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 موتیابند

 منتظر سرجری دی موتیابند لوکاں ودھ توں 54،000 اچ ہسپتاالں( HA) اتھارٹی ہاسپٹل اچ کانگ ہانگ اکیلے میں، 2009

 سن۔ دے ودھ توں عمر دی سال 71 ودھ توں 42،000 اچوں ایناں تے سن،

 توں کارن دے عمل دے رسیدگی عمر قدرتی اک دی خود اچ لینس دے ودھ موتیابند اے۔ بیماری دی انکھ عام اک موتیابند

موتیابند  اے۔ جاندا ہوندا اضافہ اچ خطرہ دے موتیابند اے، ودھدی عمر دی لوکاں جیویں کہ جیویں لئی، ایس اے۔ ہوندا واقع

دے لئی دوجے خطرے دے عوامل اچ سنگین دور دی نظر دی کمزوری، سورج دی روشنی تے دیر تائیں تکشف، 

 سکدا ہو وی نوں کسی موتیابند لئی، ایس ، یا بعض دوائیاں نوں ورتنا شامل ہین۔ذیابیطسمخصوص بیماریاں جیویں کے 

 موتیابند نوں لوکاں% 14 وچکار دے سال 45 تے 36 ہک اے چلدا پتہ توں* سروے اک گئے کیتے اچ کانگ ہانگ اے۔

 سارے بہت کہ اے ایہہ غالبا ً کارن دا ایس اے۔ رکھدا رحجان دا جان ہو اچ عمری کم موتیابند کہ اے کردا ظاہر ایہہ اے۔

  نیں۔ ورتدے زیادہ بہت نوں انکھاں اپنی لئی دے کم نیڑے جیہڑا تے ہین شکار دا کمزوری دی نظر دی دور شدید لوکی

 سکدا بن کارن دا پن اندھے مستقل موتیابند تے جاوے، کیتا نہ عالج جے ہین۔ نئیں عالمتاں واضح کوئی دی موتیابند ابتدائی

 نال باقاعدگی لئی دے الن پتہ چھیتی دا موتیابند تے چائیدا کرانا عالج نال دے خیال بوہتی دا بصارت اپنی سانوں اے۔

   چائیدا۔ کرانا معائنہ دا انکھاں

 7۔200 ،(HKUPOP) پروگرام دا رائے عوامی یونیورسٹی کانگ ہانگ: ماخذ*
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 اے؟ کی موتیابند .1
 عام دی پشت اتےوکس کرن لئی ورتیا جاندا اے۔ انکھانسانی لینس کیمرے دے لینس دی طرح اے جیہڑا شبیہوں نوں 

 ایس تے ہین جاندی ہو دھندلی شبیہات تے ہین، جاندے ہو ابرآلود لینس جدوں اے۔ ہوندا شفاف تے واضح ایہہ تے، طور

 اے۔ جاندا سدیا موتیابند نوں حالت

  

 ہین؟ کی عوامل دے خطرے دے موتیابند .2
 او، موجود اچ اک کسے اچوں زمریاں دتیاں ہیٹھاں تسی جے ہین۔ سکدے بن کارن دا موتیابند عوامل مبتال اچ خطرے کئی

 : برتو احتیاط تے طور فوری تے رہو آگاہ کے کر مہربانی تے

 ( 95~  عام، کے ودھ) عمر زیادہ بہت% 

 کرنا سامنا تائیں مدت طویل دا روشنی الٹراوائلٹ تئیں دے روشنی دی سورج  

 سرجری دی ڈیلے دے انکھ یا زخم دا انکھوں سابقہ  

 گلوکوما سوزش، کہ جیویں بیماری دی انکھ  

 بیماری میٹابولک ،شکری ذیابیطس کہ جیویں بیماریاں جسمانی نظام  

 اسٹیرائیڈ کہ جیویں دوائیاں آلی جان الئی اتے جسم یا جسمانی نظام  

 ایکسرے کہ جیویں سامنا دا تابکاری  

 موتیابند موروثی کہ جیویں ہسٹری دی خانداناں  

 روبیال کہ جیویں انفیکشن مادری  

  

