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क्लिनिकि साराांश 

 

 

 

 

 

आईएमआई – क्लिनिकि अदरूदृक्टि व्यवस्थापिको ददशानिदेश प्रनिवेदि 

मोनिका जोंग पीएचडी बिअप्टम 

कार्यकारी निरे्दशक आईएमआई  

ब्रार्ि होल्डि भिजि इन्स्टटच्रू्ट भिड्िी, भिन्सजटटिंग फेलो टकूल अफ अप्टोमेट्री ए्ड भिजि िाई्ि, रु्नििभियटी 
अफ ्रू् िाउथ वेल्ि, भिड्िी, अष्ट्टे्रभलर्ा। 

 

केट गगफोड बिएपएिभि (अप्टम) पीएचडी 
आईएमआई िभमनि अध्र्क्ष 

निजी न्सललनिक र लवी्िल्र्ाण्ड रु्नििभियटी अफ टेलिोलोजी, अष्ट्टे्रभलर्ा। 
 

 

पररचर् 

यस प्रनिवेदििे अदरूदृक्टि व्यवस्थापिको िागि प्रमाणमा आधाररि उत्तम अभ्यासको वववरण ददन्छ जसमा जोखिम 
कारकको पदिचाि, जााँच प्रक्रिया, उपचार रणिीनििरूको छिौि र चलिरिेको व्यवस्थापिको ददशानिदेश पददछि।् 
उपचारकमी सम्बन्धी ववचारिरू जस्िै सूगचि सम्मनिको प्राक्ति र बबरामी र अलििावकसाँि िररिे कुराकािीको 
वववरण प्रस्िुि िररएको छ। 
 

मुख्र् पररणामहरू 

 

जोखिम कारकको पटहचाि 

अदरूदृक्टििाई परम्परािि रूपमा आिुवांलशक, जािीय र वािावरणीय जोखिम कारकिरू बीचको पारस्पररक 
क्रियाको पररणाम स्वरूप िेररएको छ। निम्ि िण्डिरुिे यी जोखिम कारकिरूमागथ प्रकाश पाददछि।् 

१. कभललो उमेरमा अर्दरूदृन्सष्ट्टको िरुुवाि: अदरूदृक्टि ववकासको जोखिममा रिेको बच्चािरूिाई उिीिरूमा रिेको 
दृक्टिदोष वा अपविदक त्रुदििाई उमेर अिुसार सामान्य मानिएको मािसाँि िुििा िरेर पदिचाि ििद 
सक्रकन्छ (िालिका १)। उमेर अिुसार सामान्य मानिएको िन्दा कम दरूदृक्टििे अदरूदृक्टि ववकासको जोखिम 
सांकेि ििद सलदछ; िववटयमा अदरूदृक्टि िुि सलिे व्यक्लििरूिे अदरूदृक्टिको सुरुवाि िुिुिन्दा ४ वषद 
पदििेसम्म कम दरुदृक्टिजन्य अपविदि देिाउाँछि,् उमेर लमल्िे दृक्टिदोष ििएका समकक्षिरूको िुििामा। 
बाल्यावस्थामा अदरूदृक्टिको नछिो प्रिनि िराउिे प्रमुि कारक कलििो उमेरमै अदरूदृक्टिको सुरुवाि िुिु िो। 
यो कारक लिङ्ि, जािीयिा, विद्यालय, पढ्िे अवगध र आमाबुवाको अदरूदृक्टिबाि स्विन्त्र िुन्छ। 

२. जािीर् ववववधिा िएका ४५०० ि्र्दा िढी िालिाभलका िन्सममभलि एक रू्एि अध्र्र्िको आधारमा 
टथावपि उमेर िापेक्ष िामा्र् मानिएका िीमाहरू। 
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उमेर (वषद) अपविदि 
६  +०.७५ डी वा सो िन्दा कम 

७ देखि ८ +०.५० डी वा सो िन्दा कम 

९ देखि १० +०.२५ डी वा सो िन्दा कम 

११ दृक्टिदोष रदिि अवस्था 
 

३. अर्दरूदृन्सष्ट्ट िएका आमािुवा: आमाबुवा मध्य कोिी एकमा वा दबुैमा अदरूदृक्टि िुिािे जोखिम बढ्दछ। साथै, 
घर बादिर कम समय बबिाउाँ दा र पढाईमा बदढ समय िचद िदाद पनि जोखिममा िृवि आउाँछ। 

