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കാഴ് ചശക്തിടെ ആസ്പദമാക്കി കാഴ് ച സംബന്ധമാെ പ്പശ്നങ്ങടള പ്പധാനമാെും രണ്ടാെി 

തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1) അന്ധത – ഒട്ടും കാണാന് കഴിൊത്ത അവസ്ഥ 

2) കാഴ് ചക്കുറവ് – ശപ്സ്രപ്കിെ, മരുന്്ന, കകാൺൊക്ട്  ടലന്സുകൾ, ഗ്ലാസ്, ഇവെുടെ 

ഉപകൊഗകശഷവും കാഴ്ച്ച ശക്തിെുടെ പരിധിെിൽ വവകലയം 

ഉണ്ടാകുന്നതിടനൊണ്  കാഴ് ച കുറവ് എന്്ന പറെുന്നത്. 

 

വവദയശാസ് പ്തപ്പകാരം പറെുക്പാൾ കാഴ് ചക്കുറവ് എന്നാൽ ഇവെിൽ ഏടതങ്കിലും 

ഒരു അവസ്ഥൊണ്. 

 താരതകമയന കാഴ് ച കൂെുതലുള്ള കണ്ണിടന  BETTER EYE എന്ന് പറെുന്നു. ആ 

കണ്ണിടന അകപക്ഷിച്ചു മറ്റു  കണ്ണിട്െ വിഷവൽ അകവിറ്റി 6/ 18 ഉം 3/ 60 നും 

ഇെെിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ. 

 കാഴ് ചപരിധി 10നു മുകളിലും 40 ഡിപ്ഗി കകാണളവിൽ പരിമിതടെെുന്ന 

അവസ്ഥ 

 

 

 

കാഴ് ചക്കുറവുള്ള ഒരാൾക്്ക താടഴ പറെുന്നവെിൽ ഒകന്നാ അതിൽ കൂെുതകലാ 

കാരയങ്ങളിൽ പ്പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും: വയക്തത, മധയഭാഗടത്ത കാഴ് ച, 

ബാഹ്യഭാഗങ്ങളിടല കാഴ് ച, ആഴം മനസ്സിലാക്കൽ, കകാപ്ണ്ടാസ്റ്റ് സംകവദനം, 

അടെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിൊതിരിക്കുന്ന 

അവസ്ഥ. 

കാഴ് ചക്കുറവിടെ കാരണങ്ങൾ 

കുട്ടികൾക്കും മുതിനന്നവനക്കും ഏത് കനപ്തകരാഗങ്ങൾകാരണവും പാര്പരയമാെും 

മാനസികാഘാതം കാരണം കാഴ് ചക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. തങ്ങളുടെ പ്പാഥമിക കാരയങ്ങൾ 

നിനവഹ്ിക്കാന് കഴിൊത്ത രീതിെിൽ അവരുടെ കാഴ് ചശക്തി കുറെുകെും 

തദ് ഫലമാെി അവുരടെ ജീവിതനിലവാരടത്ത (കജാലി, സവെം പരയാപ്രത, അനുഭവങ്ങൾ, 

വിദയാഭയാസം) പ്പതികൂലമാെി ബാധിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. 

ഓകരാന്നും പല രീതിെിലാണ് കണ്ണുകടള ബാധിക്കുന്നത്. 



 

എങ്കിലും പ്പധാനമാെി കാണടെെുന്ന കാരണങ്ങൾ താടഴ പറെുന്നു. 

 കാറ്റരാക്ട് (തിമിരം) - ടലന്സ് മൂെി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ 

 കഗ്ലാകക്കാമ - കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ മനദം നിറെുന്ന അവസ്ഥ 

 കണ്ണിടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ടകാടളകബാമ - ടലന്സ്, കനപ്താന്തര പെലം, 

ഐറിസ് തുെങ്ങിെ ര പധാന ഭാഗങ്ങളിൽ തുള ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ 

 റിപ്രാക്ടീവ് എറന - കകാനണിെ, ടലന്സ്, തുെങ്ങിെ ഭാഗങ്ങളിൽ 

പ്പകാശരശ്മികൾക്്ക ദിശാവയതിൊനം വരാതിരിക്കുക 

 പ്സ്ടാബിസ്മസ് (കകാങ്കണ്ണ് ) - കണ്ണ് ടതന്നി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ 

 വനസ്ടാഗ്മസ് - ടപണ്ടുലം കപാടല കൃഷ്ണമണികൾ ചലിച്ചു ടകാണ്ടിരിക്കുന്ന 

അവസ്ഥ 

 അകാലെിറവി കാരണമുള്ള ടററ്റികനാപതി  

 ആൽബിനിസം 

 ഒപ്ടിക് കനനവ് അകപ്ൊരി 

 മകൊപിെ  

 അസ്ടിഗ്മാറ്റിസം (കകാനണിെെുടെ ആകൃതിെിലുള്ള മാറ്റം) 

 കകാനട്ടിക്കൽ വിഷവൽ ഇംപെനടമെ ് 

 

 

കണ്ണിടെ അചു ു തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കണ്ണിനു ഇത്തരം പ്പശ്നങ്ങളുണ്ടാകാന് 

കാരണമാകുന്നു. 

