
অ্যামব্লিওব্িয়যার (amblyopia) কযারণগুব্ি ব্ক ব্ক?
চ�োখ এবং মস্তিষ্ক উভয়েই একসয়গে আমোয়ের চেখয়ে সহোেেো কয়র। যখন 
চকোয়নো মোনষু অ্োমস্লিওস্িেোে আক্োন্ত হে েখন েটুি চ�োয়খর ময়্্ একটি 
মস্তিয়ষ্কর সয়গে ঠিকভোয়ব সমন্বে সো্ন কয়র নো। ফলস্বরূি, চসই চ�োখটির 
েসৃ্টি মস্তিয়ষ্কর চয অংশ স্নেন্ত্রণ কয়র চসটির চযমন উন্নে হওেো প্রয়েোজন 
চেমন হে নো। 

অ্যামব্লিওব্িয়যা কখন হয়:

 1. যখন একটি চ�োয়খর চফোকোস নটি হয়ে যোে;

 2. চ�োখেটুি ঠিকভোয়ব লোইনআি করয়ে িোয়র নো (স্টোস্বসমোস);

 3.  চ�োয়খর মস্ণর উির চ�োলোয়ে এলোকো থোয়ক (ছোস্ন) বো চ�োয়খর িোেোে 
সমস্ো; অথবো

 4.  েয়ূরর স্জস্নস চেখয়ে, কোয়ছর স্জস্নস চেখয়ে েীব্র সমস্ো বো চ�োয়খর 
কস্ণণিেোর অসোমঞ্জস্েো (স্বষমেসৃ্টি)।

ককযাননযা ব্িশুর অ্যামব্লিওব্িয়যা আনে ব্কনযা তযা আিব্ন 
ব্কভযানে েিনেন?
স্শশুটির চ�োখ ে্োরো, ডু্স্ি স্লড বো ছোস্ন নো থোকয়ল অন্ স্কছুর জন্ 
স্িেোমোেোরো স�রো�র স্কছু বয়লন নো। অ্োমস্লিওস্িেো শনোক্ত করয়ে, বছয়র 
একবোর স্শশু স্বয়শষয়ঞের কোয়ছ স্শশুয়ের েসৃ্টিশস্ক্তর িরীক্ো করোয়নো উস্�ে 
এবং সু্য়ল েসৃ্টিশস্ক্তর িরীক্ো করো হয়ল চসখোয়ন করোয়নো উস্�ে। 

িরীক্োর সমে, স্শশুয়ক অবশ্ই এক চ�োখ বন্ধ চরয়খ �োয়েণি র অক্র বো ছস্ব 
শনোক্ত করয়ে হয়ব। প্রস্েটি চ�োখ িৃথক িৃথকভোয়ব িরীক্ো করো হয়ব। যস্ে 
চকোয়নো সমস্ো থোয়ক, েোহয়ল স্শশুয়ক চকোয়নো স্শশু �কু্ ডোক্তোয়রর কোয়ছ 
(অিথোয়মোলস্জস্ট বো অয়্োয়মস্রিস্ট) চেখোয়ে হয়ব।

অ্যামব্লিওব্িয়যা ব্ক ব্িব্কৎসযা করযা যযায়?
হ্োাঁ! স্�স্কৎসো চবশীরভোগ স্শশুর েসৃ্টিশস্ক্তর  
উন্নস্ে এবং স্�রেয়র েসৃ্টি নটি হওেো  
চথয়ক প্রস্েয়রো্ করয়ে িোয়র, েয়ব  
সমস্োটি যস্ে প্রথয়মই ্রো িয়ে  
চকবলমোত্র েখন। যে শীঘ্র স্�স্কৎসো  
করো হয়ব, েে েোেোেোস্ে স্শশু  
েোর অ্োমস্লিওস্িেোে আক্োন্ত  
চ�োয়খ েসৃ্টি স্ফয়র িোয়বন। 8 বো  
9 বছয়র সফলভোয়ব অ্োমস্লিওস্িেোর  
স্�স্কৎসো করোর চক্য়ত্র অয়নক চেরী  
হয়ে চযয়ে িোয়র।

ব্িরতনর দবৃ্টি হযারযাননযা প্রব্তনরযাধ করুন
অ্োমস্লিওস্িেোর জন্ স্শশুর িরীক্ো করোন এবং দ্রুে স্�স্কৎসো করোন
অ্োমস্লিওস্িেো (“অ্োম-স্লি-ও-স্ি-েো” স্হয়সয়ব উচ্োরণ করো হে) হল স্শশুয়ের েসৃ্টিশস্ক্তর সমস্ো। যস্ে এর স্�স্কৎসো নো করোয়নো হে েোহয়ল  
এর ফয়ল স্শশু স্�রস্েয়নর ময়েো েসৃ্টি হোরোয়ে িোয়র। প্রস্ে 100 জন প্রোপ্তবেয়স্র ময়্্ স্েন জয়নর শশশয়ব েোয়ের অ্োমস্লিওস্িেো স্�স্কৎসো  
নো করোয়নোর কোরয়ণ েোয়ের েসৃ্টি শস্ক্ত হোরোে। 