४. एभिर्ाली जािीर्िााः जािीय पटृठिूलमिे पनि अदरूदृक्टि बबकासको सांिाविा बढाउिमा िूलमका िेल्छ। 
एलसयािी जािीका व्यक्लििरूमा अदरूदृक्टिको व्यापकिा बदढ रिेको छ। 

५. र्दिुै आँिाको ििंर्ोन्सजि प्रर्ोगमा हुिे (िाइिकुलर) दृन्सष्ट्ट ववकारहरूाः अदरूदृक्टि िुिु पूवद बािबालिकािे दबुै 
आाँिा प्रयोि िदाद निक्चचि दृक्टि ववकार देिाउि सलछि।् यस्िा ववकारिरूमा समञ्जिको (अकोमोडदेिि) 
घट्दो प्रनिक्रिया, समञ्जिको बढ्दो ल्याि र उच्च एलस/ए अिुपाि पददछि।् अदरूदृक्टि ववकासमा यी 
ववकारिरूको व्यवस्थापििे िुिे प्रिाव अझै स्पटि छैि। 

६. अदरूदृक्टिको सुरुवाि पनछ ििे समञ्जिका त्रुदििरू अदरूदृक्टिको ववशेषिा िुि ्वा कारक िुि ्िन्िे बारे 
दबुबधा रिेको छ। 

७. दृश्र् वािावरण: अदरूदृक्टि ववकलसि ििे बच्चािरूिे अदरूदृक्टि ििएका समकक्षीिरूको िुििामा घर-बादिर 
कम समय बबिाउाँछि।् यसका साथै, अदरूदृक्टिको ववकास र प्रिनिको जोखिम एकदम िक्जकको दरूीमा 
(<२० सेमी) र निरन्िर समयावगध (>४५ लमिेि) सम्म पढ्िु साँि सम्बक्न्धि छ, िक्जकका सबै 
िनिववगधिरूमा बबिाइिे कुि समय साँि िन्दा। 

जाँच 

 

न्सललनिकल पररक्षणहरु 

सबै िेिघाििरू 

• उपचार सापेक्ष उपयुलि इनििास दिपोि 

• िाढा र िक्जकको दृक्टि क्षमिा 
• व्यक्लिपरक र बस्िुिि अपविदि 

• समञ्जि र बाइिकुिर दृक्टि मूल्याङकि 

• आाँिाको स्वास््य परीक्षण 

 

वावषदक (वा सांकेिका आधारमा) 
• साइलिोतिेक्जक अपविदि 

• िािी फुिाएर िररिे फन्डस परीक्षण 
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गचत्र १. अर्दरूदृन्सष्ट्ट व्र्वटथापिका न्सललनिकल पररक्षणहरु 

१. इनिहािको टटपोटाः उमेर, लिङ्ि, आाँिाको िथा सामान्य स्वास््यको इनििास, आाँिाको शल्यक्रिया, 
आमाबुवाको अदरूदृक्टिको इनििास, अदरूदृक्टि सुरुवाि िुाँदाको उमेर, अदरूदृक्टि प्रिनिको ववििको 
इनििास (उपिब्ध िएमा), अदरूदृक्टि नियन्त्रण सम्बन्धी ववििको उपचार र दृक्टिजन्य बािीिरू जस्िै 
िक्जकको काममा र घर बादिर बबिाइिे दैनिक औसि समय। 

२. अपवियिाः आवचयकिा अिुसार िैर-साइलिोतिेक्जक र/वा साइलिोतिेक्जक अपविदि। साइलिोतिेक्जक 
अपविदिको िागि १% िृवपकामाइड वा साइलिोपेन्िोिेिको दईु थोपा पााँच लमिेिको फरकमा ददि 
लसफाररस िररएको छ। साइलिोतिेक्जक अपविदिको जााँच थोपा िािेको ३० देखि ४५ लमिेि पनछ ििुद 
पददछ। 

३. उत्तम िुधारपनिको दृन्सष्ट्ट क्षमिा 
४. िाइिकुलर दृन्सष्ट्ट र िमञ्जिका परीक्षणहरूाः समञ्जि र िजेन्स प्रणािी दबुैको परीक्षण। समञ्जिका 

