မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္

Eye health and vision care:
who can help
မ်ားစြာေသာ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္တို႔သည္ မ်က္စိ
ျပႆနာမ်ားကို ကူညီစီမံေပးႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္
သင့္မ်က္စိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈ တစ္ခုခု ရွိလွ်င္

Many health professionals can help manage eye
problems. Don’t hesitate to talk to them if you
have any concerns about your eyes.

သူတို႔ႏွင့္ေျပာဆိုရန္ မေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္။

ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္မ်ား
ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္
အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုေပးႏိုင္ပါသည္။
၄င္းတြင္ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံဥာဏ္ ပါဝင္သည္၊
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၄င္းေဆးဝါးတို႔အခ်င္းအခ်င္း မည္သို႔
အျပန္အလွန္ ဓါတ္ျပဳေကာင္း ဓါတ္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကဲ့သို႔
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတ႔သ
ို ည္ ေကာင္တာတြင္
အလြတ္ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္၊ ရာသီအလိုက္
ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ မ်က္စိ

Pharmacists
Pharmacists can give advice and information on eye
health and vision care. This includes advice on
medications, such as side effects, and how they
may react with each other. They can also give
information on over-the-counter medications and
referral options for common eye problems such as
seasonal allergies.
When buying medications, eye drops or reading
glasses from your pharmacist, don’t forget to
explain any eye problems you may have. They may
recommend that you seek further advice from one
of the professionals listed below.

ျပႆနာမ်ားအတြက္ လႊဲပို႔မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ေဆးဝါးမ်ား၊ မ်က္စင္းေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ မ်က္မွန္မ်ားကို
ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္ထံမွ ဝယ္ယူသည့္အခါ၊ သင့္တြင္
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္ မည္သည့္ မ်က္စိ ျပႆနာမ်ားကိုမဆို
ရွင္းျပရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အတတ္ပညာရွင္မ်ားထံမွ သင္ ရွာေဖြရမည့္
ထပ္ဆင့္အႀကံဥာဏ္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ေပးေကာင္း
ေပးႏိုင္ပါသည္။

အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ား

General practitioners (GPs)

(GPs)

GPs can give information on eye health and vision
care and carry out an immediate assessment.
They can also prescribe treatment for many
common eye problems.

GPs သည္ မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ခ်က္ခ်င္း မ်က္စိ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးမႈကို
လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ မ်က္စိ
ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကုသမႈကိုလည္း ညႊန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Burmese. April 2017.
Vision 2020 Australia သည္ ဗစ္တိုးရီးယား အစိုးရ၏ အေထက္အပံ့ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

သင့္ GP သည္ ထပ္ဆင့္ ကုသမႈအတြက္ မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္
တစ္ဦးႏွင့္ သင္ ျပသသင့္ေၾကာင္း မသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း

Your GP can also assess if you should see an
optometrist or ophthalmologist for further
treatment.

စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား

Optometrists

မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွာ မ်က္စိ က်န္းမာေရး

Optometrists are eye health professionals.
They are qualified to examine the eyes and to
detect, diagnose and manage vision problems.

ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္
မ်က္စိမ်ားကို စမ္းသပ္ေပးရန္ႏွင့္ အျမင္အာရံု ျပႆနာမ်ားကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္စီမံေပးရန္တုိ႔အတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ၾကပါသည္။
သူတို႔သည္ မ်က္မွန္မ်ားႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို ညႊန္းေပးႏိုင္ၿပီး
အေနေတာ္ျဖစ္ေအာင္ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္ သင့္

They can prescribe and fit glasses or contact
lenses. They can advise you on and manage many
aspects of your eye health.
They can also prescribe topical eye medications for
problems such as allergies, infections or glaucoma.

မ်က္စိ က်န္းမာေရး၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရႈေထာင့္မ်ား အေပၚ

You don’t need a referral to see an optometrist.

အႀကံေပးႏိုင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္ပါသည္။

If required, the optometrist will refer you to an
ophthalmologist for further tests, treatment or
surgery.

သူတို႔သည္ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား၊ ပိုးကူးစက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
ေရတိမ္ ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္
မ်က္စင္းခတ္ေဆးမ်ားကိုလည္း ေဆးညႊန္းေပးႏိုင္ပါသည္။
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ျပသရန္
လႊဲပို႔စာတစ္ေစာင္ သင္ မလိုအပ္ပါ။
အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္သည္
မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးဆီသို႔ ထပ္ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊
ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ကုသမႈတ႔အ
ို တြက္ လႊဲပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။

မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ား
မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
ဆရာဝန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ေဆးပညာႏွင့္ မ်က္စိ
ခြဲစိတ္မႈ အထူးျပဳ ေလ့က်င့္သင္တန္းကို
ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္ မ်က္စိ
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္၊ မ်က္စိ ေရာဂါမ်ားကို
ကုသသည္၊ ၄င္းျပင္ မ်က္စိ ခြဲစိတ္မႈကို ခဲြစိတ္ေပးပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးကို ေဒသတြင္း
ပုဂၢလိက ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုရွိ မ်က္စိေဆးခန္း သို႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းတို႔တြင္
ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

Ophthalmologists
Ophthalmologists are medical doctors. They have
completed specialist training in medicine and
surgery of the eyes. They carry out eye tests,
diagnose and treat all eye diseases and perform eye
surgery.
You may see an ophthalmologist in a local private
practice, a hospital eye clinic or in a public health
clinic.
A referral is required to obtain the Medicare
rebate. Your GP or optometrist can assist with
referrals. They will also ensure that urgent eye
conditions are seen as soon as possible.

