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  �ٹسو� یو 
 

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

کچر ا�ولر س�ٹ ہوندی اے۔ سب توں ز�ادە یوو�ا دی سوزش دے باعث ہوندا اے۔ ا�سان دی ا�ھ گیند دی شکل وچ -یوو�ٹس ان�ٹ
ِ تہہ ر�ٹینا ہو 

ا پچھ� طرف نوں ہو  توںی اے �ت سب نداندروین وین تہہ سکل�ی ی اے �ت کورن�ا سام�ن ہوندا اے جب کہ ندب�ی
ی باڈی ہوندی اے جب کہ 1وس� تہہ یوو�ا ہوندی اے (شکل  )۔ یوو�ا دا داخ� حصہ آئرس ہوندا اے �ت وس� حصہ ک�ل�ی

ئ�ی پورشن    )۔2کورائ�ڈ ہوندا اے (شکل پوسڻ�ی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : ا�ھ دے ڈھی� دی ساخت1شکل 
 

Cornea  انِ کور� 

Choroid  ڈائِ کور� 

Sclera اِل�ی سک 

Retina ر�ٹینا 

Macula م�کوال 

Optic Nerve او�ڻک نرو 

Lens   ن  لی�ن
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ی باڈی �ت کورائ�ڈ2شکل   : یوو�ا، ک�ل�ی

 
Ciliary Body ی باڈی  ک�ل�ی

Choroid کوراِئ�ڈ 

Iris سر� آئ 

 
 

 اقسام
:  4 اںا�س د�  بن�ادی اقسام ہوند�اں ننی
  ،ئ�ی یوو�ٹس یوو�ٹس دی سب توں ز�ادە عام  ایہہ معروف اے:  توں ویآئ��ٹس �ت آئرڈوسسالئٹس دے نام  جو اینڻ�ی

ا ندتک برقرار ر� ں�اہفت 6 – 8 ایہہا اے �ت وچ سام�ن آندشد�د سوزش دی صورت  ایہہقسم اے �ت عام طور �ت 
�ضوں وچ   بار بار الحق ہو جا�ئ گا۔ ایہہاے۔ آئ��ٹس دائ� بن جا�ئ گا �ا بعض م��

 م�ڈ�ٹ یوو�ٹس: ا�ھ دے وس� ح� (�عین کہ وڻرس) دی سوزش  ان�ٹ
 ئ�ی ح�، �شمول کورائ�ڈ، ایٹینا اور/�ا ر�ٹینل و�س�لز دی سوزش۔ ئ�ی یوو�ٹس: ا�ھ دے پوسڻ�ی  پوسڻ�ی
 یوو�ل ڻ��کٹ دی سوزش۔ پینوو�ٹس: تمام 

 
 

 وُج��ات
 ننی (آئ�ڈی��یتھک) �اںجا سکد �اںا��� صورتاں وچ کویئ وی مخصوص وُج��ات شناخت نئنی کیت 
 ن ج�سا کہ ڻیبورکلوسس، سائف�لس، ا�ڈز ، وائرل �ا فنگل انف�کش�ن �ایئ  ب�ک�ٹ
 ن سنڈروم، جوونائل آئ�ڈی��یتھک آرتَھرائٹس،  نظامایت ب�مار�اں ج�سا کہ اینک�لوسنگ سپونڈائلیڻکس،  بہسی�ٹ

 -ووگٹ
گ

 ہاراڈا ب�ماری-ک��نا�
 اوکیولر ڻراما 

 
 �شان�اں / عالمات

 ا بصارت دی دھندالہٹ۔�/ ئ�ی یوو�ٹس: فوڻوف���ا، ال�، ا�ھ دا درد، �ت  اینڻ�ی
  ئ�ی یوو�ٹس دی �شانیوں �ت عالمات دے ٰ کہ م��د دھند� بصارت  اں، یوو�ٹس د�نالاینڻ�ی د�گر اقسام وچ فلوڻرز �ا حیت

