အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။

Do you have a family history of
vision loss?
အကယ္၍ သင့္မိသားစုရွိ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္
သူတို႔၏မ်က္စိမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင္သည္လည္း
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပြားလာရန္ အႏၱရာယ္ ပိုမို၍
ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။
မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုသည္ သင့္ အျမင္အာရံု၌

If someone in your family has a problem with their
eyes, you may be more at risk of developing a
problem too.
An eye test can detect problems early before you
notice a change in your vision. The earlier the
problem is detected, the better it may be treated.

ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ခုကို သင္ သတိမျပဳမိမီ ျပႆနာမ်ားကို
ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ပါသည္။ ျပႆနာကို ေစာေစာ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေလ၊ ၄င္းကို ကုသေပးရသည္မွာ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေလ ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ သင့္ မိသားစု
သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရသည္မွာ

Why knowing your family history
is important

အခ်ဳိ႕ မ်က္စိ ျပႆနာမ်ားတြင္ မိသားစု အခ်ိတ္အဆက္ရွိၿပီး

Some eye problems have a family link and can be
passed through generations. Two of the most
common causes of blindness and vision loss in
Australia often run in families.

သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ခ်ီေပးသြားႏိုင္သည္။

●

အေရးႀကီးသည္

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ မ်က္စိကန္းမႈႏွင့္
အျမင္အာရံုေပ်ာက္ကြယ္မႈ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္း
ႏွစ္ခုမွာ မိသားစုမ်ားတြင္ ရွိေနၾကသည္။
●

Age-related macular degeneration (AMD)
affects central vision. It usually gets worse
over time. People with a family history of AMD
are four times more likely to develop the
disease.

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္
မက္က်ဴလာျမင္လႊာေျခာက္ေသာ ေရာဂါ (AMD) သည္
အလယ္ဗဟို ျမင္ကြင္းကို ထိခိုက္သည္။ ၄င္သည္ အခ်ိန္
တစ္ေလ်ာက္တြင္ ပိုမို၍ ဆိုးဝါးလာသည္။ AMD မိသားစု
သမိုင္းေၾကာင္း ရွိသည့္လူမ်ားသည္ အဆိုပါ ေရာဂါ ျဖစ္လာရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ေလးဆ ပိုမ်ားပါသည္။

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

●

ေရတိမ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း

●

ျဖစ္လာပါသည္။ ၄င္းသည္ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္
(ေဘးဖက္) အျမင္အာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈျဖင့္
တစ္ျဖည္းျဖည္း အျမင္အာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈဆီသို႔
ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။ ေရတိမ္ မိဘ သို႔မဟုတ္ ေရတိမ္
ေမြးခ်င္း ရွိသည့္ လူမ်ားသည္လည္း ေရတိမ္ ျဖစ္လာရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွစ္ဆ ပိုမို၍မ်ားပါသည္။

Glaucoma often develops slowly. It can lead to
gradual vision loss starting with the loss of
peripheral (side) vision. People with parents or
siblings with glaucoma, are eight times more
likely to develop glaucoma too.

AMD and glaucoma usually have no symptoms in
the early stages.
Early detection and treatment can help slow them
or stop them from getting worse.

AMD ႏွင့္ ေရတိမ္တို႔တြင္ သာမန္အားျဖင့္ ေစာေစာပိင
ု ္းအဆင့္မ်ား၌
မည္သည့္ လကၡဏာမွ် မရွိၾကပါ။ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
ကုသေပးျခင္းသည္ ၄င္းတို႔ကို ေႏွးေကြးသြားေအာင္ လုပ္ႏုင
ိ ္သည္
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးဝါးလာျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းေပးႏိုင္သည္။

ယခု ဘာလုပ္ရမည္
●

မ်က္စိက်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ (မ်က္စိမ်က္မွန္

What to do now
●

Have regular eye tests with an eye health
professional (optometrist or ophthalmologist).
Eye tests can help detect eye problems early
before sight is lost.

•

Visit an eye health professional without delay
if you notice a change in vision.

●

Talk to your family. Find out more about their
eye health.

●

If you already have an eye problem, ask your
eye health professional if there is a family link.
If there is, talk to your family. Encourage them
to have regular eye tests.

အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္) တစ္ဦးႏွင့္
ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ။ ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္
အျမင္အာရံု မေပ်ာက္ကြယ္မီ မ်က္စိ ေရာဂါကို ေစာစီးစြာ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။
●

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

●

သင့္ မိသားစုႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔၏ မ်က္စိ က်န္းမာေရး
အေၾကာင္း ပိုမိုရွာေဖြပါ။

●

Save your Sight—Get Tested

အကယ္၍ သင့္တြင္ မ်က္စိ ျပႆနာ တစ္ခု ရွိၿပီးၿပီဆိုလွ်င္
မိသားစု အခ်ိတ္အဆက္ တစ္ခုခု ရွိမရွိ သင့္ မ်က္စိ
က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ကို ေမးျမန္းပါ။
အကယ္၍ရွိလွ်င္ သင့္ မိသားစုႏွင့္ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔အား
မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူရန္ တိုက္တြန္းေပးပါ။

သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
သင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။
AMD အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္ မက္က်ဴလာ ျမင္လႊာ ေရာဂါ

For more information
Speak to an eye health professional or your GP.
To find out more on AMD call Macular Disease
Foundation Australia on 1800 111 709 or visit
www.mdfoundation.com.au

ေဖာင္ေဒးရွင္း ၾသစေၾတးလ် (Macular Disease Foundation
Australia) ကို ဖုန္း 1800 111 709 ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္
www.mdfoundation.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။
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ေရတိမ္ အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္ ေရတိမ္ ၾသစေၾတးလ်
(Glaucoma Australia) ကို ဖုန္းေခၚပါ သို႔မဟုတ္

www.glaucoma.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
www.visioninitiative.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
မ်က္စိမ်က္မွန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုအတြက္ မက္ဒီကဲ
(Medicare) က်သင့္ေငြစိုက္ေပးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ျပသရန္
လႊဲပို႔စာတစ္ေစာင္ သင္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္
သင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) သို႔မဟုတ္
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္သည္ သင့္အား

To find out more on glaucoma, contact Glaucoma
Australia on 1800 500 880 or visit
www.glaucoma.org.au
Visit www.visioninitiative.org.au
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.
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.

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။

အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း သင့္တြင္ ရွိပါသလား။
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