दईु प्रमुि पररक्षणिरु समञ्जिको सदिकिा, जसिाई गचक्रकत्सक्रकय रुपमा समञ्जिको लिड वा ल्यािको 
रुपमा मापि िररन्छ, र समञ्जिको शक्लि (एक्म्तिच्युड) वा समञ्जिको अगधकिम क्षमिा िुि।् 
यसका साथै, समञ्जिको सुववधा (फेलसलिदि) प्राय: समञ्जिमा िुिे द्रिु पररविदिसाँि अिुकूि िुि 
सलिे व्यक्लिको क्षमिाको आकिि ििद मापि िररन्छ। 

५. आँिाको अगाडडका िागहरूको टवाट्र् परीक्षणाः क्स्िि ल्याम्प मूल्याङ्कि र आाँिा लित्रको चापको 
मापि। 

६. कोनियर्ल टोपोग्राफफाः यदद आवचयक िएमा (उदािरणका िागि, कन्ट्यालि िेन्स ििाइ ददाँदा) र 
सकेसम्म कोनिदयि िोपोग्राफरको प्रयोि िरी। 

७. अक्षीर् लमिाई: अक्षीय िम्बाईको मापि क्लिनिकि अभ्यासमा व्यापक रूपमा प्रचलिि छैि र 
विदमािमा कुिै एक व्यक्लिको सामान्य वा द्रिु अक्षीय ववस्िारको कुिै पनि मापदण्ड स्थावपि िररएको 
छैि। यो सवदसम्मि छ क्रक इमेट्रोपाइजेसिको अवगधमा अक्षीय िम्बाईको बबस्िार ठूिामा (१२-१६ वषद) 
िन्दा सािा उमेरका (६-१० वषद) बािबालिकािरूमा नछिो िुन्छ। िथावप यस सम्बन्धमा फराक्रकिो 

उपलब्ध िएमा 

• अक्षीय िम्बाईको मापि (िरेक ६ मदििामा) 

उपचार निटर्दयष्ट्ट 

 
एट्रोवपि 

• तयुवपिको साइज र कायद 
• आाँिाको चाप (आइओवप) 

अथोकेराटोलोन्सज 

• कोनिदयि िोपोग्राक्रफ 
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लिन्ििा पाइएको छ र दृक्टिदोष ििएकािरुमा अक्षीय िम्बाइ सामान्यिया २२-२४.५ लमलम र अदरूदृक्टि 
िएकामा सामान्यिया २५ लमलम िुिे िददछ। प्रनि वषद कररब ०.१ लमलमको िृवििाई आाँिाको सामान्य 
िृविसाँि सम्बक्न्धि िुिे देिाइएको छ, जबक्रक ०.२ देखि ०.३ mm लममी / वषद बढ्दो अदरूदृक्टिसाँि 
सम्बक्न्धि छ िर यनिमा मात्र सीलमि छैि। उपिब्ध िएसम्म एक िैर-सम्पकद  उपकरणव्दारा मापि 
ििुद उपयुलि िुन्छ। उदािरणका िागि आइवोयि मास्िर (जाइस) वा िेन्सस्िार (िाि-स्ट्राइि)। 

८. फण्डिको पररक्षण र िववकरण: उच्च अदरूदृक्टि िएकािरुमा वावषदक र अन्यमा आवचयकिा अिुसार 
आाँिाको िािी फुिाई दबुै केन्द्रीय र पररधीय पदादको जााँच ििे र ओसीिी र / वा फन्डस फोिोग्राफीको 
प्रयोि िरी िएका पररविदिको अलििेि राख् िे। 

उपचार रणिीनिहरूको ििौट 

१. प्रगनि र्दर निधायरण: अदरूदृक्टिको प्रिनि नियन्त्रण ििे प्रयासमा कुिै एक व्यक्लिको अदरूदृक्टि प्रिनि 
दरको ज्ञाि वा अिुमाििे प्रिनि दर नियन्त्रण ििदका िागि उपयुलि रणिीनि पदिचाि ििद मद्दि 
लमल्दछ। 