 ۔د�اں ننی شامل ہو سک
 

 �شِخ�ص
وری ہوندا اے تا�ہ یوو�ٹس دی �شِخ�ص   توںاوفتھلمولوجسٹ دی جانب   تا جا س�۔ ُخون دا ل کییت ا� تفص�� معائنہ �ن
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ورت وی  جا س�۔ بعض   کییت سکدی اے تا�ہ پوش�دە نظامایت ب�ماری �ا انف�کشن دی جانچ   پ�ئ جانا �ت ا�کس ر�ز دی �ن
ورت  ، م��د خصو� جانچ کار�وں دی �ن  سکدی اے۔ پ�ئ ک��ن منی

 
 عالج

ئ�ی ی��ٹس :   اینڻ�ی
 ن عام طور �ت بعض ہفت ائ�ڈ ا�ھ دے قطر� / م��م۔ معالجنی ادو�ات نوں دی�ن دے عمل نوں طوالت ہاں ں تک ان�اسڻ�ی

 آ سکدی اے۔ چھوڑ دین توں سوزش دو�ارە پلٹ � ے ننی تا�ہ اچانک اس نوںنددی
  ی پڻھوں نوں راحت فراہم کر�ن وچ استعمال کییت جا سکدی اے تا�ہ آئرس سائ�کل��ل�جکس پت� نوں پھ�ال�ن وچ ک�ل�ی

ن   جا س�۔ کییت نجات فراہم   توںا جا س� �ت فوڻوف���ا دی عالمات �روک توںچپ� جا�ن  نال دے لی�ن
 ۔ ا�ولر دباؤ بڑھ جا�ئ  ا�ھ �ت دباؤ نوں کم کر�ن وا� ادو�ات ا�ر ان�ٹ
  ورت �وکولر انج�کشن دی �ن ائ�ڈ �ا پ�ی  سکدی اے۔ پ�ئ ا�س وچ سسڻمیڻک سڻ�ی

 
ورت پا، درج ذ�ل عالجوچیوو�ٹس دی د�گر اقسام   سکدی اے:  �ئ ں دی �ن

 سنٹس�  امیونوس�پ
 شن بائیولوجکس�  نیو ج�ن

 
، اینیٹ بائیوڻکس �ا اینیٹ بالفرض ا�ر  ورت پ-یوو�ٹس ک� انف�کشن دے باعث الحق ہوو� �ت ی یندوائرس ادو�ات دی �ن

 اے۔
 

 تب��
 ض� ئ�ی یووڻ�س دے م�� ، سمپل اینڻ�ی ۔ تاہم شد�د   و�ں دی بصارت صحت �ایب دے بعد متاثر نئنی ہو اعام طور �ت

گ
�

ار�کٹ، گلوکوما �ا م�کیولر ا�ڈ�ما ایوو�ٹس پ�ِچ�دگ�، وچصورت، �عین دائ� �ا بار بار پلٹ آ�ن وا� ک��ن  ں ج�سا کہ کی�ٹ
 بصارت متاثر ہو سکدی اے۔نال �ت منتج ہو سکدا اے جس 

 ہاںسب توں ز�ادە عام اے �ت بصارت دا نت�جہ ان وںدائ� پن �ت بار بار الحق ہونا یوو�ٹس دی د�گر قسم وچ 
 صورتاں دی قسم �ت شدت �ت منح� ہوندا اے۔

 
 

دے ذہن وچ کوئئ  �ساں۔ ا�ر ںی معلومات عمو� عل� َمقصد �ت �ف رج�ع لئئ ن ہایہ

، براە مہ��ائن م�ڈ�کل پروف�شنلز سپ�ش�لئٹ گروپ (  اوفتھ�لمولو�بِ )   ونسواالت ہو  �ت

 نال مشاورت کرو

2019اول  َطبع  
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