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 بھینگا پن
 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر
 

ا� ا�ھ ک� �ش �ت توجہ  دوںعدم موافقت دا اشارە کردا اے۔ ج یں د�ا(حول) ا�ھاں دے ڈھ�ل بھینگا پن
، دو�ی ا�ھ ک� دمرکوز کر   ہوندی اے۔ر ر� رخ کسمت دی طرف  ہور ی اے �ت

 
 اقسام

۔ سادە الفاظ وچ، ایہہ مستقل �ا وقفہ جایت ہو سکدی ننی  دی درجہ بندی لئئ مختلف ط���ت  بھینگا پن
وە سب توں ز�ادە عام صورت اے  بھینگا پن۔ وقفہ جایت متن�ع اے بھینگا پناے۔ ز�ادە عام متن�ع �ت متغ�ی 

 �  کہ ہانگ کانگ وچ پایئ جاندی اے۔  یجہ�ی
 

 وُج��ات
�ضوں وچ کویئ مخصوص وُج��ات نوں  بھینگا پن ، فروغ پذیر �ا الحق ہو سکدا اے۔ تاہم ا��� م�� پ�دا��ش

۔ الحق شدە ک��� وچ حادثات (دماغ / ا�ھ دے پڻھ� / آر�یڻل ڻراما)، �اں ننی جا سکد �اںشناخت نئنی کیت
و��ا) شامل ہوند�اں �اھ دے پڻھا�اعصایب نظام �ا  ں دی ب�مار�اں، �ت ر�ف��کڻیو خراب�اں (ہایئ مائی���ا �ا ہائ�پ

 ۔نی ن
 

 نتائج
�وسک��ک  بھینگا پنظاہری خدشات دے عالوە،  ) -3(ڈائیپل���ا (دہری بصارت) �ت ناقص سڻ�ی جہئت

دا مناسب ِعالج نہ کیتا جا�ئ  بھینگا پنں وچ، ا�ر �ابصارت دا باعث بن سکدا اے۔ نوزائ�دە �ت کم سن بچ
، دماغ دے باعث جگہ  ،  توں ہئ� ہویئ ا�ھ توں�ت ب�ی پ�غام دے تادیر دباؤ دے نتی�ب دے طور �ت

 ا�مبالئی���ا (سست چش�) �ت منتج ہو سکدی اے۔
 

 ِعالج
 � دی  بھینگا پنوچ بصارت دے عمل دے فروغ دے دوران نا�سند�دە ب�ی نتی�ب توں بچ�اؤ لئئ ابتدایئ بچنپ

ابتدایئ �شِخ�ص �ت مناسب ِعالج نہا�ت اہم�ت دا حامل اے۔ک� شبہ دی صورت وچ، �ساں نوں خاندای� 
، ماہر امراض اطفال، �ا ا�ھ دے معالج � طئب مشورە طلب کرنا چا� دا اے۔ہر ط�ح دے ِع  الج دی ڈا���
سٹ، �ا آرتَھ��ٹسٹ نوں کری� چا� دا اے کیونکہ غ�ی موزوں ِعالج  ، او�ڻومی��  بھینگا پننگرای� ا�ھ دے ڈا���

 �ا ا�مبلی���ا نوں بڑھا سکدا اے۔
 :  ِعالج دے ط��قوں وچ درج ذ�ل شامل ہو سکدے ننی

 کور��کڻیو سپ�کڻ�کلز �ا پرزم 
 ی آ س�آرتَھ��ڻک ورزش تا�ہ ا�ھ دی س�دھ �ت بائینوک  لر وژن وچ بہ�ت
 (  ا�ھ دی اوکلژن تھرایپ (بچوں دے منتخب گروپ وچ امبالئی���ا توں بچ�اؤ �ا ِعالج لئئ
 جری� 
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 تب��
 ا�ھ�اں اندر دی �ا ہوو�)یپ ر توں ُددھ  چھایت  دوں او (مثً� ج بچہ ق��ئب �ش نوں د�کھ� �ت  دوںج ،

 �ا حول نئنی وی ہو سکدا اے۔ بھینگا پنننی مگر ایہہ  ند�اںنظر آ د�اںطرف مڑ 
 نوں  بھینگا پناے۔ ایہہ  دیا�ھ دی اوکلژن تھرایپ �ف امبالئیی���ا توں بچاؤ �ا ِعالج دا َمقصد رکھ

 ڻھ�ک نئنی کردی اے۔
 ی لئئ کویئ خورا� �ت وڻامن بہ�ت ثابت نئنی ہ�  بھینگا پن  اے۔ �ا وچ بہ�ت
  ی اے۔دوچ بڑھاو� دا باعث نئنی بن�ا ا�س  بھینگا پنکمرە جماعت وچ بیڻھ�� دی پوز�شن 

 
 

 �ساں۔ ا�ر ںی معلومات عمو� عل� َمقصد �ت �ف رج�ع لئئ ن ایہہ

، براە مہ��ائف م�ڈ�کل پروف�شنلز  وندے ذہن وچ کوئئ سواالت ہو  �ت

 سپ�ش�لئٹ گروپ (  اوفتھ�لمولو��ِ )  نال مشاورت کرو

2019اول  َطبع  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/

	اقسام
	وجُوہات
	نتائج
	عِلاج
	تبصرے