२. उपचारको ििोटाः प्रशस्ि जोखिम कारकिरू िएका बच्चािरूमा कम वा कुिै सम्बक्न्धि जोखिम कारक 
ििएकािरुको िुििामा ज्यादा रणिीनिक व्यवस्थापि र  पिकपिक समीक्षाको आवचयकिा पददछ। 
बबरामी र उपचारसाँि सम्बक्न्धि अन्य पक्षिरूिे पनि उपचारको छिोिमा प्रिाव पाददछि:् 
क) प्रारक्म्िक दृक्टिदोष र उमेर (सािो उमेरमा सामान्यिया द्रिु प्रिनि िुन्छ) 
ि) बाइिकुिर दृक्टिको अवस्था, उदािरणका िागि ज्यादा समञ्जिको ल्याि र िक्जकमा एलसोफोररया 

िएका बािबालिकामा प्रोगे्रलसि चचमा ििाउाँ दा अदरूदृक्टि नियन्त्रणका अगधक प्रिाविरू देिाइएको 
गथयो। 

ि) जानियिा (िािसािैको एक विृि ववचिेषणिे युरोवपयि जािीको िुििामा एलसयािी जानिका 
बच्चािरूमा एट्रोवपिबाि उपचार िदाद अदरूदृक्टिको नियन्त्रण बढी िुिे सुझाव ददएको छ) 

घ) सुरक्षा, अिुपािि र िािि ववचार। 
३. निन्सश्चि टर्दशानिरे्दशहरूाः 

क) मन्सल्टफोकल िरम क््र्ालट ले्िाः िाि उपिब्ध मक्ल्िफोकि िरम कन्ट्यालि िेन्सिरूिे 
दृक्टिको िुणस्िर घिाउिे िएको िुिािे दृचय िीक्ष्णिा र दृक्टिको िुणस्िरको अिुिमि ििुद 
आवचयक छ। छिोि िररएको िेन्सको प्रयोि िदाद बबरामीिे दृचय िीक्ष्णिा र / वा दृक्टिको 
िुणस्िरमा उल्िेििीय ववषयिि कमीको अिुिव ििे मालमिामा ओिर-ररफ्र्यालशि ििुद पददछ र 
िेन्सको पावरमा घिाउिे वा बढाउिे ििुद पददछ। वैकक्ल्पक रूपमा, दृक्टि सन्िोषजिक ििएसम्म 
याड पावर घिाउि सक्रकन्छ वा एक फरक िेन्स बिाविको परीक्षण ििद सक्रकन्छ। बाइिकुिर 
दृक्टिमा याड पावरको प्रिावको पनि मूल्याङ्कि ििुद पदछद। 

ि) चश्मााः क्लिनिकि अभ्यासमा समञ्जि वा िजेन्सका ववकार व्यवस्थापि िरी दृचय आराम 

सुनिक्चचि ििद िक्जकमा एडडसि सुझाव ििुद अझ प्रिावकारी िुि सलछ। जबक्रक एक अध्ययििे 
बाइफोकि चचमािे प्रोिेलसि चचमािन्दा राम्रो प्रिावकाररिा देिाउाँछ िन्िे सांकेि िरेको छ, 
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स्वास््यकमीिे उपचार छिोि ििे िममा बाइफोकि िेन्सका सौंदयादत्मक पक्ष वा अिुपािि र 
प्रोिेलसिको िकमा फे्रम ििाइददाँदाका मुद्दािरूको बारे ववचार ििुद पददछ। 
अ) िाइफोकलाः याडको सक्जिो पिुाँच र पदादको मागथल्िो िािमा अदरूदृक्टिजन्य डडफोकस 

सुनिक्चचि ििद बाइफोकिको सेि िाइि पे्रसबायोवपक सुधारको िागि प्रयोि िरराँदा िन्दा 
मागथ िुिु पददछ। 

आ) बबरामिे ििाउिे चश्माको फे्रम उपयुलि छ िन्िे सुनिक्चचि ििद यसिाई बारम्बार लमिाउिु 
पददछ। 

इ) प्रोगेभििाः छोिो कररडोर िएको प्रोिेलसि िेन्स बिाविको छिोिि िरी िक्जकको एडडसिबाि 
बच्चािरुिे िेरुि ्िन्िे सुनिक्चचि ििद सक्रकन्छ। 

