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ਰਫੇਰ੍ਕੈਿਟਵ ਗਲਤੀਆ ਂ(ਮਾਇਓਿਪਆ, ਹਾਈਪਰਿੌਪਆ, ਅਸਿਟਗਮਾਿਟਜ਼ਮ, ਪਰ੍ਸੈਬੀਓਿਪਆ) 
 
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਮਾਇਓਿਪਆ, ਹਾਈਪਰੌਿਪਆ, ਅਸਿਟਗਮਾਿਟਜ਼ਮ ਿਵੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਰੇਿਟਨਾ ਦੀ ਸਿਤਹ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹ� ਮੁੜ-ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਨਕਾਂ ਸਭ ਤ� ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਿਵਧੀ ਹਨ| ਜੇ ਤੁਸ� ਿਰਫਲੈਕਿਟਵ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੇਫਰ੍ ੈਕਿਟਵ 
ਕਮੀਆ,ਂ ਿਕੱਤੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸੰਬਧੰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਤ� ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ|ੈ ਰੇਫਰ੍ ੈਕਿਟਵ ਸਰਜਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਖ 
ਕਲੀਿਨਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ|ੈ 
 
ਮਾਇਓਿਪਆ 

ਮਾਈਓਿਪਆ (ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣਾ) ਇੱਕ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ| ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਰੇਿਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂਧੰੁਧਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ| 
 
ਸਧੁਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ 

 ਐਨਕਾਂ (ਅਵਤਲ ਲ�ਜ਼) 
 ਕਾਂਟੇਕਟ ਲ�ਜ਼ 

 ਰੇਫਰ੍ ੈਕਿਟਵ ਸਰਜਰੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 
 ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਰਿਨਅਲ ਰੇਫਰ੍ ੈਕਿਟਵ ਸਰਜਰੀ, ਿਜਵ� ਿਕ RK, AK 

 ਲੇਸਰ-ਅਿਸਸਟਡ ਇਨ ਸੀਟੂ ਕੇਰਾਟੋਿਮਲੇਉਿਸਸ (LASIK) 

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਲ�ਜ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ੍ਾਓਕੂਲਰ ਲ�ਜ ਲਗਾਉਣਾ (ਿਸਰਫ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੀ ਘੱਟ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਿਨਗਾਹ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ) 

 
ਹਾਈਪਰਿੌਪਆ 

ਹਾਈਪਰੌਪੀਆ (ਦੂਰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਘਟਣਾ) ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹ|ੈ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ 
ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਿਚੱਤਰ ਧੰੁਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਲਕੇ ਹਾਇਪਰਓਿਪਆ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ| ਪਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪਰ੍ਿ�ਆ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਾਧੂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਿੁਵਧਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲੱਛਣਾ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
 
ਸਧੁਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ 

 ਐਨਕਾਂ (ਉ�ਤਲ ਲ�ਜ਼) 
 ਕਾਂਟੇਕਟ ਲ�ਜ਼ 

 ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ  
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ਅਸਿਟਗਮਾਿਟਜ਼ਮ 

ਅਸਿਟਗਮਾਿਟਜ਼ਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰ-ੇਵੱਖਰੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੁਦੰਾ ਹ|ੈ ਅਸਿਟਗਮਾਿਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
ਦੋਹਰੇ ਿਚੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਧੰੁਦਲੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ| ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹਲਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲ�ਜਾ ਂਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ|  
 
ਪਰ੍ਸੈਬੀਓਿਪਆ 

ਪਰ੍ੈ�ਸਬੀਓਿਪਆ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ|ੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲ�ਜ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਖੋ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ 
ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹ|ੈ ਪਰ੍ਾਸਬੀਓਿਪਆ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਲ�ਜਾ ਂਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 
 
ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਕਈੋ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹ,ੈ ਿ�ਪਾ ਕਰਕ ੇਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ ੋ  
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