အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD)

Age-related macular
degeneration (AMD)
ဤပံုရိပ္သည္ အျမင္အာရံုကို AMD က မည္ကဲ့သ႔ို ထိခိုက္ေကာင္း
ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း နမူနာတစ္ခုကို ျပသထားပါသည္။

AMD ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
AMD ဆိုသည္မွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္
ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ အလယ္ဗဟို ျမင္ကြင္းကို
ထိခိုက္ပါသည္။ အလယ္ဗဟို ျမင္ကြင္းသည္ အရာဝတၳဳမ်ားကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အႏုစိတ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စာဖတ္ျခင္းႏွင့္
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ အလုပ္မ်ားအတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။
အခ်ဳိ႕ AMD ပံုစံအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ဆိုးဝါးလာေသာေၾကာင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ျမင္ကြင္းမွာ

This image shows an example of how AMD may
affect vision.

What is AMD?
AMD is a disease associated with ageing that
affects the central vision. Central vision is needed
to see detailed objects clearly and is important
for everyday tasks such as reading and driving.
Some forms of AMD advance slowly so people may
not notice their vision getting worse until the later
stages of the disease. Other forms progress faster
and can lead to sudden loss of vision.
Effective treatments exist for some types of AMD.
Early detection may therefore prevent vision loss.

ဆိုးဝါးလာေနသည္ကို ေရာဂါ၏ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေန
အဆင့္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ သတိမျပဳမိေကာင္း မျပဳမိႏိုင္ပါ။
အျခားပံုစံအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဆိုးဝါးလာၿပီး
ရုတ္တရက္ မ်က္စိအျမင္ကြယ္ေပ်ာက္မႈသို႔
ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။
အခ်ဳိ႔ေသာ AMD အမ်ဳိးအစားတို႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာ
ကုသမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းကို
တားဆီးေကာင္း တားဆီးေပးႏုိင္သည္။

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

လကၡဏာမ်ား မွာ အဘယ္နည္း။

What are the symptoms?

AMD သည္ သာမန္အားျဖင့္ နာက်င္မႈကို မျဖစ္ပြားေစပါ။ ၄င္းတြင္

AMD does not usually cause pain. It often has no
symptoms in the early stages.

ေစာေစာပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ မည္သည့္ လကၡဏာမွ် မရွိပါ။
AMD ရွိေသာလူမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕

People with AMD may have some or all of the
following symptoms:

သို႔မဟုတ္ အားလံုး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္-

●

●

ငိုက္ေစာင္းယိမ္းယိုင္ေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဥ္းေျဖာင့္မ်ဥ္းမ်ားကို ေကြးေကြး သို႔မဟုတ္ လႈိင္းတြန္႔

●

Difficulty with reading or clearly seeing faces
that does not improve with prescription
glasses.

●

Dark patches or empty spaces (‘blind spots’) in
the centre of the vision.

အျဖစ္ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္သည္။
●

စာဖတ္ရာ၌ အခက္အခဲ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာမ်ားကို

Distorted vision: straight lines may appear
bent or wavy.

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ရန္အခက္အခဲ ရွိၾကၿပီး ၄င္းကို
အညႊန္းေပးထားသည့္ မ်က္မွန္မ်ားျဖင့္
ေကာင္းေအာင္လုပ္၍ မရပါ။
●

ျမင္ကြင္း အလယ္ဗဟိုတြင္ အမည္းစက္အေပ်ာက္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ေလဟာျပင္ကြက္လပ္မ်ား
(‘မ်က္ကြယ္ေနရာမ်ား’) ရွိသည္။

မည္သူ႔တြင္ အႏၱရာယ္ ရွိသနည္း။
●

အသက္ 40 ေက်ာ္လူမ်ား။ အႏၱရာယ္မွာ

Who is at risk?
●

အသက္အရြယ္အေလ်ာက္လည္း ပို၍မ်ားလာပါသည္။
အသက္ 50 ေက်ာ္အရြယ္လူ ခုႏွစ္ေယာက္လွ်င္
တစ္ေယာက္တြင္ AMD ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
အသက္ 40 အရြယ္ေက်ာ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္တိုင္းကာလတြင္
အႏၱရာယ္မွာ သံုး
●

●
●

People aged over 40. The risk also increases
sharply with age. It is estimated that around
one in seven people aged over 50 have AMD.
For each decade after 40, the risk trebles.
People with a family history of AMD (parent or
sibling).
Smokers.