ব্কভযানে অ্যামব্লিওব্িয়যার ব্িব্কৎসযা করযা হয়?
1.  অ্যামব্লিওব্িয়যার কযারণ উনলেখ করুন।  
ডোক্তোর চফোকোস বো চ�োখ প্রোস্ন্তককরয়ণর জন্ �শমো স্নয়ে বলয়ে 
িোয়রন। যস্ে স্শশুর চ�োয়খ ছোস্ন িয়ে থোয়ক বো চ�োয়খর অন্ সমস্ো 
থোয়ক েোহয়ল স্শশুটির চ�োয়খর সোজণি োস্র করয়ে হয়ে িোয়র।

2.  অ্যামব্লিওব্িয়যায় আক্যান্ত কিযাখনক িব্তিিযািী কনর তুিুন।  
স্শশুর সুস্থ চ�োখ স্েয়নর কয়েক �ন্োর জন্ ি্ো� করোর প্রয়েোজন হয়ে 
িোয়র এবং/অথবো ডোক্তোর আই ড্ি বো মলম লোগোয়ে বলয়ে িোয়রন যো 
সুস্থ চ�োয়খর েসৃ্টি অস্পটি করয়ে িোয়র, অ্োমস্লিওস্িেোে আক্োন্ত চ�োখয়ক 
কোজ করোর জন্ চজোর স্েয়ে িোয়র।

ব্িতযামযাতযার জন্ িরযামি্শ
•  আিনোর স্শশুয়ক আশ্বতি করুন চয ি্ো� িয়র থোকো গুরুত্বিূণণি এবং এটি 
শোস্তি নে। েঢ়ৃ থোকয়লও েেোল ুথোকুন। স্ভন্ন চেখো বো অনভুব করো 
সহজ নে।

•  যস্ে আিনোর স্শশু বোেীর বোইয়র ি্ো� িয়র, েোহয়ল স্শক্কয়ের, 
িস্র�যণিোকোরীয়ের এবং চখলোর সগেীয়ের ি্োয়�র গুরুত্ব ব্োখ্ো করুন 
এবং েোয়ের সহোেেো করয়ে উতসোহ স্েন।

ব্িব্কৎসযা কত ব্দন িিনে?
স্�স্কৎসো কয়েক সপ্তোহ চথয়ক এক বছয়রর চবশী স্েন িযণিন্ত �লয়ে িোয়র। 
স্�স্কৎসোর ির, স্শশুটির অ্োমস্লিওস্িেো চয সমূ্ণণি স্নমূণিল হয়েয়ছ েো স্নস্চিে 
করয়ে 9 বো 10 বছর বেস িযণিন্ত চ�কআি করোয়ে হয়ব।

অন্যান্ সংস্যান
ব্নউইয়ক্শ  ব্সটি স্যাস্্ ব্েভযাগ  
(New York City Health Department) 
nyc.gov/health

আনমব্রকযান অ্যানসযাব্সনয়িন ফর কিব্িয়যাব্রিক 
অিথ্যািনমযািব্জ েযা স্টযাব্েসমযাস  
(American Association for Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus) 
www.aapos.org

ন্যািনযাি আই ইনব্টিটিউট  
(National Eye Institute)  
www.nei.nih.gov

আনমব্রকযান অ্যাকযানিব্ম অফ অিথ্যািনমযািব্জ  
(American Academy of Ophthalmology) 
www.aao.org

আনমব্রকযান অ্যাকযানিব্ম অফ কিব্িয়যাব্রিক্স  
(American Academy of Pediatrics) 
www.aap.org

আনমব্রকযান অন্যানমব্রিক অ্যানসযাব্সনয়িন  
(American Optometric Association) 
www.aoa.org

ব্প্রনভন্ট লিযাইন্ডননস আনমব্রকযা  
(Prevent Blindness America) 
www.preventblindness.org

•  ব্িশুনদর েেনর একেযার সু্নি েযা ব্িশু ব্িব্কৎসনকর কযানে তযানদর দবৃ্টিিব্তির িরীক্যা 
করযানত হনে।

•  যব্দ ককযাননযা সমস্যা মনন হয় তযাহনি সম্পূণ্শ িকু্ 
িরীক্যা করযানত হনে।

•  Medicaid সহ অননক জীেন েীমযা কিযানখর  
সম্পূণ্শ িরীক্যার খরি এেং এক কজযাড়যা িিমযার 
খরি েহন কনর।
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