
ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਨੰੂ ਅਖਂੋ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੋ  
ਜਜਸ ਜਿੱਚ ਤੁਸੀ ਂਰਜਿ ਰਿੇ ਿੋ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟੱ੍ਸਟ

ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

Punjabi
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ਜਦ ਆਈ ''ਅੱਖ'
ਅੱਖ ਸਾਿਮਣੇ–ਜਦਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫੜਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਸਾਂ ਦੇ 
ਆਿੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਭੇਜਦੀ ਿੈ। ਜਦਮਾਗ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ “ਤਸਿੀਰਾਂ” ’ਚ ਪ੍ਾਸੈਸੱ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਅਸੀ ਂਿੇਖਦੇ ਿਾਂ।
ਅੱਖ ਨਿਮ, ਪਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਕਾਿ ਕਾਇਮ 
ਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿੌਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਰਿਆਨ ਕਂੇਰਦ੍ਤ ਕਿ 
ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗ਼ੁਬਾਿੇ ਵਾਂਗ ਰਦ੍ੜ੍ਹ  ਿੱਖ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਹੱਸੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਨੰੂ ‘ਐਕਵੀਅਸ’ ਵਜਂੋ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਹੱਸੇ ’ਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਇੰਨਾ 
ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਿੱਖਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅੱਖ ਰਬਨਾ ਰਕਸੇ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਆਕਾਿ 
’ਚ ਬਣੀ ਿਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਥ ਹੈ ਰਕ ਨਵਂੇ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਅੱਖ ’ਚ 
ਲਗਾਤਾਿ ਪੰਪ ਹੰੁਦੀ ਿਰਹੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਿਾ ਰਨਿੰਤਿ ਅੱਖ ਰਵੱਚਂੋ ਰਨੱਕਲ ਕੇ 
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸਾਿੇ ਢਾਂਰਚਆਂ ਤੱਕ 
ਪੱੁਜਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਮਾਈਕੋ੍ਸਕੋਰਪਕ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ੀ 
ਰਵੱਚਂੋ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਖ ’ਚਂੋ ਬਾਹਿ ਰਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਿਨੀਆ 
ਰਸੱਿੀ ਇੱਕ ‘ਰਖੜਕੀ’ ਹੈ ਤੇ ਲੈਨਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੋਕਸ 
ਨਾਲ ਿੈਰਟਨਾ ਉੱਤਤੇ ਤਸਵੀਿ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਿੈਰਟਨਾ ਿੌਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਦਸਣ 
ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਿਡ 
ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ 
ਰਦਮਾਗ਼ ਤੱਕ ਿੈਰਟਨਾ ਤਂੋ 
ਰਦਸਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਿੀ 
ਪਿਤ ਨੰੂ ਸਕਲੇਿਾ ਆਖਦੇ 
ਹਨ।

ਲੈਨਜ਼ ਨਾਲ ਿੈਰਟਨਾ ’ਤੇ 
ਿੌਸ਼ਨੀ ਫ਼ੋਕਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਛੇਕ ਨੰੂ ਪੁਤਲੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਖ ’ਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਦੀ 
ਮਾਤਿਾ ਨੰੂ ਕੰਟਿੋਲ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖ ਦੇ ਿੰਗਦਾਿ ਭਾਗ 
ਨੰੂ ਆਇਰਿਸ ਆਖਦੇ 
ਹਨ।
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ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਨਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅੱਖ ’ਚ ‘‘ਕੋਣ’’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਰਥਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਕੌਿਨੀਆ ਦੇ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ, ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਮਾਤਿਾ, ਬਾਹਿ ਰਨੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ 
ਕੇ ਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਅੱਖ ਰਵੱਚ ਦਬਾਅ ਸਰਥਿ ਬਰਣਆ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਲੂਕੋਮਾ (ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ) ਕੀ ਿੈ?
ਗਲੂਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਦਾ ਨਾਂਅ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜਜੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ 
ਜਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆੱਪਜਿਕ ਨਰਿ ਿੌਲੀ–ਿੌਲੀ ਨਸ਼ਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਨਸ ਦੇ ਿੇਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਪੈਿੀਫ਼ਿਲ (ਪਾਰਸਆਂ ਦੀ) 
ਨਜ਼ਿ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਰਕ ਇਹ ਰਬਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਲੇਿੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱੁਜ 
ਜਾਂਦਾ। 

ਅੱਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੜ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ 
ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦਬਾਅ ਵਿਣ ਕਾਿਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ – ਐਕਵੀਅਸ  ਦੇ ਦੌਿਾ ਜਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਰਨਕਾਸੀ ਿੁਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਹੋਿਨਾਂ ’ਚ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਦੇ 
ਅਰਹਮ ਿੇਰਸ਼ਆਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 
’ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਵ ਦੇ ਿੇਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ 
ਸਮੱਰਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਐਕਵੀਅਸ ਤਿਲ 
ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ

ਕੌਿਨੀਆ

ਆਇਰਿਸ

ਰਸਲੀਅਿੀ ਬਾੱਡੀ

ਸਕਲੇਮ’ਜ਼ ਕੈਨਾਲ

ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿ ਮੈਸ਼ਵਿਕ

ਲੈਨਜ਼
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ਜਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਿੱਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 2% 
ਜਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿੇਲੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿੈ…
.  ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਤੇ ਹੋਿ ਰਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਿੋਕਥਾਮਯੋਗ ਨੇਤਿਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅੱਵਲ–

ਨੰਬਿ ਕਾਿਨ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ। 
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਅੱਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੋਗ ਹੈ।
.  ਜੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ  

ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਣ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਕਾਿਨ ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ  

ਦੋਬਾਿਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ  

65 ਰਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਵਸ਼ਵ ਪੱਿਿ ’ਤੇ ਬੁਿੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਭਾਰਵਤ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਜਕਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਿੈ?
ਭਾਵਂੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਿ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਵਿਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿੇਿੇ 
ਖ਼ਤਿਾ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ:
. 60 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਿ ਉਮਿ
. ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਇਰਤਹਾਸ
. ਦੂਿ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਖ਼ਿਾਬ ਹੋਣਾ (ਮਾਯੋਪੀਆ)
. ਵਰਿਆ ਬਲੱਡ ਪੈ੍ਸ਼ਿ
. ਸਟੀਿਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਹਲਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤਂੋ
. ਅੱਖ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਪਛਲੀ ਸੱਟ
. ਅਫ਼ਿੀਕਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ–ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਿਨ?
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਤਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਰਕ ਇਸ ਿੋਗ ਦੇ 

ਆਖ਼ਿੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਨੰੂ ‘‘ਨਜ਼ਿ ਦੇ ਲੁਕੇ–ਰਛਪੇ ਚੋਿ’’ ਵਜਂੋ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
. ਗਲੂਕੋਮਾ ਇੱਕ ਚੱੁਪ–ਚੁਪੀਤਾ ਿੋਗ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਿ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਿ ਰਦੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਪੈਿੀਫ਼ਿਲ (ਪਾਰਸਆਂ ਦੀ) ਨਜ਼ਿ ਖ਼ਿਾਬ ਹੋਣ ਤਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਰਕਸੇ ਸਮੱਰਸਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ 
ਤੱਕ ਨਿਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿੇਸ਼ੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਹੱਸਾ ਖ਼ਿਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਬਾਿਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੱੁਰਕਆ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ 
ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਝਂ ਇਸ ਿੋਗ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਵਾਜਬ ਇਲਾਜ ਤੇ 
ਰਨਗਿਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਦੀ ਨਜ਼ਿ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਿੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਫ਼ਤਾਿ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹੀ ਰਦ੍ਸ਼ ਰਕਉਕਂਰਕ ਇਸ ਨੰੂ 
ਗਲੂਕੋਮਾ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਵੱਲਂੋ 
ਵੇਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਨਜ਼ਿ
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਜਕਸਮਾਂ
ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸਜਥਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਂੇਜ ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਜਜਸ 
ਜਿੱਚ ਆੱਪਜਿਕ ਨਰਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਂਝੀ ਜਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਜੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਅੱਖਾਂ 
ਦਾ ਮਾਜਿਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਕਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿੈ। 

ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੂਕੋਮਾ
ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਸਮ ਪ੍ਾਇਮਿੀ ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੂਕੋਮਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਅੱਖ ਰਵੱਚਂੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਨਕਾਸੀ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਨਾਲਜ਼ ਤਿਲ 
ਪਦਾਿਥ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਿਨ ਅੱਖ ਅੰਦਿ ਦਬਾਅ ਵਿ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਰਕਉਕਂਰਕ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਅੱਖ ਤਂੋ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰਚੰਨ੍ਹ  ਨਹੀਂ ਰਦਸਦੇ।

ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋਮਾ
ਅੱਖ ਦਾ ਐਂਗਲ ਅੱਖ ’ਚ, ਬਾਹਿਂੋ ਕੌਿਨੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਿਂੋ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ 
ਰਫ਼ੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਿਾਹ ਿੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਲਗਾਤਾਿ ਆਮ ਿਫ਼ਤਾਿ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗਾ ਪਿ ਉਹ ਅੱਖ ਤਂੋ 
ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਰਨੱਕਲੇਗਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦਬਾਅ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੱਿਿ ਤੱਕ ਵਿ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਗਲ–ਕਲੋਜ਼ਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ’ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਿਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
ਐਂਗਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਿਾ ’ਚ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਦੰਦਾ। ਜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਜਨਮ ਇੱਕ ਤੰਗ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੀ ਉਮਿ ਨਾਲ ਹੋਿ ਤੰਗ ਹੰੁਦਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਖ਼ਿਾਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਹਾਈਪਿਮੀਟੌ੍ਰਪਕ) ਜਾਂ ਜੋ 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਵੱਿ ਖ਼ਤਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿ

ਮੈਸ਼ਵਿਕ

ਓਪਨ ਐਂਗਲ

ਲੈਨਜ਼

ਲੈਨਜ਼

ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਗਲ

ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿਮੈਸ਼ਵਿਕ

ਕੌਿਨੀਆ
ਕੌਿਨੀਆ

ਰਸਲੀਅਿੀ

ਬਾੱਡੀ

ਆਇਰਿਸ

ਆਇਰਿਸ

ਰਸਲੀਅਿੀਬਾੱਡੀ
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ਆਮ ਦਬਾਅ ਿਾਲਾ ਗਲੂਕੋਮਾ
ਆਮ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ’ਚ ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ ਅੱਖ ਦਾ 
ਦਬਾਅ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਕ ਅਰਜਹੇ ਕੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਨਸ਼ਟ ਰਕਉ ਂਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਭਾਵਂੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਿਲੇ 
ਦਬਾਅ “ਆਮ” ਿਂੇਜ ’ਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਸੂਡੋਐਕਸਫ਼ੋਲੀਏਸ਼ਨ ਜਸੰਡੋ੍ਮ
ਸੂਡੋਐਕਸਫ਼ੋਲੀਏਸ਼ਨ ਰਸੰਡੋ੍ਮ ’ਚ, ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿ ਮੈਸ਼ਵਿਕ, (ਉਹ ਸਪੰਜ ਜੋ ਤਿਲ 
ਪਦਾਿਥ ਨੰੂ ਅੱਖ ਤਂੋ ਬਾਹਿ ਕੱਢ ਰਦੰਦਾ ਹੈ), ਪਿਤਦਾਿ, ਰਚੱਟੀ ਸਮੱਗਿੀ ਨਾਲ ਿੁਕ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱੁਚੇ ਰਵਸ਼ਵ ’ਚ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ 25% ਮਾਮਰਲਆਂ 
’ਚ ਸੂਡੋਐਕਸਫ਼ੋਲੀਏਸ਼ਨ ਰਸੰਡੋ੍ਮ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਜਪਗਮਂੈਿ ਜਡਸਪਰਸ਼ਨ ਜਸੰਡੋ੍ਮ
ਰਪਗਮਂੈਟ ਰਡਸਪਿਸ਼ਨ ਰਸੰਡੋ੍ਮ ਇੱਕ ਹੋਿ ਸਰਥਤੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿ ਮੈਸ਼ਵਿਕ 
(ਉਹ ਸਪੰਜ ਰਜਹੜਾ ਅੱਖ ਰਵੱਚਂੋ ਤਿਲ–ਪਦਾਿਥ ਬਾਹਿ ਕਢਦਾ ਹੈ) ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਕੰਮ 
ਕਿਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰਪਗਮਂੈਟ ਰਡਸਪਿਸ਼ਨ ਰਸੰਡੋ੍ਮ ’ਚ ਕਾਲੀ ਰਪਗਮਂੈਟ ਦੇ ਰਨੱਕੇ 
ਕਣ ਮੈਸ਼ਵਿਕ ਨੰੂ ਿੋਕ ਰਦੰਦੇ ਹਨ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਬਾਹਿ 
ਰਨੱਕਲਣਾ ਿੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਿ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਖ਼ਿਾਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੋ 
ਮਾਯੋਰਪਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ), ਨੰੂ ਇਸ ਰਕਸਮ ਦਾ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੀਡੀਆਰਟ੍ਕ ਗਲੂਕੋਮਾ
ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਿਨ ਜੀਨੈਰਟਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਿ ਕੁਝ ਵਾਿ ਪੀਡੀਆਰਟ੍ਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਮੋਤੀਆਰਬੰਦ ਦੇ ਆਪਿੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਖ ’ਤੇ 
ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਸੋਰਜ਼ਸ਼ ਕਾਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਕਿਂੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?
ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਜਨਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ 
ਚੈਕੱਅਪ ਕਰਿਾਉਣਾ ਿੀ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ:
.  Glaucoma NZ (ਗਲੂਕੋਮਾ ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਦੀ ਰਸਫ਼ਾਿਸ਼ ਹੈ ਰਕ 45 

ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਿ ’ਚ ਪੱੁਜਣ ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗਲੂਕੋਮਾ ਲਈ ਅੱਖਾਂ 
ਦਾ ਰਨਿੀਖਣ ਕਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਤੱਕ ਹਿ 5 
ਸਾਲਾਂ ਰਪੱਛਂੋ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹਿੇਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਰਪੱਛਂੋ ਅਰਜਹਾ ਚੈਕੱ–
ਅੱਪ ਕਿਵਾਉਦੇਂ ਿਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਿਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਵੱਖੋ ਪੰਨਾ 4) ਨੰੂ 45 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਿ ਤਂੋ ਪਰਹਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜਹਾ ਰਨਿੀਖਣ ਕਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

.  ਜੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਹਿ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਰਸਫ਼ਾਿਸ਼ ਮਤਾਬਕ ਹੀ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ’ਤੇ ਅੱਗੇ 
ਵਿਦੇ ਿਹੋ। 

.  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੌਬੀ–ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਿ ਦੀਆਂ 
ਕੋਈ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਸਮਂੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਨਿੀਖਣ 
ਕਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

.  ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਾਿੇ ਡਾਕਟਿੀ ਸਲਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੀਂਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਿੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਹੋਿ 
ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਾਿ–ਵਾਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਨਿੀਖਣ ਕਿਵਾਉਦੇਂ ਿਹੋ।

ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿੈਸਿ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤਤੇ ਜਨਮਨਜਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੰੁਦੇ ਿਨ:
.  ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਚੈਕੱ
. ਸਰਲੱਟ–ਲਂੈਪ ਰਨਿੀਖਣ
. ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਚੈਕੱ (ਟੋਨੋਮੀਟ੍ੀ)
.  ਨਜ਼ਿ ਖੇਤਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਕਉਕਂਰਕ ਗਲੂਕੋਮਾ, ਪੈਿੀਫ਼ਿਲ (ਪਾਰਸਆਂ ਦੀ) 

ਨਜ਼ਿ ਪਰਹਲਾਂ ਖ਼ਿਾਬ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ  
ਇਲਾਜ ਜਕਿਂੇ ਿੰੁਦਾ ਿੈ?
ਇਲਾਜ ’ਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ:

ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ – ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਿ ਪ੍ਚਰਲਤ ਰਕਸਮ ਇਹੋ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਿੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇਲਾਂ ’ਚ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ’ਚ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚਂੋ ਰਜਹੜੀ ਮਿੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੂਕੋਮਾ 
ਦੀ ਰਕਸਮ ਨੰੂ ਰਫ਼ੱਟ ਬੈਠੇਗੀ, ਉਹੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਮਿ–ਭਿ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿੂਿ ਹੀ ਿੋਜ਼ਾਨਾ, ਰਨਯਮਤ ਿੂਪ ’ਚ 
ਵਿਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟਸ) ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਰਮਲਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਅਰਹਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ 
ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਜਾਂ 
ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਗੋਲੀਆਂ – ਕੁਝ ਮਾਮਰਲਆਂ ’ਚ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਥੋੜ੍ਹੇ  ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਰਮਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤਕ ਸਿਜਿੀ ਨਹੀਂ ਹਂੋਦੀ 

ਲੇਜ਼ਰ ਿੇ੍ਬਜਕਊਲੋਪਲਾਸਿੀ – ਅੱਖ ਦੇ ਜਲ–ਰਨਕਾਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿੌਸ਼ਨੀ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿੀਕ ਰਕਿਨ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਿੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ 
ਦਾ ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਿ ਮੈਸ਼ਵਿਕ ’ਚਂੋ ਰਨੱਕਲਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ’ਚ 
ਲੇਜ਼ਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਲੇਜ਼ਿ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ’ਚ 10–15 ਰਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਿੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਲੇਜ਼ਰ ਇਜਰਡੋਿੋਮੀ – ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੈਿੋ ਐਂਗਲਜ਼ ਜਾਂ 
ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ’ਚ 5–10 ਰਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਿੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਸਰਜਰੀ (ਿੇ੍ਬਜਕਊਲਕਿੋਮੀ) – ਗਲੂਕੋਮਾ ਲਈ ਅਰਜਹਾ ਆਪਿੇਸ਼ਨ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਂੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੇਜ਼ਿ ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ 
ਕਾਬੂ ਕਿਨ ਤਂੋ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਣ। ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਕਟੋਮੀ ’ਚ, ਅੱਖ ’ਚਂੋ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਰਨਕਾਸੀ ਰਵੱਚ 
ਸੁਿਾਿ ਲਈ ਸਿਜਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਰਸਿਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ।
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ਸਰਜਰੀ (ਜਿਊਬ–ਸ਼ੰਿ ਕਾਰਜ–ਜਿਧੀਆਂ ਜਜਿਂੇ ਜਕ ਮੋਲਿੈਨੋ ਇੰਪਲਾਂਿ) – ਰਵੱਚ 
ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਿ ਰਟਊਬ ਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਸਲੀਕੋਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਜਲ–ਰਨਕਾਸ ਪਾਊਚ ਜੁਰੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖ ਰਵੱਚਂੋ ਐਕਵੀਅਸ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ 
ਬਾਹਿ ਰਨੱਕਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ। ਇਹ ਸਿਜਿੀ ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਤਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟੇ੍ਬਰਕਊਲਕਟੋਮੀ ਸਿਜਿੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ  ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, ਰਕਸੇ 
ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਸਕਾਿ ਰਟਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, 
ਇਸ ਰਕਸਮ ਦਾ ਆਪਿੇਸ਼ਨ ਅਿੰਭ ’ਚ ਹੀ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਉਹ ਹਿ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ 
ਹੋ। ਅਰਜਹੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ, ਰਜਵਂੇ ਰਕ 
ਗਲੂਕੋਮਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਿੋਰਸਸ ਤੇ ਇੱਥਂੋ 
ਤੱਕ ਰਕ ਰਦਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਿਸੌਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ 
ਪਤਾ ਆੱਪਰਟਕ ਨਿਵ ਰਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਿਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਰਕਊਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਿ ਨੰੂ ਕਂੇਦਿੀ, ਹਤੱਖੀ 
ਰਦ੍ਸ਼ਟੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਕਊਲਿ 
ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਿ ਨੰੂ ਖ਼ਤਿੇ ’ਚ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਿੈਰਟਨਾ ਦੇ ਇਸ 
ਖੇਤਿ ਉੱਤਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਿ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ।