1. കാഴ് ചെുടെ സൂക്ഷ് മത നഷ്ടടെെുന്നു - വസ്രു ക്കൾ അവയക്തമാകുകെും, 

സൂക്ഷമാംശങ്ങൾ നഷ്ടടെെുകെും ടചയ്യുന്നു 

2. വീക്ഷണപരിധി നഷ്ടമാകുന്നു - വീക്ഷണപരിധിെുടെ ഒകന്നാ അതിൽ 

കൂെുതകലാ ഭാഗങ്ങൾ അവയക്തമാകുകകൊ പൂനണ്ണമാെും 

കാണാതിരിക്കുകകൊ ടചയ്യുന്നു 

3. കകാപ്ണ്ടാസ്റ്റ് ടസന്സിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടടെെുന്നു - വസ്രു ക്കളുടെെും അവെുടെ 

ചുറ്റുപാെിടെെും പ്പകാശമുള്ളതും ഇൊത്തതുമാെ അവസ്ഥ തമിലിൽ 

വയതയാസം തിരിച്ചറിൊന് കഴിൊടത വരിക 

4. ഓക്കുലന കമാകട്ടാന കകപ്ണ്ടാളിടെ നഷ്ടം - കണ്ണിടെ ചലനങ്ങടള 

നിെപ്ന്തിക്കാന് കഴിൊടത വരുന്ന അവസ്ഥ ( രികക്േറ്റിങ്, പ്ൊക്കിങ് മുതലാെ 

വിഷവൽ ൊസ്ക്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു) 

5. വിഷവൽ ടപ്പാസസിങ് നഷ്ടടെെുന്നു - കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം 

ശരിൊെ രീതിെിൽ ഉപകൊഗിക്കാന് കഴിൊടത വരുന്നു. 

 

രക്ഷിതാക്കൾ / അദ്ധയാപകന എന്ന നിലെിൽ കുഞ്ഞിടെ കാഴ് ചശക്തിെുടെ 

പ്പകൊഗടത്ത കുറിച്്ച നമിലൾ മനസ്സിലാകക്കണ്ടത് അനിവാരയമാണ്. അത് രങ്ഷണൽ 

വിഷന് അസടസ്മെ ്  (സൂക്ഷമപരികശാധന രീതി) ലൂടെ മാപ്തകമ സാധിക്കൂ. അനുദിനം 

കുഞ്ഞ് കാഴ് ച എങ്ങടന ഉപകൊഗിക്കുന്നു എന്നതിടെ അവകലാകനമാണ്   

പരികശാധന. അതു ടകാണ്ട് തടന്ന അന്ധതെുള്ളവരും ടവളിച്ചം മാപ്തം കാണാന് 

കഴിെുന്നവരുമാെ കുട്ടികൾക്്ക   സൂക്ഷമപരികശാധന നെത്താറിെ. 

കാഴ് ചക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്്ക തങ്ങളുടെ കാഴ് ചശക്തി കൂെുതൽ കാരയക്ഷമമാെി 

ഉപകൊഗിക്കാനുള്ള കഴിവുടണ്ടന്ന് അവടര പരിചരിക്കുന്നവടരൊം 

ഓനകക്കണ്ടതാണ്. രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധയാപകരും കുട്ടികളുടെ കാഴ് ചശക്തി 

ടമച്ചടെെുത്താനുള്ള ഉപകദശങ്ങൾ നൽകുന്നകതാടൊെം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇെടപഴകുന്ന 

ചുറ്റുപാെുകൾ അവനക്കാവശയമാെ രീതിെിൽ മാറ്റം വരുകത്തണ്ടതാണ്. അതു വഴി 

കാഴ് ചശക്തി വളനത്താനും സവന്തം പ്പതിയ മാെ ടമച്ചടെെുത്താനും സവെം പരയാപ്രത 



വകവരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചുറ്റുപാെുകൾ ടമച്ചടെെുത്തുകപാൾ 

പ്പകാശകപ്സാതസ്സ്, നിറം, വലിെം, ദൂരം എന്നിവ പരിഗണികക്കണ്ടതാണ്. 

താടഴ പറെുന്നവ ചില പ്പധാന മാറ്റങ്ങളാണ്: 

 പ്പകാശം - കാഴ് ചക്കുറവുള്ള ചില കുട്ടികൾ പ്പകാശകത്താെ് വളടരെധികം 

പ്പതികരിക്കുന്നു. ഇത് കനട്ടണും മറ്റും ഉപകൊഗിച്്ച നിെപ്ന്തിക്കാം. 

 നിറവും വവപരീതയവും - വവപരീതയം കൂെുതലുള്ള വസ്രു ക്കൾ 

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്ക ഉപകാരടെെും. 

 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്ക വാെിക്കുകപാൾ വെകൊകസ്കാെ് ഉപകൊഗിക്കാം 

 വലിെവും അകലവും (കപസിങ്) - വിപുലീകരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്ക 

ഉപകാരടെെുന്നു. 

 കസ്പസ് - അപ്ശദ്ധകൊടെ അെുക്കും ചിട്ടെുമിൊടത സാധനങ്ങൾ 

വലിച്ചുവാരിെിെരുത്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ് ചക്്ക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. 

 ടപാസിഷന് - ശാരീരികസവാസ്ഥയം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിെിലുള്ള നെെുരീതി. 

ഉദാഹ്രണത്തിന് - റീഡിംഗ് /വററ്റിംഗ് സ്റ്റാെ ്, സ്റ്റാെിങ് ലാപ്. 

 വെമിങ് - സമെം കൃതയമാെി ഉപകൊഗിക്കാന് അവടര ശീലിെിക്കുക 

 

രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധയാപകരും കാഴ് ചക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്ക കൂെുതൽ പ്ശദ്ധെും 

അവസരങ്ങളും നൽകകണ്ടതാണ്. അനത്ഥവത്താെ പ്പവനത്തനങ്ങളും 

ആവനത്തിച്ചുള്ള ദിനചരയെും അവനക്്ക ഉപകാരപ്പദമാെിരിക്കും. 

 

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്്ക ബന്ധടെെുക  

 

മിസ്. പ്ബഹ്ദ ശങ്കന - 9846600021 
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