
Ögonundersökning på gården, gratis glasögon 
 
Naniram Nepal, Sindhupalchowk. 
Befolkningen i Yweg har tillhandahålls hus-till-hus-service av gratis ögonläger i 
den avlägsna Jugal byn i distriktet. Lokalbefolkningen i Yweg, som inte har 
tillgång till sjukvård, fick en gratis ögonundersökning genom att campa vid 
Dhande Bazaar, centrum av Jugal byn. 
Efter ögonundersökning distribueras också glasögonen kostnadsfritt till 
användarna. Deltagarna i lägret verkade lyckliga efter att ha fått 
ögonkontrolltjänster och gratis glasögon på gården. "Kan inte åka till stan, kolla 

in ögonen i byn, få glasögon", sa Maila Lama från Jugal VDC-7 Bamarchi och sa, 
"Ögonkontroll var ett bra sak, slutfört idag."

 
Lokalbefolkningen som lider av ögonproblem från Gumba, Golche, Pangtang, 
Selang och de omgivande byarna hade flogging på måndag efter att ha hört att 
ett gratis ögonläger startades i Dhandbazar. Det fanns ingen gräns för Min 
Bahadur Bhujels lycka från Jugal-1 Golche efter att ha fått ögonkontroller och 
gratis glasögon hemma. Han sa att händelsen inträffade efter att ha fått 
information från byborna om att det var en ögonkontroll. "Byborna skickade 
papperet att det var ett ögonproblem, det fanns ett fritt läger," sa hon, "men 
när nyheten kom kom jag på morgonen för att kontrollera ögonen." "De var 
tvungna att nå Chautara för att få sina ögon kontrollerade. De har tjänat i byn 
idag," sa Sanjana Tamang, vice president för Jugal Village. Under de kommande 
dagarna kommer sådana läger att bedrivas i byn med hänsyn till befolkningens 



hälsa, säger Homnarayan Shrestha, byens president. "Vi kommer att åka till 
byarna med sådana gratis hälsa läger de kommande dagarna," sade han. 

 
Det två dagars fria ögonlägret har lanserats från måndag med hjälp av Bhizan 
Far al och Jugal kommun. Vision för Al har testat ögonen på människor i 
Jugalweg genom att ta med äldre läkare från Sverige. Ögonkooperationer 
distribuerades till Sverige genom att ta med glasögon från Sverige, säger Lila 
Baniyan, Nepals koordinator för visioner för Al.

 


