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िस्�न्ट 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
िस्�न्ट (strabismus) आइबलको िमसअलाियनलाई बुझाउँछ। जब एउटा आँखा कुनै एक वस्तुमा 
केिन्�त �न्छ, अक� आँखा अक� �दशामा जान्छ। 
 
�कार 
िस्�न्ट वग�कृत  गन� िविभ� त�रकाह� छन्। सरल शब्दह�मा, यो लगातार वा आंतराियक �न 
सक्छ। अिधक सामान्य िस्�न्टमा  डाइभाज�न्ट र कोणभरजेन्ट िस्�न्ट पदर्छन। आंतराियक 
डाइभाज�न्ट िस्�न्ट हङ् कंगमा पाइन ेसबैभन्दा सामान्य �प हो। 
 
कारण  
िस्�न्ट जन्मजात, िवकास वा अिध�हणबाट �न सक्छ। तर िविश� कारणह� धेरै िबरामीह�मा 
पिहचान गनर् स�कन्छ। �ा� कारणह�मा दघुर्टनाह� (मिस्तष्क / आँखाको मांसपेिशह� / कक्षीय 
आघात), तंि�का तं�को रोग या आँखाको मांसपेिशह�, र अपवतर्क �ु�टह� (उ� मायोिपया वा 
हाइपरोिपया) शािमल छन्। 
 
नतीजा  
कस्मे�टक िचन्ताको बाहके, िस्�न्टले िडप्लोिपया (डबल दिृ�) र िब�ेको ि�िवम (३-आयामी) दिृ� 
पैदा गनर् सक्छ। िशशुह� र साना ब�ाह�मा य�द िस्�न्टको सही ढंगले उपचार गरीएन, भन ेयसल े
मिस्तष्क �ारा िवचिलत आखँाबाट दशृ्य सन्दशेको लामो समय सम्मको  दमनको प�रणाम �प 
अम्ब्लीयोिपया (अल्छी आँखा) पैदा गनर् सक्छ। 
 
उपचार  
�ारिम्भक बालापनका दशृ्य िवकासको महत्वपूणर् अविधको दौरान अवांछनीय दशृ्य प�रणामको 
रोकथाम गनर्को लागी �ारिम्भक पिहचान र िस्�न्टको उिचत उपचार अित महत्वपूणर् छ। शंका 
भएमा, तपाइँ एक पा�रवा�रक डाक्टर, बाल रोग िवशेषज्ञ, वा आँखा डाक्टर बाट िच�कत्सा सल्लाह 
िलनु पछर्। सबै उपचार एक आँखा डाक्टर, optometrist, वा orthoptist को अनुगमन मा गनुर्पछर् 
र अनुिचत उपचारले  िस्�न्ट वा अम्ब्लीयोिपया बढ्न सक्छ। 
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उपचार को �प मा शािमल �न सक्छ: 
● सुधारात्मक चश्मा वा ि�ज्म  
● आँखाको अलाइग्न्म�ट र दरूबीन दिृ� सुधार गनर् आथ�िप्टक �ायाम  
● ओक्लुजन रोकथाम थेरापी (रोकथाम वा ब�ाह�को चयिनत समूहमा अम्ब्लीयोिपयाको 

उपचारको लागी) 
● शल्य��या 

 
�टप्पणी  
● जब ब�ाले  निजकको वस्तमुा दखे्छ (उदाहरणको लागी, जब स्तनपान गराईन्छ), 

आँखाह� िभ� गएको दिेखन सक्छ तर यो strabismus न�न पनी  सक्छ। 
● ओक्लुजन रोकथाम थेरापी amblyopia को उपचार वा  रोकथामको  लािग मा� हो। 

यसले िस्कन्ट सच्याउँदनै। 
● कुनैपिन  खाना वा िभटािमनले  िस्�न्ट सुधार गन� �मािणत भएको छैन 
● कक्षाकोठामा ब�े िस्थित कारण िस्�न्ट बढ्दनै। 

 
 

 यो जानकारी सामान्य िशक्षा र सन्दभर्को लागी मा� हो। 
य�द तपाइँसगँ कुन ै�� छ, भन ेकृपया िच�कत्सा पशेवेरह�सगं सल्लाह िलनहुोस ्

िवशषेज्ञ सल्लाहकार समहू (न�े िवज्ञान) 
पिहलो �कािशत 2019  

 
 


	प्रकार
	कारण
	नतीजा
	उपचार
	टिप्पणी

