
 

PUNJABI INDIAN - SQUINT.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਭ�ਗਾਪਨ 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 

 

ਭ�ਗਾਪਨ (ਸਟਰ੍ਿੇਬਸਮਸ) ਅੱਖਾ ਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹIੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਅੱਖ ਿਕਸੇ 

ਵਸਤੁ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ੇਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ 

 

ਿਕਸਮਾ ਂ

ਭ�ਗੇਪਨ ਨੰੂ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨI ਸਰਲ ਸਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾ ਂਰਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਭ�ਗਾਪਨ ਹੈI ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਭ�ਗਾਪਨ ਹਾਗਂਕਾਂਗ ਿਵੱਚ 

ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਰੂਪ ਹIੈ 

 

ਕਾਰਨ 

ਭ�ਗਾਪਨ ਜਨਮ ਤ�, ਿਵਕਿਸਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਹਾਲਾਿਂਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮਰੀਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 

ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀI ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾ ਂ ਿਵੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ (ਿਦਮਾਗ / ਅੱਖਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ / ਔਰਿਬਟਲ ਸਦਮਾ), ਿਦਮਾਗੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ 

ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਸ਼ੀਲ ਗਲਤੀਆਂ (ਹਾਈ ਮਾਇਓਿਪਆ ਜਾ ਂਹਾਈਪਰਓਪੀਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 

 

ਨਤੀਜ ੇ
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ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਭ�ਗਾਪਨ ਿਡਪਲੋਿਪਆ (ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਿਬਗੜੀ ਹੋਈ ਸਟੀਰੀਓਸਕੋਿਪਕ 

(3-ਅਯਾਮੀ) ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਿਨਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਭ�ਗੇਪਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਦਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਟਕ ਗਈ ਅੱਖ ਤ� ਿਵਜੁਅਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ ੇਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ 

ਰੋਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਹ ਅੰਬਲੀਓਿਪਆ (ਆਲਸੀ ਅੱਖ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈI 

 

ਇਲਾਜ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਨਚਾਹੇ ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਭ�ਗੇਪਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹIੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਿਮਲੀ 

ਡਾਕਟਰ, ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਅੱਖਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਮੈਡੀਕਲ  ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਅੱਖਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਟੋਮੈਿਟਰ੍ਸਟ, ਜਾਂ ਆਰਥੋਪਟੀਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਅਨਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਭ�ਗਾਪਨ ਜਾਂ �ਬਲੀਓਿਪਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈI 

 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਿਪਰ੍ਜ਼ਮ 

 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥੋਪਿਟਕ ਕਸਰਤ 

 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਥੈਰੇਪੀ (ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ �ਬਲੀਓਿਪਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ 

ਲਈ) 

 ਔਪਰੇਸ਼ਨ 
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ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ

 ਜਦ� ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਜਦ� ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰੁਘਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ), 

ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਜੇਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭ�ਗਾਪਨ ਨਹ� ਹIੈ 

 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਐੰਮਲੀਓਿਪਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈI ਇਹ ਭ�ਗੇਪਨ 

ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕਰਦਾI 

 ਕੋਈ ਭੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਿਵਟਾਿਮਨ ਭ�ਗੇਪਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈI 

 ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭ�ਗੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈI 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ 

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮੂਹ (ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨ) ਕੋਲ�  ਸਲਾਹ ਲਓ   

ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2019 
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