ववरामीिँगको कुराकािी 

१) जोखिम कारकहरू िारे भशक्षााः बच्चाको जोखिम प्रोफाइि बुझ्ि र जोगिि सक्रकिे जोखिमसाँिको सम्पकद  कम 
ििदको िागि अदरूदृक्टिका सम्िाववि कारणिरू र जोखिम कारकिरू बारे बबरामी र अलििावकिरूिाई सूगचि 
ििुद आवचयक छ। सरि िाषाको लिखिि लशक्षा क्लिनिकमा ददइिे मौखिक लशक्षािाई समेक्रकि ििद 
मित्त्वपूणद िुन्छ र यसिे ववलिन्ि िेिघाि बीच सन्दिदको रूपमा काम िददछ। अदरूदृक्टि िइसकेका र 
जोखिममा रिेका बच्चािरूका आमाबुवासाँि छिफि ििुद जरुरी िुन्छ। 

२) िूगचि िहमनि: अलििावकिरूिाई अपेक्षक्षि प्रिावकाररिा र उपचारका अन्य सम्िाववि फाइदािरूको बारेमा 
जािकारी प्रदाि िररिु पददछ।  

क) प्राग्ज्ञाि: िािका कुिै पनि अदरूदृक्टि नियन्त्रण उपचार ववगधिे अदरूदृक्टिको प्रिनि रोलि वा 
उल्िाउि सलदैिि।् साधारणिया पारम्पररक लसांिि लिजि चचमा वा कन्ट्यालि िेन्स ििाउिे 
अदरूदृक्टि िएका बच्चािरूिे प्रनि वषद कररब ०.५० देखि १.०० डाओतिरको अदरूदृक्टि िृवि जारी 
राख्दछि।् अदरूदृक्टि नियन्त्रण उपचार ववगधिरूिे प्रिनि दर सुस्ि िुिे आशा ििद सक्रकन्छ। कुिै 
एक बच्चाको िकमा अदरूदृक्टि नियन्त्रणको प्रिाव औसि िन्दा बदढ वा कम िुि सलछ। िाि १ 
देखि ५ वषद सम्मका उपचार ि्याङ्क मात्र उपिब्ध िएकोिे िामो अवगधको प्रिावकाररिा पूणद 
रूपमा बुखझएको छैि।  

ि) िमिाववि जोखिम र अनिररलि अिर: अलििावकिरूिाई अदरूदृक्टि नियन्त्रण उपचारसाँि 
सम्बक्न्धि सम्िाववि जोखिम र अनिररलि असर बारे सूगचि ििुद पददछ: 
अ) क््र्ालट ले्िाः कन्ट्यालि िेन्ससाँि सम्बक्न्धि सबैिन्दा मित्त्वपूणद जोखिम ििेको 

माइिोबबयि केरािाइदिस िो जसिे केिी थोरै प्रनिशिका मालमिामा दृक्टि बबिािद सलछ। राि 
िरी ओके िेन्स ििाउिे बच्चािरूमा माइिोबबयि केरािाइदिसका ियााँ घििािरुको दर प्रनि 
वषद १०,००० मा १३ रिेको छ। िरम कन्ट्यालि िेन्सको सन्दिदमा, दैनिक रूपमा पररविदि 
िररिे िेन्स ििाउिे वयस्कमा माइिोबबयि केरािाइदिस (एमके)को दर प्रनि वषद १०,००० मा 
२ रिेको छ; र पुि: प्रयोि योग्य िरम िेन्समा प्रनि वषद १०,००० मा १२ रिेको छ। एमकेका 
यस्िा दरिरूको अध्ययि ववशेष रूपमा बच्चािरूमा िररएको छैि िथावप कोनिदयि 
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इिक्रफल्टे्रदिि घििािरूको दर १३-१७ वषद उमेरका बच्चािरुको िकमा प्रनि वषद १०,००० मा १५ 
रिेको छ । िरम कन्ट्यालि िेन्स ििाउिे ८-१२ वषद उमेरका बच्चािरूमा माइिोबबयि 
केरािाइदिसको दर वयस्क वा क्रकशोर क्रकशोरीिरूको िुििामा कम देखिन्छ िर उपिब्ध 
ि्याङ्कका आधारमा सिी अिुमाि ििे ििद सक्रकाँ दैि। 

