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क्लिनिकि साराांश 

 

 

 

आईएमआई – उद्योग दिशानििेश र अिरूदृक्टि नियन्त्रणको िागि 
िैनिक विचार प्रनििेिि 

 
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। 
 

भल्डि जो्ि पीएचडी, डडएिभि, एफभिअप्टम, एफएएओ 

आईएमआई िभमनि अध्र्क्ष 

िेत्र अिुि्धाि र भशक्षा के्र (िीओआरई), टकूल अफ अप्टोमेट्री ए्ड भिजि िाई्ि, रु्नििभियटी अफ वाटरलू, 
वाटरलू, क्र्ािाडा। 

 

 

 

पररचर् 

अिरूदृक्टििे विश्िव्यापी जिसङ्ख्याको ििभि ३०% िाई असर िरेको छ र २०५० सम्ममा ५०% िाई प्रभाि पािे 
पूिाािुमाि िररएको छ। अिरूदृक्टिको बढ्िो स्िर अन्त्धोपि निम््याउिे सम्भाविि रोिजन्त्य अिस्थाहरु जस्िै 
मायोवपक म्याकुिर डिजेिेरेशि, ग्िाउकोमा, मोनिबबांि ुर रेदििि डिट्याचमेन्त्िको उच्च जोखिमसँि सम्बक्न्त्धि छ। 
यसिे अिरूदृक्टिको सुरुिाि र वृद्धि रोलिे उपचार विगध िर्ा  रुगच बढाउिुका साथै असुरक्षिि जिसङ्ख्याको 
उपचारमा अन्त्िेषक र गचकक्सकहरूका िागि थुप्रै िैनिक गचन्त्िा र चुिौिीहरू ििा िरेको छ। 
 
यस िस्िािेजिे सादह्य र मािािशाक आिेिहरूको आिोचिा्मक समीिाको आधारमा अिरूदृक्टि नियन्त्रणका 
िागि िक्षिि उपचारको विकास र सुझाि प्रस्िुि ििुाका साथै सम्बक्न्त्धि िैनिक चासोबारे छिर्ि ििाछ। साथै, 
यसमा अिरूदृक्टि नियन्त्रणमा प्रयोि हुिे उ्पाििहरूको सम्बन्त्धमा नियामक निकाय, निमााणकिाा, शशिाविद् र 
गचकक्सकहरूका िागि उपयकु्त शसर्ाररसहरू साराांशमा दिइएको छ। 
 

भिफाररिहरू 

१. बबरामीको दहििाई बढिा दििु र स्िास््य सेिाको िुणस्िर र पहँुचको सिािमा इमाििार, िुिा र निटपि 
ढङ्खििे छिर्ि ििुा नियामक निकाय, निमााणकिाा, शशिाविद् र आँिा स्िास््यकमीहरुको िैनिक 
क्जम्मेिारी हो। 
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क. विशेष िरी गचकक्सकहरू विशभन्त्ि स्िरका अिरूदृक्टिको विकासिे ििाा बबरामीमा हुिे जोखिम, 

यसको उच्च स्िरको वृद्धिबाि हुि सलिे प्रभािहरु, उपचारका सम्भाविि र्ाइिा िथा िटुप्रभािहरू 
र अन्त्य सम्बक्न्त्धि कारकबारे पूणािया जािकार हुिु पिाछ िाकक उगचि सल्िाह र हेरचाह प्रिाि 
ििा सककयोस।् 

२. अिरूदृक्टि नियन्त्रणको अभ्यास िा उ्पािि विकासमा सांिग्ि सबै सांस्थाहरूिे सम्भाविि व्यक्लििि 
रुगच, जस्िै अिुसन्त्धािमा सहयोि ििे आगथाक स्रोिहरू, उपहारहरू र छिर्िमा रहेका उ्पाििहरूमा 
भएका वित्तीय रुगच आदि िुिासा ििुा पिाछ। 

३. उपचारमा प्रयोि हुिे उ्पाििहरू अिरूदृक्टि नियन्त्रणका िागि स्िीकृि भएका हुि ्िा आगधकाररक होइिि ्
भन्त्िे कुरा बबरामीहरूिाई राम्ररी जािकारी िराउिु पिाछ। यी उ्पाििहरूको प्रयोि भन्त्िा पदहिे सम्भाविि 
ििि व्याख्या र / िा कािुिी िाबीहरू कम ििाका िागि बबरामीहरूबाि आिश्यक सूगचि सहमनि शिइिु 
पिाछ। 