မက္ဒီကဲမွ ကုန္က်ေငြစိုက္ေပးရန္အတြက္ လႊဲပို႔စာ
လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ GP သို႔မဟုတ္ မ်က္စိမ်က္မွန္
အတတ္ပညာရွင္သည္ လႊဲပို႔စာမ်ားကို ေရးေပးႏိုင္သည္။
သူတို႔သည္ အေရးေပၚ မ်က္စိ ေရာဂါမ်ားကို အျမန္ဆံုး
ၾကည့္ေပးရန္ကိုလည္း စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္
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မ်က္စိကြယ္ေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြင္းေနေသာ
လူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မ်က္စိကြယ္ေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျမင္အာရံု ခြ်တ္ယြငး္ ေနေသာ
လူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အမ်ားအျပား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သူတ႔သ
ို ည္ သင့္

Services for people who are blind
or vision impaired
Many supports and services are available for people
who are blind or vision impaired. They can assess
your needs and work with you to learn new ways to
carry out everyday tasks. This is to make sure you
can continue to be independent and take part in
your chosen activities.

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း

Some organisations may also provide counselling
services, local support groups and employment
services.

အသစ္မ်ားကို သင္ ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းမွာ

You don’t need a referral to access these services.

သင့္အေနျဖင့္ မွီခိုကင္းစြာ ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး

To find out more on the services available in your
local area, speak to your optometrist,
ophthalmologist or GP.

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္

သင့္အႀကိဳက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ကုစားေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဒသ
အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေကာင္း
ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ သင္
လႊဲပို႔စာတစ္ေစာင မလိုအပ္ပါ။
သင့္ ေဒသရွိ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြရန္ သင့္
မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္၊ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ GP ႏွင့္စကားေျပာဆိုပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက

For more information

www.visioninitiative.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

Visit www.visioninitiative.org.au

ေဒသရွိ မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာရွင္ကို ရွာရန္

To find a local optometrist visit
www.optometry.org.au/victoria

www.optometry.org.au/victoria တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
ေဒသရွိ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ကို ရွာရန္
www.ranzco.edu တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

To find a local ophthalmologist visit
www.ranzco.edu
Save Your Sight – Get Tested

သင့္ အျမင္အာရံုကို ကယ္တင္ပါ – စစ္ေဆးမႈကို ခံယူပါ

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္
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အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

Information and support services

အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Australian College of Optometry- Low vision clinic:
call (03) 9349 7400 or visit www.aco.org.au

ၾသစေၾတးလ်န္း မ်က္စိမ်က္မွန္ အတတ္ပညာ ေကာလိပ္

Blind Citizens Australia: call 1800 033 066 or visit
www.bca.org.au

(Australian College of Optometry) – အားနည္းေသာ
အျမင္အာရံု ေဆးခန္း (low vision clinic)- ဖုန္း 03 9349 7400
ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္ www.aco.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
မ်က္စိကြယ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၾသစေၾတးလ် (Blind Citizens
Australia) ဖုန္း 1800 033 066 ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.bca.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
ေရတိမ္ ၾသစေၾတးလ် (Glaucoma Australia) ကို ဖုန္း
1800 500 880 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္
www.glaucoma.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
လမ္းျပ ေခြးမ်ား ဗစ္တိုးရီးယား (Guide Dogs Victoria)
ဖုန္း (03) 9854 4444 ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.guidedogsvictoria.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

Glaucoma Australia: call 1800 500 880 or visit
www.glaucoma.org.au
Guide Dogs Victoria: call (03) 9854 4444 or visit
www.guidedogsvictoria.com.au
Keratoconus Australia: call 0409 644 811 or visit
www.keratoconus.asn.au
Macular Disease Foundation Australia: call
1800 111 709 or visit www.mdfoundation.com.au
Retina Australia: call 1800 999 870 or visit
www.retinaaustralia.com.au
Royal Institute for Deaf and Blind Children:
call (02) 9871 1233 or visit www.ridbc.org.au
Vision Australia: call 1300 847 466 or visit
www.visionaustralia.org

ကာရာတိုကိုးနပ္ ၾသစေၾတးလ် (Keratoconus Australia)
ကို ဖုန္း 0409 644 811 ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.keratoconus.asn.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
မက္က်ဴလာျမင္လႊာ ေရာဂါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ၾသစေၾတးလ်
(Macular Disease Foundation Australia) ကို ဖုန္း
1800 111 709 ဆက္သြယ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
www.mdfoundation.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
ရက္သီနာျမင္လႊာ ၾသစေၾတးလ် (Retina Australia)
ကို ဖုန္း 1800 999 870 ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.retinaaustralia.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
ဆြ႕ံ အႏွင့္ မ်က္မျမင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေတာ္ဝင္ အဖြဲ႕အစည္း
(Royal Institute for Deaf and Blind Children)
ကို ဖုန္း (02) 9871 1233 ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.ridbc.org.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
အျမင္အာရံု ၾသစေၾတးလ် (Vision Australia)
ကိုဖုန္း 1300 847 466 ျဖင့္ေခၚပါ သို႔မဟုတ္
www.visionaustralia.org တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

မ်က္စိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျမင္အာရံု ေစာင့္ေရွာက္ေရး- မည္သူက ကူညီႏိုင္သည္
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