आ) ओके र मन्सल्टफोकल िरम क््र्ालट ले्िाः चचमाको िुििामा, बच्चािरूिे अथोकेरािोिोजी वा 
मक्ल्िफोकि िरम कन्ट्यालि िेन्स ििाउाँ दा िल्का धलमिो दृक्टि वा एकबत्रि ििे क्षमिामा 
पररविदििरू देख् ि सलछि।् 

इ) एट्रोवपिाः एट्रोवपि थोपाको प्रयोिसाँि सम्बक्न्धि सबैिन्दा सामान्य अनिररलि असरिरू 
अस्थायीरुपमा आाँिा पोल्िु वा वपरो िुिु, धलमिो दृक्टि र प्रकाशसाँिको सांवेदिशीििा िुि।् कम 
शक्लि िएका मात्रािरुको प्रयोििे यस्िा अनिररलि असरिरु पनि कम िुि सलछ। दीघदकािीि 
प्रयोिका प्रिाविरू ििे अज्ञाि छि।् 

ई) चश्मााः साधारणिया अन्य ववकल्पिरूको िुििामा कम प्रिावकाररिा देखिए िापनि चचमाको 
प्रयोिमा अनिररलि असरिरुको जोखिम न्यूि िुन्छ। 

३) िल्लाह र न्सललनिकल हेरचाह 

क) बच्चािरूिाई उिीिरूको अदरूदृक्टि सुधार ववगध पूणद समय ििाउि प्रोत्सादिि ििुद पददछ क्रकिक्रक 
केिी अध्ययििरूमा अदरूदृक्टिको कम वा आांलशक सुधारिे यसको प्रिनि नछिो िुिे देिाइएको छ। 

ि) ओकेको प्रयोि दैनिक कक्म्िमा पनि ८ घन्िा ििाउि प्रोत्सादिि ििुद पददछ। 
ि) मक्ल्िफोकि िरम कन्ट्यालि िेन्स कक्म्िमा पनि स्कूिको समयमा र घरमा स्कूिको काम ििे 

समयमा ििाउिु पददछ। साथै ववकल्पको रुपमा एउिा चचमा राख् िु पददछ। 
घ) िक्जकमा धेरै काम (कािजी वा ववधुनिय साधि) ििादिे अदरूदृक्टिको ववकास र प्रिनिमा प्रिाव 

पािद सलछ िन्िे कुरा अलििावकिाई सूगचि ििुद पददछ। िक्जकको पढ्िे दरूी (२० सेलम) र 
निरन्िर पाठि (> ४५ लमिेि) अदरूदृक्टिको अगधक सम्िाविासाँि सम्बक्न्धि रिेका छि।् घर 
बादिर िररिे िनिववगध बािबालिकामा िुि सलिे अदरूदृक्टिको कम घििासाँि सम्बक्न्धि छ। यी 
बािबालिकामा िक्जकमा धेरै काम ििे बच्चािरू पनि पददछि।् यसिे सुझाव ददन्छ क्रक 
बच्चािरूिाई िक्जकको काम िएका िनिववगधमा िाि लिि बाि रोलि िुाँदैि, बरु पढ्दा र स्िीिमा 
समय िचद िदाद नियलमि ववश्राम, उपयुलि पढ्िे दरूी र िक्जकमा आाँिाको िेराइमा पररविदििरू 
ल्याउिका साथै घर बादिर पयादति समय बबिाउि प्रोत्सादिि ििुद पददछ। 

ङ) घर लित्रको प्रकाश र प्राकृनिक प्रकाश दबु ैअगधकिम िदै घर बादिर बबिाइिे समय बढाउिे। 
च) कन्ट्यालि िेन्सको प्रयोिः 

अ) कन्ट्यालि िेन्स ििाउिु अनघ वा निकािे पनछ िाि धुिुिोस।् 
आ) कन्ट्यालि िेन्स ििाएर कदििे पनि पौडडिे वा स्िाि ििे िििुद िोस।् साथै कन्ट्यालि 