४. उपचारको िािििाई अिग्िै िशिकि प्र्येक बबरामीको सन्त्िभामा िािि अिुरूप िाभको अिुपािको 
रूपमा शिइिु पिाछ। यस्िा िाभहरू अिरूदृक्टिको वृद्धििाई ससु्ि पािे सम्बन्त्धमा हरेक बबरामीको अपेिाको 
िुििामा िावपिे छि ् (बबरामीको उमेर, सरुुिाि हँुिाको उमेर, अिरूदृक्टि भएका आमाबिुाको सङ्ख्या, 
भिारको प्रिनि, अिरूदृक्टिको मारा र दृश्य िािािरण सम्बन्त्धी जोखिम विचार िरी)। 

५. प्रमाणमा आधाररि अभ्यास र गचकक्सकीय मूल्याङ्खकिको आधारमा शसर्ाररस िरी आफ्िा बबरामीहरूको 
हेरचाह ििुा आँिा स्िास््यकमीको प्रमुि क्जम्मेिारी रहन्त्छ।  

६. व्यािसानयक रूपमा उपिब्ध हुिु अनि स्िास््य उ्पाििहरूिे सुरिा, प्रभािकाररिा र िणुस्िरको उच्च 
मापिण्िहरू पूरा िरेका छि ्िा छैिि ्भन्त्िे कुरा सुनिक्श्चि ििामा नियामक निकायहरूको मह्िपूणा 
भूशमका रहेको हुन्त्छ। 
क.  उपचार विगधका अिुमोदिि विकल्पहरूको अभाििे एक अपेक्षिि गचकक्सकीय आिश्यकिा र 

सम्बक्न्त्धि सबै सरोकारिािाहरूको िागि चुिौिीको प्रनिनिगध्ि ििाछ। 

७. अिरूदृक्टि नियन्त्रणमा प्रयोि िररिे उपचार विगधको स्िीकृि र अस्िीकृि प्रयोिको सुरिा र 
प्रभािकाररिासँि सम्बक्न्त्धि िैज्ञानिक जािकारीको प्रचार-प्रसार ििामा शशिाविद्हरूको महत्त्िपूणा भूशमका 
रहन्त्छ। 

८. अिरूदृक्टिको जोखिम र यसको रोकथाम ििे उपचार विगधसम्बन्त्धी मािकीकृि शैक्षिक सामग्रीहरू शसजािा 
ििुा आिश्यक छ। 

 

 

निष्ट्कर्य 
अिरूदृक्टि नियन्त्रणको िागि प्रयोि िररएका उ्पाििहरू सुरक्षिि र प्रभािशािी छि ् र विरामीहरूिे ्यस्िा 
उ्पाििका र्ाइिाहरू र सम्भाविि जोखिमहरू बुझ्छि ्भन्त्िे कुरा सुनिक्श्चि ििा सबै पििे एक िैनिक क्जम्मेिारी 
बहि ििुा पिाछ। यस आईएमआई िस्िािेजिे यी िैनिक चुिौिीहरूमागथ प्रकाश पािाछ र सरोकारिािाहरूिाई 
अिरूदृक्टि नियन्त्रणमा प्रयोि हुिे उ्पाििहरुको विकास, आगथाक समथाि, सल्िाह र विज्ञापििाई विचार ििा रूपरेिा 
प्रिाि ििाछ। 
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ि्र्दिय: जोन्त्स एि, ड्रोब बी, िोन्त्जािेज-मेइजोम जेएम, र अन्त्य। आईएमआई - उद्योि दिशानििेश र अिरूदृक्टि 
रोकथामको िागि िैनिक विचार प्रनििेिि। इन्त्भेटि अप्थ्यािमोि शभज साइ। २०१९;६०(३):एम१्६१-एम१्८३। 
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=२७२७३१७ 

 

आिार 

आईएमआई कशमिी सिस्यहरूको सूगच, विशेष िरी आईओएमआई उद्योि दिशानििेश र अिरूदृक्टि रोकथामको 
िागि िैनिक विचार प्रनििेिि, र श्िेि पर https://www.myopiainstitute.org/imi-white-papers.html मा 
पाउि सककन्त्छ। ओिेिा कोम्बोिाई यस साराांशमा उिको व्यािसानयक सहयोिका िागि धन्त्यिाि। यस 
क्लिनिकि साराांशको प्रकाशि िचा ब्रायि होल्िि शभजि इक्न्त्स्िच्यूि, कािा जाइस शभजि, कुपरशभजि, 
एक्स्सिर, अल्कोि र शभजि इम्प्थयालि इक्न्त्स्िच्युिको अिुिािबाि प्राप्थि भएको गथयो। 
 
पत्राचार 
ब्रायि होल्िि शभजि इक्न्त्स्िच्यूि शिशमिेि 
िेभेि ४, िथा विङ, रुपिा मायसा बबक्ल्िङ, िेि १४ बाका र स्िृि, 
युनिभशसािी अर् न्त्यू साउथ िेल्स, युएिएसिब्िु 
एिएसिब्ि,ु अटरेशिया २०५२ 
m.jong@brienholdenvisioninstitute.org 
+६१२९३८५७५१६ 
 

 

 

 

 


