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ननिःशल्
ु क आँखा शल्यक्रिया शशविरमा मोतीबिन्दक
ु ो उपचार पाएका ९३ िर्षीय उजिरिहादरु प्रधान ।
तजबिर : प्रदीपचन्र राई

भोजपरु : उजिरिहादरु प्रधानको दि
ु ै आँखामा मोतीबिन्द ु भएकै ४० िर्षष
िढी भयो। भोिपरु नगरपाशिका-८, पोखरे िरिोट ननिासी ९३ िर्षीय
प्रधानिाई

िद्
ृ धािबथामा घरशभत्र िाहहर

गराउन

नानतनानतनी िा

छोरािुहारीको सहारा चाहहन््यो। दि
ु ै आँखामा मोतीबिन्द ु भएका कारण
माननस राम्ररी चचन्दै नथे। २०६९ सािमा उनी आँखा उपचारका िाचग
काठमाडौंजबथत नतिगंगा आँखा अबपताि पनन धाए। तर अबपताििे

उपचार हुँदैन भनेर पठाइहदयो। अन्य विशभन्न नाम चिेका ठूिा
अबपताि र जलिननकमा पनन पुर्याइयो। तर कतै पनन उपचार भएन।
उपचार नपाएपनछ प्रधानिाई घरमै ल्याएर राखखयो।

अजिंगरको आहारा दै ििे िुराउँ छ भनेझ ैं िर्षौंदे खख अन्धकारमय िीिन

बिताइरहेका प्रधानिे पनन अन्ततिः ज्योनत पाए। ननिःशुल्क आँखा
शल्यक्रिया शशविरमा दि
ु ै आँखामा मोतीबिन्दक
ु ो शल्यक्रियापनछ प्रधान
पुनिः दे ख्न, चचन्न र हहँड्न सलने भएका छन ्। शहरका ठूिा सुविधासम्पन्न

आँखा अबपतािमा चलकर िगाए पनन पार निागेको उनको मोतीबिन्दक
ु ो

शल्यक्रिया आफ्नै ठाउँ मा आएको शशविरमा उपचार भएपनछ सफि भएको
उनी सन
ु ाउँ छन ्।

‘दे श दनु नयाँ घम
ु े पनन उपचार नभएको मेरो आँखा आखखर आफ्नै ठाउँ मा

पाएँ, त्यो पनन ननिःशल्
ु क, भगिानको कृपािे आि फेरर दे ख्न सलने भएको
छु’ प्रधानिे भने, ‘यसरी यो िढ
ु े सकािमा आँखाको ज्योनत पाउँ दा पन
ु िः
िीिन पाए झैँ िागेको छ।’ पहहिे िसरी नै राम्ररी आँखा दे ख्न सलने
भएपनछ प्रधान र उनको पररिारमा हर्षष छाएको छ।

ननिःशुल्क उपचारपनछ विशेर्षगरी िद्
ृ ध अिबथाका बिरामीहरू हवर्षषत िनेका
छन ्। बथानीयबतरमै मोनतयाबिन्दक
ु ो ननिःशुल्क शल्यक्रियािे नयाँ िीिन

शमिेको उनीहरू सुनाउँ छन ्। आचथषक अभाििे आँखाको उपचार गराउन
नपाएका रामप्रसाद राई गाउँ पाशिका २, ओख्रेका ७८ िर्षीय नतिकिहादरु
राईिे पनन ननिःशल्
ु क उपचार पाउँ दा हवर्षषत िनेको अनभ
ु ि पोखे।

‘िढ
ु े सकािमै भए पनन ज्योनत पाएँ, अपरे सनपनछ अहहिे राम्रोसँग माननस

चचन्दछु, पैसा अभाििे पहहिे उपचार गनष सक्रकएन’ उनिे भने, ‘िर्षौंदे खख
गम
ु ेको आँखामा ज्योनत पाउँ दा अकै िीिन पाएको महसस
ु भएको छ।’

विराटनगर आँखा अबपताि रानीको प्राविचधक सहयोग र नेपाि नेत्र

ज्योनत संघ आँखा तथा कान उपचार केन्र भोिपरु को आयोिनामा
सञ्चाशित दईु हदने ननिःशल्
ु क आँखा शल्यक्रिया शशविरमा नौ बथानीय
तहका ग्रामीण भेगिाट छनोट गररएका ६२ िना बिरामीको उपचार

गररएको चथयो। विशेर्षगरी मोतीबिन्दु
ु ु तथा आँखामा मासु पिाएका ४०
िर्षष नाघेका बिरामीहरूको शल्यक्रिया गररएको चथयो।

कोशभड–१९ संिमणको िोखखम कम भएका कारण पनन भोिपुरमा
ननिःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शशविर सञ्चािन गररएको डा. प्रज्ञा िइ
ु ँटेििे
िताइन ्।

दग
ष ग्रामीण भेगका विपन्न समुदायिाई िक्षित गरी शशविर आयोिना
ु म
गररएको केन्र प्रमख
ु वििय तामाङिे िताए। ‘हामीिे नौ िटै बथानीय
तहिाट बिरामीहरूको छनोट गरे र उपचार थाल्यौँ। आचथषक अिबथािे

उपचार खचष धान्न नसकेका बिरामीिाई विशेर्ष प्राथशमकता हदनकै िाचग
शशविर सञ्चािन गरे का हौं।’

