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ੀਸੇ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆ ਨ ੂੰ  
ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

  

9.      ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਬਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਸਾਿੇ ਓਪਿੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਖਮ  ਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, 90% ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੇ 

ਸਫਲਤਾਪ ਿ ਕ ਜਵਟਲਤਾ ਾਂ ਦੇ ਵ ਨਾ ਸਫਲਤਾਪ ਿ ਕ ਪਰਦਿਵਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹ ਅਸਧਾਿਨ ਹਨ, ਜ ੇ

ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵ ਜ਼ ਅਲ ਨਤੀਜੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਗੂੰ ਭੀਿ ਅਤ ੇਨਜ਼ਿ  ਾਲੀਆਂ ਘਾਤਕ ਜਵਟਲਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:  

 ਖ ਨ  ਿੱਗਣਾ  
 ਲਾਗ  

 ਗਲ ਕੋਮਾ 
 ਿੈਟੀਨਾ ਸੂੰ ੂੰ ਧੀ ਤੋੜ ਜਾਂ ਅਲਗ ਹੋਣਾ 
 ਮੈਕੁਲਿ ਐਡੀਮਾ 
 ਕੋਿਨੀਆ ਡੀਕੂੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ 

 ਲਗਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਲੈਂਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟ  ਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦ ਜ ੇਉਪਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿ ਿਤ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 ਅਿੱਖ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

  

10.  ਮੋਤੀਆਬ ਿੰ ਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਮੋਤੀਆਵ ੂੰ ਦ ਦੀ ਸਿਜਿੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਮਿੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਲਈ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ 

ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸਿਜਿੀ ਦੇ  ਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਿੀਜ ਉਸੇ ਵਦਨ ਘਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਿੱਡੀ 
ਦੀ ਵ  ਸਥਾ ਕਿੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਹੋ ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਓਪਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਿੂੰ ਤ  ਾਅਦ ਗਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ 
ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦ ੇਸਿਜਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿੱਖ ਤੇ ਪਿੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਅਿੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਨ ੂੰ  ਦ ਾਉਣਾ  ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਿੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਿਜਿੀ ਦੇ  ਾਅਦ ਜਲਦੀ ਝੁਕਣਾ, ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਖਾਂਸੀ ਅਤ ੇਭਾਿੀ  ਜ਼ਨ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਵਚਤ 

ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਿੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦ ੇ

 ੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਿਨ ਲਾਲੀ ਅਤ ੇਦਿਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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