 ہین؟ کردے کیویں تھام روک دی موتیابند .3

ایہدے  اے۔ سکدا بچا توں ہون دے موتیابند آنا، سامنے اچ روشنی گھٹ دی سورج کے پا گالسز سن ویلے دے جان باہر

( تے چنگا کنٹرول حاصل ذیابیطس( تے نظام جسمانی بیماریاں )جیویں کے عنبیہ ورمعالوہ، بنیادی آکیولر )جیویں کے 

 گھٹ کر سکدا اے۔کرو تے اسٹیرائیڈ تے مشتمل دوائیاں دے طویل مدتی ورتن نال بچنا وی خطرے نوں 

 گیا پایا مؤثر اچ دین روک نوں تشکیل دی موتیابند نوں جناں ہین نئیں سپلیمنٹس غذائی یا دوائیاں ایسی کوئی تائیں، اجے

 ہووے۔

  

 اے؟ بندا کیویں موتیابند .4
 لینس جیہڑے ہین ہوندے منظم اچ ساخت خاص اک ریشے اے۔ ہوندا بنیا کے مل نال ریشیاں پروٹینی تے پانی لینس انسانی

 کیتے بیان اتے یا اے جاندا ہوندا وڈا فرد اک جدوں ہین۔ دیندے گزرن نوں روشنی اچوں ایس تے ہین بناندے صاف نوں

 جیہڑا ہین جاندے جڑ نال دوجے اک تے ہیں لگدے ہون خراب ریشے تے اے، ہوندا سامنا دے عوامل مبتال اچ خطرے

  نیں۔ دیندے روک نوں ہون داخل روشنی تے ہین بندے کارن دا ابرآلودگی اچ لینس انسانی
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 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی موتیابند کی .5

 دا عالمتاں دتیاں ہیٹھاں مریض نال، نال دے ودھن دے موتیابند اے۔ ہوندا بغیر دے عالمتاں تے طور عام ایہہ اچ، مرحلے ابتدائی

 :اے سکدا کر تجربہ

 ودھنا دا پن مدھم تے دھندالہٹ 

 جانا چندھیا اچ روشنی تیز یا ویلے کردے ڈرائیونگ  

 پینا مدھم دا رنگاں 

 ہوے ہوئی بہتری اچ نظری دی دور شاید فیر تے تبدیلی اکثر اچ نسخہ دے چشمے 

 عکس دوہرا اچ انکھ متاثرہ  

  

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی موتیابند .6

 موتیابند اے۔ جاندی کیتی باآسانی نال دے معائنہ بائیومائیکروسکوپک لیمپ سلٹ ولوں دے ڈاکٹر دے انکھاں تشخیص دی موتیابند

  اے۔ سکدی ہو لوڑ دی پھیالؤ دے پتلی لئی دے معائنہ تفصیلی اک دے مورفولوجی

 ہین۔ سکدے جا کئے وی ٹیسٹ دتیاں ہیٹھاں دوران، دے مشاورت 

 ٹیسٹ ایکویٹی بصارت  

 پیمائش دی دباؤ آکیولر انٹرا  

 معائنہ فنڈس 

  چائیدا۔ جانا کیتا دور نوں وجوہات ثانوی بنیادی لئی دے بند موتیا پہالں سے تشخیص دی موتیابند اچ بارے دے عمر

 

 ہین؟ کی پیچیدگیاں دی موتیابند .7
تے  گلوکوماجدوں موتیابند اک ایڈوانسڈ مرحلہ پر پہنچ جاندا اے، جس اچ پیچیدگیاں جیویں کے موتیا بند دے بارے اچ 

 پیڑ۔ اچ سر تے انکھاں سرخ دردناک اے، سکدا ہو پیش نال دے بصارت ناقص ہی بہت مریض سوزش واقع ہو سکدی ہین۔

 گا۔ جاوے کیتا سمجھوتہ اتے نتیجہ بصری بعد، دے عالج نال سرجری

  

 اے؟ عالج کی دا موتیابند .8
 تے طور عام نوں آپریشن اے جاندی سمجھی عالج مؤثر ودھ توں سبھ وی اجے سرجری دی کڈھن موتیابند لئی دے لینس ہوئے خراب

 ودھ توں سبھ دو کل، اج اے۔ جاندی دی دے اجازت دی جان گھر دن اسی نوں مریض تے اے جاندا دتا انجام ہیٹھاں دے اینستھیزیا مقامی