ਸਿੀਿ ’ਚ ਅੱਖ ਹੀ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਰਕ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 
ਰਸੱਿੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪੈ੍ਸ਼ਿ ਤੇ ਵਿੇ 
ਕੋਲੈਸਟਿੌਲ ਦੇ ਰਚੰਨ੍ਹ  ਅੱਖ ਦੇ ਰਨਿੀਖਣ ਦੋਿਾਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਜਦਂੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿੈ
.  ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ’ਤੇ ਰਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਤੋ। 
.  ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਰਕਵਂੇ ਕਿਨੀ ਹੈ, ਬਾਿੇ ਜਾਣੋ। 
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਹੋਿ ਡਾਕਟਿਾਂ ਤੇ ਰਸਹਤ–ਸੰਭਾਲ ਮਾਰਹਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਵੋ। 
.  ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਿ ਖਾਸ ਚੈਕੱ–ਅੱਪਸ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋਵੋ ਤੇ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤਿੀਕਾਂ ਦੇ ਪੋ੍ਗਿਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ। 
.  ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਹਿ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਿ–ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆਉਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। 
.  ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮਂੈਬਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਚਾਿ–ਵਟਾਂਦਿਾ ਕਿੋ ਤੇ ਸੁਝਾਅ 

ਦੇਵੋ ਰਕ ਉਹ ਵੀ ਚੈਕੱ–ਅੱਪ ਕਿਵਾਉਣ। ਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਰਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਅਕਸਿ 
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਰਵਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਲਈ Glaucoma NZ 
(ਗਲੂਕੋਮਾ ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

.  0800 452 826 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਿੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ  
www.glaucoma.org.nz, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਿੋ  
info@glaucoma.org.nz.

ਜੀਿਨ–ਸ਼ੈਲੀ 
ਧੱੁਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ
ਰਜਵਂੇ ਅਲਟ੍ਾਵਾਇਲਟ (ਯੂਵੀ) ਿੈਡੀਏਸ਼ਨ  
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ,  
ਰਤਵਂੇ ਹੀ ਸੂਿਜ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੂਿਜ ਦੀ 
ਿੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ’ਚ ਿਰਹਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਿੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਿ ’ਤੇ ਮੋਤੀਆਰਬੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਿਵੱਕਟੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਂੈਸਿ ਤੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਰਕਊਲਿ ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ।

ਆਦਿਸ਼ ਤੌਿ ’ਤੇ, ਿੱੁਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੰੂ ਯੂਵੀ ਿੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ – ਯੂਵੀਬੀ ਅਤੇ 
ਯੂਵੀਏ – ਕ੍ਮਵਾਿ 99% ਤੇ 95% ਿੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੈਨਜ਼ ਭਾਵਂੇ ਗਰਹਿੇ ਿੰਗ ਦੇ 
ਹੋਣ, ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਅਨਟ੍ੀਟੇਡ ਲੈਨਜ਼ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਵੀ ਿੈਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿੋਕਦੇ। 
ਇਹ ਸਦਾ ਚੈਕੱ ਕਿੋ ਰਕ ਕੀ ਿੱੁਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਯੂਵੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਨੰੂ ਿੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਕ ਧੱੁਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਐਨਕਾਂ  
ਉਿੀ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਅਸਲ ’ਚ ਪਜਿਨਦੇ ਿੋ