ဆ တိုးလာပါသည္။ AMD ျဖင့္ မိသားစု (မိဘ
သို႔မဟုတ္ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွစ္မမ်ား)
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ရွိေသာ လူမ်ား

●

ေဆးလိပ္ေသာက္သမ
ူ ်ား

ဘာလုပႏ
္ ိုင္ပါသလဲ။

What can be done?

ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ။ ၄င္းတြင္ မ်က္စိ၏

Have regular eye tests with an eye health
professional (optometrist or ophthalmologist).
These should include a check of the macula at the
back of the eye.

အေနာက္ဖက္ျခမ္းရွိ မက္က်ဴလာျမင္လႊာကို စစ္ေဆးမႈ

●

မ်က္စိက်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ (မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္) တစ္ဦးႏွင့္

ပါဝင္ရလိမ့္မည္။

Visit an eye health professional without delay
if vision changes.

● အကယ္၍ အျမင္အာရံုတြင္ အေျပာင္းအလဲရွိလွ်င္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစပဲ မ်က္စိ က်န္းမာေရး
အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးအား ျပသပါ။

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD)
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●

ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ

●

ငါး၊ သစ္ဖုမ်ား၊ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးႏွင့္ စိမ္းေသာ
အရြက္ပါသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ
က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ အစားအစာကို စားသံုးပါ။

ေစာစီးစြာ ေရာဂါေဖာ္ထုတမ
္ ႈႏွင့္ ကုသမႈသည္ AMD
ကိုဆိုးဝါးလာျခင္းမွ ေႏွးေကြးေအာင္ သို႔မဟုတ္

●

Stop smoking.

●

Eat a healthy diet including fish, nuts, fresh
fruit and leafy green vegetables.

Early diagnosis and treatment can slow AMD or
stop it from getting worse. Don’t wait for
symptoms, have regular eye tests.
Save Your Sight – Get Tested

ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ လကၡဏာမ်ားကို
ေစာင့္ဆိုင္းမေနပါႏွင့္၊ ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူပါ။
သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
သင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။
မက္က်ဴလာျမင္လႊာ ေရာဂါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ၾသစေၾတးလ်

For more information
Speak to an eye health professional or GP.
Contact the Macular Disease Foundation Australia
on 1800 111 709 or visit
www.mdfoundation.com.au

(Macular Disease Foundation Australia) ကို ဖုန္း

Visit www.visioninitiative.org.au

1800 111 709 ျဖင္ဆ
့ က္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္

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.

www.mdfoundation.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
www.visioninitiative.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
မ်က္စိမ်က္မွန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုအတြက္ မက္ဒီကဲ
(Medicare) က်သင့္ေငြစိုက္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ျပသရန္
လႊဲပို႔စာတစ္ေစာင္ သင္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သင့္

There are services and supports to help people
adjust to vision loss, remain independent and
continue to take part in their chosen activities.
Speak to an eye health professional or your GP to
find out more.

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္သည္ သင့္အား မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္
တစ္ဦးထံသုိ႔ လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။
လူမ်ားအား အျမင္အာရံုေပ်ာက္ကြယ္မႈကို
ေနသားက်ေအာင္လုပ္ေပးရန္၊ မွီခိုကင္းစြာ
ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႀကိဳက္နစ္သက္
သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ဆက္လက္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္
တို႔ကိုကူပံ့ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ရွိၾကပါသည္။ ပိုမို၍သိရွိရန္အတြက္ သင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး
အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္
(GP) တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။
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