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 موتیا کاال
، بصری میدان تیزیدی نظر  رفتہ رفتہ خرابی عصب بصری اے۔بیماری  دی اک عصب بصری موتیا کاال

 اے۔ جاندیطرف لے دی اندھے پن  تے ضرر رسانی دے حوالے دے نال
 

 اقسام
 اے۔ا سکدا جا تتقسیم کی وچ موتیا کاالدائمی  تےشدید نوں اس  ہوندیاں نیں۔کئی مختلف اقسام دیاں  موتیا کاال

 اے۔ا سکدا جا تمنقسم کی دے اندر وی موتیا کاال ثانوی تے ابتدائینوں دوسری جانب، اس 
 
 موتیا کاال دائمی 

، مریض دے وچاگلے مرحلے  اے۔ نہیں ہوندیکوئی عالمت وچ ابتدائی مرحلے دی  موتیا کاال دائمی
اشیاء دی آس پاس نوں اس  تے اےا سکددیکھ نوں ) جیسا کہ ڻنل وژن(صرف مرکزی بصارت 

دی مکمل اندھے پن وچ نتیجہ دا اگر مرض بگڑ جائے تو اس  اے۔ی سکدمشکل پیش آ وچ دیکھنے 
 اے۔ا سکدنکل وچ صورت 

 
 موتیا کاال شدید 

درج ذیل  تے اے ندااضافہ ہو جانال تیزی وچ ) دباؤ درون چشمی(دباؤ دے  وچ اکھ موتیا کاال شدید
دا  اکھ، کہردار قرنیہ،  اکھودھندالہٹ، ہالے، سرخ دی نظر : جاندیاں نیںاچانک شروع ہو وی عالمات 

لیے یہ  یاس تے اےی سکداندر مستقل طور پر بینائی جا دے دن  اکقے۔  تےشدید درد، سردرد، متلی 
 جائے۔کیتے طلب  معاونتطبی  تےر کہ فوری طو اےضروری 

 
 موتیا کاال ثانوی تے ابتدائی 

دوسرے  ایہہمگر دی عموماً بظاہر کوئی مخصوص وجوہات نہیں ہوندیاں نیں  موتیا کاال ابتدائی
 یگردباؤ د تے اکھ ،وچ موتیا کاال ثانوی۔ )ویکھدوچ  یلاسباب ذ( اےا سکدہو  باعثدے عناصر 

 یشن، آپرصده یومر،بہنے، ڻدے اندر خون دے  اکھ یوویڻس، یکٹ،کانڻر یچوربشمول ہائپر م ،اںیماریب
 اے۔واال دباؤ شامل  پے جاونباعث دے مناسب استعمال  یرغدے  یرائیڈسڻر تے یچیدگیاںپدی بعد دے 

 
 اسباب
توں اس حوالے وچ خاندان دے جن  یضمر اے۔ نداتوں متعلقہ ہوعناصر  ینیاتیج/ینسل موتیا کاال یمرکز
زائد دے  موتیا نوں کاال ہاںان اے ندیہو شکایت زیادهدی قریب نظری وچ  ہاںجن تے اے ندیہو یہسڻر مثبت

 یوویڻس، یکٹ،کانڻر یچورکہ ہائپرم یساج یفیاتکدیان  امراض چشم یگرد موتیا کاال ثانوی ۔ندے نیںخطرات ہو
نال ربط  یاتادو یڈسڻرائاچشم  تے یشنآپر، زخمدا  اکھ یومر،ڻ یموریج،ہ یسوڻر یڻینوپیتھی،ر یابیطس،ذ یدشد

 اے۔ رکھدا
 

 عواملدے خطرے 
  دباؤ درون چشمیزائد 
 خاندانی تاریخ 
  بیماریدی دل  تےہسڻری، بلند فشار خون دی ذیابیطس 
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 سوجندیرینہ دی  اکھ 
 طویل مدت تک استعمالدا سڻیرائیڈ ا 
 تنگ انڻیرئیر چیمبر تےانڻیرئیر چیمبر  باریک 

 
 عالج

 ایہہ تے اےبچانا توں نقصان  یدمزنوں  عصب بصری کےقابو کر نوں دباؤ  درون چشمیمقصد دا ج عال
 :اےا سکدجا  اتیحاصل کتوں ذرائع  یلدرج ذ
  قطرےدے  اکھڻاپیکل 
 لیزر تھراپی 
 سرجری 
 اے۔ترتیب دتا جاندا  طور پر  یانفرادنوں عالج  تے یادبندی شدت  تے یتنوعدی  موتیا دے کاال یضمر

 
 تاثرات
  تشخیص تےابتدائی مرحلے 
 فوری عالج 
  مطابقتتوں بہتر دوا 
  بار بار معائنہدے نال باقاعدگی 

 
 
 

 ئی نیں۔لدے حوالے  دےمقصد دے معلومات عمومی آگہی  ایہہ
وکر اورتمشتوں طبی ماہرین ، براه مہربانی ہیں نیں تےکوئی سواالت وچ ذہن دے اگر آپ   
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