မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ)

Refractive error
ဤပံုရိပ္သည္ အျမင္အာရံုကို ျပန္လည္မတည့္မတ္ေပးထားသည့္
မ်က္စိမႈန္ေရာဂါက မည္ကဲ့သို႔ ထိခုိက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း

This image shows an example of how uncorrected
refractive error may affect vision.

နမူနာတစ္ခုကို ျပသထားပါသည္။

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ

What is refractive error?

အဘယ္နည္း။

Refractive error is a common eye disorder that
occurs when the eye cannot clearly focus on the
images of objects looked at.

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါဆိုသည္မွာ အျဖစ္မ်ားသည့္
မူမမွန္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္၊ မ်က္စိသည္ ၾကည့္ေနသည့္
အရာဝတၳမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စူးစိုက္မႈ
မလုပ္ႏိုင္သည့္အခါ ျဖစ္ပြားပါသည္။
မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ဥပမာ၊
‘အနီး-ျမင္’ ျဖစ္ျခင္း၊ ‘အေဝး-ျမင္’ ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔
အသက္ႀကီးရင့္ လာသည့္အေလ်ာက္
မ်က္မွန္တပ္ရန္လိုအပ္ျခင္း (presbyopia ဟုအသိမ်ားသည္)
တို႔သည္ အျဖစ္မ်ားသည့္ အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈမ်ား

There are different types of refractive errors.
For example, being ‘short-sighted’, ‘long-sighted’
or needing glasses to read as we get older (known
as presbyopia) are common types of refractive
errors.
Refractive error is usually corrected with glasses or
contact lenses. If not corrected, it can cause vision
impairment and interfere with daily activities such
as driving and reading.

(မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ) ျဖစ္ၾကပါသည္။
မ်က္စိမႈန္ေရာဂါကို သာမန္အားျဖင့္ မ်က္မွန္မ်ား သို႔မဟုတ္
မ်က္ကပ္မွန္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးၾကပါသည္။
အကယ္၍ ျပန္လည္တည့္မတ္ မေပးထားလွ်င္ ၄င္းသည္
အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္
စာဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။

Burmese. April 2017. ေတာင္းဆိုလွ်င္ အခ်က္အလက္ရရွိရာ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
Vision 2020 Australia သည္ ဗစ္တိုးရီးယား အစိုးရ၏ အေထက္အပံ့ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ျပန္လည္တည့္မတ္ မေပးထားသည့္ မ်က္စိမႈန္ေရာဂါသည္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းမႈ

Uncorrected refractive error is the most common
cause of vision impairment in Australia.

ျဖစ္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား မွာ အဘယ္နည္း။
●

အေဝးကို ၾကည့္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ နီးနီးကပ္ကပ္
ၾကည့္သည့္အခါ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္တိုင္း
မႈန္ဝါးဝါး ျမင္ကြင္း

●

အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ မ်က္စိ အတင္းအက်ပ္ျဖစ္မႈ၊
ေညာင္းညာာမႈ၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္

What are the symptoms?
●

Blurred vision when looking into the distance or
close up, some or all of the time.

●

Some people may experience eye strain,
fatigue, headaches or reduced concentration.

●

Changes in vision are gradual. They are often
not noticed until having an eye test.

ေလွ်ာ့က်လာေသာ အာရံုစူးစိုက္မႈတို႔ကို
ႀကံဳေတြ႕ေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
●

အျမင္အာရံုတြင္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ျဖစ္လာသည္။ ၄င္းတို႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ သတိမျပဳမိပါ၊
မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈလုပ္မွသာ သိရပါသည္။

မည္သ႔တ
ူ ြင္ အႏၱရာယ္ ရွိသနည္း။
●

မ်က္စိမႈန္ ေရာဂါသည္ အသက္အရြယ္ အားလံုးရွိလူမ်ားတြင္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

●

မ်က္စိမႈန္ ေရာဂါ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း
ရွိေသာလူမ်ားသည္ ပိုမို၍ အႏၱရာယ္ မ်ားပါသည္။

●

Who is at risk?
●

Refractive error can affect people of all ages.

●

People with a family history of refractive error
are more at risk.

●

All types of refractive error can change over
time. Presbyopia is more common with age.

မ်က္စိမႈန္ ေရာဂါ အမ်ဳိးအစား အားလံုးသည္
အခ်ိန္တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
မ်က္မွန္တပ္ရန္လိုအပ္ျခင္း (Presbyopia) သည္
အသက္အရြယ္အလိုက္ ပိုမို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။

ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။
●

မ်က္စိက်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ (မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္)
တစ္ဦးႏွင့္ ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ။

●

What can be done?
●

Have regular eye tests with an eye health
professional (optometrist or ophthalmologist).

●

Eye health professionals will usually prescribe
glasses or contact lenses to correct and improve
vision.

●

Laser surgery can correct some forms of
refractive error. This will not be an option for
everyone.

မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္
အျမင္အာရံုကို တည့္မတ္ေပးရန္ႏွင့္
အျမင္အာရံုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးရန္
သာမန္အားျဖင့္ မ်က္မွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို
ညႊန္းေပးပါလိမ့္မည္။

●

ေလဆာ ခြစ
ဲ ိတ္မႈသည္ မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ အခ်ဳိ႕ပံုစံမ်ားကို
ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ လူတုိင္းအတြက္
နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ)
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အျမင္အာရံုသည္ အခ်ိန္တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
အကယ္၍ သင္ မ်က္မွန္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို
တပ္ဆင္ေနၿပီးျဖစ္လွ်င္ မ်က္စိစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပံုမွန္ ခံယူပါ၊
သင့္ မ်က္စိက်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္က
အညႊန္းေပးသည့္အတိုင္း မ်က္မွန္ လဲလည္ပါ။

Sight can change over time. If you already wear
glasses or contact lenses, have regular eye tests
and update your prescription when advised by your
eye health professional.
Save Your Sight – Get Tested

သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္

For more information

သင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္

Speak to an eye health professional or GP.

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။

Visit www.visioninitiative.org.au

www.visioninitiative.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

A Medicare rebate is available for most optometry
services. You do not need a referral to see an
optometrist. If required, your GP or optometrist
can refer you to an ophthalmologist.

မ်က္စိမ်က္မွန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုအတြက္ မက္ဒီကဲ
(Medicare) က်သင့္ေငြစိုက္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ျပသရန္
လႊဲပို႔စာတစ္ေစာင္ သင္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သင့္
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္သည္ သင့္အား မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္
တစ္ဦးထံသုိ႔ လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။
အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ ေငြစိုက္ေပးထားၿပီးသား
ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ မ်က္မွနမ
္ ်ားကို ရထိုက္ေကာင္း

Some people may be eligible for subsidised, lowcost glasses. To find out more, call the Australian
College of Optometry on 03 9349 7400 or visit
www.aco.org.au
People with severe refractive error may need extra
help to improve their vision. Speak to an eye health
professional or your GP to find out more about the
services and supports available.

ရထိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်န္း

မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာ ေကာလိပ္ (Australian College
of Optometry) ကို ဖုန္း 03 9349 7400 ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.aco.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
အလြန္ဆိုးဝါးသည့္ မ်က္စိမႈန္ေရာဂါရွိေသာ လူမ်ားသည္
၄င္းတို႔၏ အျမင္အာရံုကို ပိုမိုေကာင္းေအာင္လုပ္ရန္
အပိုအေထာက္အပ့ံမ်ား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမို၍သိရွိရန္အတြက္ သင့္
မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) ႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။

မ်က္စိမႈန္ေရာဂါ (အလင္းယိုင္မႈဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈ)
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