िेन्स वा िेन्स राख् िे बट् िािाई पािीको सम्पकद मा िल्याउिु िोस।् 
इ) गचसो वा फ्ि ूिािेको बिि कन्ट्यालि िेन्स प्रयोि िििुद िोस।् 
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ई) दैनिक रूपमा पररविदि िररिे िेन्सिरुको प्रयोि प्रोत्सादिि िररन्छ। पुि: प्रयोि योग्य 
कन्ट्यालि िेन्स ििाइएको िण्डमा प्रत्येक ददि िेन्स सफा ििद ियााँ झोि प्रयोि ििुद िोस ्र 
यदद सम्िव िएमा सफा ििदका िागि िाइड्रोजि पेरोलसाइड जस्िा िैर-सांरक्षक्षि ववगध प्रयोि 
ििुद िोस।् िेन्स राख् िे बट् िा कक्म्िमा प्रत्येक ३-६ मदििामा बदल्िु िोस।् कन्ट्यालि िेन्स 
सफा ििद झोििे पिाल्िे, औांिािे रिड्िे, िरम कािजिे पुछ्िे र बट् िा घोतिो पारी िावामा 
सुकाउिे बािी ििुद िोस।् डालिरको निदेशि वविा (ओके बािेक) िेन्स ििाई सुत्िे वा झपक्रक 
लििे िििुद िोस।् 

उ) उपिब्ध िएसम्म एट्रोवपिको एकि मात्राका ियारी उत्तम िुन्छि।् 
४) िमीक्षा िाभलका (गचत्र २): अदरूदृक्टिको प्रिनिमा पयादति नियन्त्रण िआएको िण्डमा उपचार रोलि, अको 

उपचार शुरु ििद वा थप असरका िागि अको उपचारसाँि जोड्ि सक्रकन्छ। उपचार समाक्तिका िागि 
गचक्रकत्सकको नििरािी मित्त्वपूणद िुन्छ िाक्रक अदरूदृक्टिको प्रिनिमा फेरर नछिो-नछिो िृवि िएको िण्डमा 
उपचार पुिस्थादपिा िरी सम्बोधि ििद सक्रकयोस।् यसबािेक, उपचार िस्िक्षेप सम्बक्न्धि कािुिी र िैनिक 
मुद्दािरू पनि छि ्जुि ववचार ििद आवचयक िुन्छ। 

 

गचत्र २. उपचारको प्रकारमा आधाररि अर्दरूदृन्सष्ट्ट व्र्वटथापिको िमीक्षा िाभलका। 

 

 

 

िमीक्षा िाभलका 

एट्रोवपि 

• ४-७ ददि 

• १ मदििा 
• ३ मदििा 
• त्यसपनछ प्रत्येक ६ मदििामा 

अथोकेराटोलोजी 
• १ ददि 

• ४-७ ददि 

• १ मदििा 
• ३ मदििा 
• त्यसपनछ प्रत्येक ६ मदििामा 

मन्सल्टफोकल एिभिएल 

• ४-७ ददि 

• १ मदििा 
• त्यसपनछ प्रत्येक ६ मदििामा 

 

वपएएल (िाइफोकल) चश्मा 
• १ मदििा 
• त्यसपनछ प्रत्येक ६ मदििामा 
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ि्र्दिय: गिफोड केएि, ररचडिे के, लयाङ वप, र अन्य। आईएमआई - क्लिनिकि अदरूदृक्टि व्यवस्थापिको 
ददशानिदेश प्रनिवेदि। इन्िेटि अत्यािमोि लिज साइ। २०१९;६०(३):एम१्८४-एम२्०३। 

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=२७२७३१७ 

 

आिार 

आईएमआई कलमिी सदस्यिरूको सूगच, ववशेष िरी आईओएमआई क्लिनिकि अदरूदृक्टि व्यवस्थापिको 
ददशानिदेश प्रनिवेदि र चवेि पत्र https://www.myopiainstitute.org/imi-white-papers.html मा पाउि 
सक्रकन्छ। माररया मकौिीिाई यस साराांशमा उिको व्यवसादिक सियोिका िागि धन्यबाद। यो क्लिनिकि 
साराांशको प्रकाशि िचद ब्रायि िोल्डि लिजि इक्न्स्िच्यूि, कािद जाइस लिजि, कुपरलिजि, एक्स्सिर, अल्कोि र 
लिजि इम्तयालि इक्न्स्िच्युिको अिुदािबाि प्राति िएको गथयो। 

 

पत्राचार 
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