ေရတိမ္

Glaucoma
ဤပံုရိပ္သည္ အျမင္အာရံုကို ေရတိမ္က မည္ကဲ့သို႔
ထိခိုက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း နမူနာတစ္ခုကို

This image shows and example of how glaucoma
may affect vision over time.

ျပသထားပါသည္။

ေရတိမ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေရတိမ္ ဆိုသည္မွာ မ်က္စိေရာဂါမ်ား၏ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
၄င္းသည္ မ်က္စိ၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းရွိ အျမင္အာရံုအတြက္
အာရံုေၾကာ (စကၡဳအာရံုေၾကာ) ကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ဖ်က္ဆီးေစသည္။ ၄င္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္စိတြင္းရွိ
မ်ားေနေသာဖိအားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္
ဖိအားရွိေနလ်က္ျဖင့္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
ေရတိမ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ မ်က္စိကန္းျခင္းႏွင့္
အျမင္အာရံု ေပ်ာက္ကြယ္မႈတို႔၏ အဓိက

What is glaucoma?
Glaucoma is a group of eye diseases that slowly
damage the nerve for vision at the back of the eye
(‘optic nerve’). It is often linked to high pressure
inside the eye but can also occur with normal
pressure.
Glaucoma is one of the leading causes of blindness
and vision loss in Australia. Only half of
Australians with glaucoma know they have it.
Early detection and treatment can prevent or
delay much of the vision loss caused by glaucoma.

အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေရတိမ္ရိေ
ွ သာ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငသ
ံ ားမ်ားအနက္ ထက္ဝက္သာလွ်င္ ၄င္းတို႔၌
ေရတိမ္ရွိေၾကာင္း သိရွိၾကပါသည္။
ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ကုသမႈသည္ ေရတိမ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားေသာ အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္မႈ၏ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ
တားဆီးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေပးႏိုင္သည္။

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

လကၡဏာမ်ား မွာ အဘယ္နည္း။
●

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရတိမ္တြင္ စကၡဳအာရံုေၾကာကို

What are the symptoms?
●

Often glaucoma has no symptoms until
significant damage has been done to the optic
nerve.

●

It can lead to vision loss which often starts
with the loss of peripheral (side) vision.
In most cases this is gradual.

●

Can develop in both eyes, but one eye may be
worse than the other.

●

Very rarely, people may develop a suddenonset, painful form of glaucoma with rapid loss
of vision. This is a medical emergency.

သိသာထင္းရွားသည့္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္
မည္သည့္ လကၡဏာမွ် မရွိပါ။
●

၄င္းသည္ ေဖးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ (ေဘးဖက္) အျမင္အာရ
ကြယေ
္ ပ်ာက္မႈျဖင့္ စတင္၍ အျမင္အာရံု ကြယေ
္ ပ်ာက္မႈဆီသို႔
ဦးတည္သြား ႏိုင္သည္။ ကိစ အမ်ားစုတြင္ ၄င္းသည္
တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ပြားပါသည္။

●

မ်က္စိႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္ မ်က္စိ
တစ္ဖက္သည္ အျခားတစ္ဖက္ထက္ ပိုမို၍ ဆိုးဝါးေကာင္း
ဆိုးဝါးႏိုင္သည္။

●

အလြန္႔အလြန္ ရွားရွားပါးပါး လူမ်ားတြငသ
္ ာ ရုတ္တရက္
ျဖစ္ပြားလာၿပီး နာက်င္သည့္ပံုစံ ေရတိမ္ကို အလ်င္အျမန္
အျမင္အာရံု ကြယ္ေပ်ာက္မႈႏွင့္တကြ ျဖစ္ပြားေကာင္း
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ
ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မည္သူ႔တြင္ အႏၱရာယ္ ရွိသနည္း။
●

Who is at risk?
●

All people aged over 40. The risk increases
with age. People aged over 70 are three times
more likely to develop glaucoma than those
aged 40.

●

People with a family history of glaucoma.
They are up to eight times more likely to
develop the condition.

●

People of African or Asian descent.

●

People who have diabetes.

အာဖရိက သို႔မဟုတ္ အာရွ လူမ်ဳိးမ်ားမွ

●

People who are very short- or long-sighted.

ဆင္းသက္လာေသာ လူမ်ား။

●

People who have had previous eye injuries or
who take corticosteroid medications.

အသက္ 40 ေက်ာ္လူမ်ား။ အႏၱရာယ္မွာ
အသက္အရြယ္အေလ်ာက္ ပို၍မ်ားလာပါသည္။ အသက္
70 ေက်ာ္လူမ်ားမွာ အသက္ 40 လူမ်ားထက္ ေရတိမ္
ျဖစ္လာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးဆ ပိုမို၍မ်ားပါသည္။

●

ေရတိမ္ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း ရွိေသာလူမ်ား။
၄င္းတို႔သည္ အဆိုပါ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ရွစ္ဆအထိ ပို၍မ်ားသည္။

●

●

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရွိေသာလူမ်ား။

●

အလြန္ အနီးျမင္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ အေဝးျမင္
ျဖစ္ေသာလူမ်ား။

●

ယခင္ မ်က္စိ ဒဏ္ရာမ်ား ရွိေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္
ေကာ္သီဇုန္း ေဆးဝါးမ်ားကို ေသာက္သံုးသည့္လူမ်ား။

ေရတိမ္

2

ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။
●

မ်က္စိက်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ (မ်က္စိမ်က္မွန္

What can be done?
●

Have regular eye tests with an eye health
professional (optometrist or ophthalmologist).
These should include a check of the optic
nerve and eye pressure.

●

Visit an eye health professional without delay
if vision changes.

အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္)
တစ္ဦးႏွင့္ ပံုမွန္ မ်က္စိ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ။ ၄င္းတြင္
စကၡဳအာရံုေၾကာႏွင့္ မ်က္စိ ဖိအား စစ္ေဆးမႈကို
ပါဝင္ရလိမ့္မည္။
●

အကယ္၍ အျမင္အာရံုတြင္အေျပာင္းအလဲရွိလွ်င္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစပဲ မ်က္စိ က်န္းမာေရး
အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးအား ျပသပါ။

ေစာစီးစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
လကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းမေနပါႏွင့္၊ ပံုမွန္ မ်က္စိ
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခံယူပါ။

Early detection is essential. Don’t wait for
symptoms, have regular eye tests.
When glaucoma is diagnosed, treatment can
usually slow or stop the disease from getting
worse. Treatments aim to maintain vision
throughout life.
Save Your Sight – Get Tested

ေရတိမ္ျဖင့္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ခံရသည့္အခါ၊ ကုသမႈသည္
သာမန္အားျဖင့္ ေရာဂါ ပိုမိုဆိုးဝါးလာျဖင္းမွ ေႏွးေကြးသြားေအာင္
သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ကုသမႈမ်ားသည္ ဘဝ တစ္ေလ်ာက္လံုး အျမင္အာရံုကို
ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ရည္မွန္းပါသည္။
သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
သင့္ မ်က္စိ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္

For more information
Speak to an eye health professional or GP.

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။

Contact Glaucoma Australia on 1800 500 880 or
visit www.glaucoma.org.au

ေရတိမ္ ၾသစေၾတးလ် (Glaucoma Australia) ကို ဖုန္း

Visit www.visioninitiative.org.au

1800 500 880 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္
www.glaucoma.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
www.visioninitiative.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
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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။

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 participate in their chosen activities.
Speak to an eye health professional or your GP to
find out more.

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