  ہین۔ استخراج موتیابند کیپسولر ایکسٹرا تے فیکوملسیفیکیشن دی انکھ عدسہ آپریشن موتیابند ترین عام

  

 نوں اونہاں بعد ایہدے تے اے کرتی استعمال توانائی الٹراساؤنڈ فیکوملسیفیکیشن دی انکھ عدسہ لئی دے توڑنے اچ ٹکڑوں نوں عدسہ

 دی انکھ عدسہ موتیابند ہر وی، فیر اے۔ نئیں لوڑ دی الن ٹانکے کسے تے اے زخم جیا نکا اچ ایس ہین۔ دیندے کڈح باہر سے انکھ

 اے سکدا ہو آپشن چنگا اک مواد موتیابند کیپسولر ایکسٹرا لئی، دے موتیابند کثیف انتہائی ایناں اے۔ نئیں موزوں لئی دے فیکوملسیفیکیشن
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 روک توں بھجن ٹٹن نوں ڈھانچیاں بصری دوجے نال مدد دی توانائی الٹراساؤنڈ اعٰلی اچ فیکوملسیفیکیشن دی انکھ عدسہ ایہہ کے جیویں

 اے۔ سکدا

  

  گا۔ جاوے کیتا نصب اچ ویلے اوسی نوں لینس مصنوعی بعد، دے ہٹان نوں موتیابند لئی، دے بنان چنگا نوں نتائج بصری

  

 ہین؟ پیچیدگیاں کیا دی سرجری دی موتیابند .9
 آپریشنز ودھ توں% 90 دے موتیا ساتھ، دے قدمی پیش دی ٹیکنالوجی وی، فیر ہین۔ ہوندے مبتال اچ خطرے آپریشن سارے

 بصری کارن دے اوناں تے ہو، جے ہین، عام کم اوہ کہ بھانویں اے۔ جاندا دتا انجام نال کامیابی دے پیچیدگیاں کسی بنا نوں

  اے۔ سکدا ہو سمجھوتہ اتے نتائج

 : اے گیا کیتا درج ہیٹھاں نوں پیچیدگیاں آلی بنن خطرہ لئی دے بصارت تے سنگین

 وگنا خون  

 مرض وبائی/انفیکشن 

 گلوکوما 

 ڈسپلے یا وقفے ریٹنا 

 ایڈیما میکولر 

 تالفی فُقدانً  کورنیل 

 اے ہوندی لوڑ دی آپریشن دوجے لئی دے ہٹان نوں جناں لینس گئے رکھے برقرار 

 نقصان دا بصارت 

  

 کریے؟ کیویں نگہداشت دی مریض دے بند موتیا .11
 نال باقاعدگی کول دے ڈاکٹر لئی دے الن اندازہ دا رفت پیش دی موتیابند نوں مریض پہالں، نال سرجری دی موتیابند

  چائیدا۔ کرانا اپ چیک دا انکھاں

 اک یا کرن بندوبست دا سواری اک نوں اونہاں اے۔ سکدا جا واپس گھر دن اوسی تے طور عام مریض بعد، دے سرجری

 سکدے چال نئیں گڈی اوہ بعد فوری دے آپریشن جے کیوں اے جاندا دتا مشورہ دا رکھن نال نوں فرد کسی لئی دے ہمراہی

 دے ایس کے ال ڈھال دی انکھاں اک تے اے جاندا دتا ال پیچ لئی دے دن اک اتے انکھ آلی جان کیتی آپریشن کدار کدے ہین۔

 اے۔ جاندا کیتا تحفظ توں دباؤ تے جان رگڑے

 تے دوائیاں دی اوناں چائیدا۔ بچنا الزما ً توں چکن وزن بھاری تے کھانسی زوردار موڑن، نوں مریض بعد دے سرجری

 معمولی غیر کوئی وی جدوں چائیدی۔ جانی کیتی افزائی حوصلہ لئی دے کرن تعمیل چنگی دی مشاورتاں اپ فالو اچ بعد

  چائیدی۔ لبھنی مشاورت اچ سلسلے دے انکھاں نوں اونہاں ہووے، ممکن چھیتی جنی تے ہووے، پیڑ تے سرخی
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