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अपवतर्क ��ुटह� (Refractive Errors) [अदरु दिृ� (Myopia), दरू दिृ�(Hyperopia), 
एिस्टगम�ेटज्म(Astigmatism), �ेसबायोिपया (Presbyopia)] 
 
प�रचय 
अदरु दिृ�, दरू दिृ� र एिस्टगमे�टज्ममा, आँखामा �वेश गन� �काशको �करणलाई िविभ� सुधारात्मक त�रका�ारा 
रे�टनाको सतहमा पुनःफोकस गनर् स�कन्छ ।  
सामान्य �पमा, चस्मा सिजलो र साधारण उपाय हो । य�द तपा�लाई अपवतर्क शल्य��या गन� सोच्न ुभएको छ भने, 
तपा�ले िनणर्य िलनु अिघ अ�ेशनको प��या र यसको जोिखमको बारेमा थाहा पाउन ज�री छ । सुधारात्मक 
त�रकाह�को छनोट गदार् अपवतर्क �ु�टको िड�ी, �वसाय र आवश्यक सौन्दयर्तामा भर पदर्छ । हाल सरकारी आइ 
िक्लिनकह�ले अपवतर्क शल्य��याको सेवा �दान गरेका छैन ।  
 
अदरू दिृ� 
अदरू दिृ� (टाढा˗नद�ेे) भनेको टाढाको वस्तुह� स्प� �पमा द�े स�े क्षमता न�नु हो । आँखा िभ� �वेश गन� �काश 
रे�टनाको अघािड फोकस �न्छ र टाढाको वस्तुह� हदेार् धिमलो दिेखन्छ । 
 
सधुारात्मक उपायह� 
 चस्माह� (कन्केभ लेन्स) 
 कन्�ाक्ट लेन्स 
 अपवतर्क शल्य��या जसमा िन� पदर्छः  
 इिन्सजनल क�नर्यल �र�ािक्टभ सजर्री जस्तै आरके (RK), एके (AK) 
 लेजर˗एिसस्टेड इन िसटु केराटो माइलुिसस (LASIK) 
 िक्लयर लेन्स एक्स�ाक्सन र इन्�ावकुलर लेन्स �त्यारोपण (यो टाढा˗नद�ेे गिम्भर भएका आँखाह�को लािग 

मा�) 
 
दरू दिृ� 
दरू दिृ� (निजक˗नद�ेे) भनेको निजकको वस्तहु� द�े स�े क्षमता न�नु हो । आँखा िभ� �वेश गन� �काश रे�टना 
पछािड फोकस �न्छ र इमेज धिमलो दिेखन्छ । हल्का दरू दिृ� भएका भखर्रका रोगीह�ले फोकसलाई स्वयं˗िमलाएर 
कम गनर् सक्छन् । तर थकान र बढ्दो उमेरको साथ, थप फोकस गन� �यास (एकोमोडसेन भिनन्छ)ले गदार् लक्षणह� 
िनम्त्याउन सक्छ ।  
 
सधुारात्मक उपायह� 
 चस्माह� (कन्भेक्स लेन्स) 
 कन्�ाक्ट लेन्स 
 लेजर सजर्री  
 
एिस्टगम�ेटज्म 
एिस्टगमे�टज्म आँखाको िविभ� अक्षमा फोकसको कारणले �न्छ । एिस्टगमे�टज्म भएका मािनसह�ले दईु वटा वस्तुह� 
द�े सक्छन् वा धिमलो दशृ्य दखे्छन् । मािथ उल्लेख ग�रएको लक्षणह� नभएको हल्का एिस्टगमे�टज्मको लािग, 
सुधारात्मक लेन्सह� आवश्यक पद�न ।  
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�सेबायोिपया 
�ेसबायोिपया सामान्यतया निजकको अक्षरह� पढ्नमा क�ठनाई भनेर वणर्न ग�रएको छ । यो �ाय ४०˗४५ वषर्को 
उमेरमा �न्छ । उमेर बढेसँगै, लेन्सले प�रिस्थित अनसुार निजक दरुीको फोकस िमलाउने क्षमता गुमाउछ र यसले 
निजकको दशृ्यको लािग एकोमाडसेनको पावर घटाउछ । �ेसबायोिपया डाक्टरको सल्लाह बमोिजको लेन्सह�ल ेसधुानर् 
स�कन्छ ।  
 
य�द केही कुराको सोधपछु गनुर्परेमा, कृपया फलो अपको समयमा डाक्टरसगँ सल्लाह गनुर्होस ्।  
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