ਕਸਰਤ
ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਿੱਖਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ 
ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ ’ਤੇ ਰਫ਼ੱਟ ਿੱਖਣ ਨਾਲ ਰਦਲ ਦੇ 
ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿੋਗ ਤਂੋ ਿੋਕਥਾਮ 
’ਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱੁਚੀ 
ਤੰਦਿੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਹਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ 
ਵੇਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਰਨਯਮਤ ਤੌਿ ’ਤੇ 
ਏਅਿੋਰਬਕ ਕਸਿਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ 
ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਿ ਕਸਿਤ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਿਾਣੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਜਵਂੇ ਰਕ 
ਮੈਰਕਊਲਿ ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 30 ਰਮੰਟਾਂ ਲਈ 3 
ਵਾਿ ਕਸਿਤ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ
ਿੋਜ਼ਮੱਿਾ ਦੀ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਤ 
ਭੋਜਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਹਮ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਿੇਿੇ ਰਚਕਨਾਈ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ 
ਖੁਿਾਕ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਿੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ 
ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਿਾਕ ’ਚ ਵਿੇਿੇ 
ਰਵਟਾਰਮਨ, ਖਰਣਜ–ਪਦਾਿਥ, ਤੰਦਿੁਸਤ 
ਪੋ੍ਟੀਨ, ਓਮੇਗਾ 3 ਫ਼ੈਟੀ ਐਰਸਡਜ਼ ਤੇ ਲੂਟੀਨ 
ਵਿਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੋਤੀਆਰਬੰਦ ਤੇ ਵਿਦੀ ਉਮਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਕਊਲਿ 
ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਵਿੇਿੇ ਮਾਤਿਾ ’ਚ ਪਾਣੀ (15 ਰਮੰਟਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਰਲਟਿ) 
ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਮੇਗਾ–3 ਜ਼ਿੂਿੀ ਫ਼ੈਟੀ ਐਰਸਡਜ਼; ਮੱਛੀਆਂ, ਫ਼ਲੈਕਸਸੀਡਜ਼, ਮੰੂਗਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੋਲਾ 
ਤੇਲ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਿੱਖਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੋਤੀਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤਂੋ ਿੋਕਥਾਮ 
’ਚ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹਨ।
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ਜਿਿਾਜਮਨਜ਼ ਤੇ ਐਂਿੀ–ਆੱਕਸੀਡਂੈਿਸ
ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਰਹਮ ਰਵਟਾਰਮਨਜ਼ ਤੇ 
ਖਰਣਜ ਪਦਾਿਥਾਂ ’ਚ ਰਜ਼ੰਕ ਤੇ ਤਾਂਬਾ, ਐਂਟੀ–
ਆੱਕਸੀਡਂੈਟ ਰਵਟਾਰਮਨਜ਼ ਸੀ, ਈ ਤੇ ਏ  
(ਬੀਟਾ ਕੈਿੋਟੀਨ ਵਜਂੋ), ਲੂਟੀਨ ਤੇ 
ਸੇਲੇਨੀਅਮ–ਇੱਕ ਐਂਟੀ–ਆੱਕਸੀਡਂੈਟ  
ਖਰਣਜ ਪਦਾਿਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਰਵਟਾਰਮਨਜ਼ ਮੈਰਕਊਲਿ ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ ਦਾ 
ਖ਼ਤਿਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਵਟਾਰਮਨ ਬੀ12 ਤੇ ਫ਼ੌਰਲਕ ਐਰਸਡ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਰਬੰਦ ਹੋਣ 
ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੂੜ੍ਹੇ  ਹਿੇ ਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਿੰਗ ਦੇ ਿਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਐਂਟੀ–
ਆੱਕਸੀਡਂੈਟਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿਰਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਗ, ਕੇਲ, ਮਟਿ, ਬੌ੍ਕਲੀ ਤੇ ਰਸਲਵਿਬੀਟ ਰਜਹੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੇ  ਹਿੇ ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਕਤੇਦਾਿ 
ਸਬਜੀਆਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੂਟੀਨ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਂੋ 
ਵੱਿ ਪ੍ਰਸੱਿ ਐਂਟੀ–ਆੱਕਸੀਡਂੈਟਸ ਰਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ।

ਦਿਾਈਆਂ
ਐਲਿਜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਰਜਵਂੇ ਰਕ ਐਂਟੀਰਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ 
ਡੀਕੰਜੈਸਟਂੈਟਸ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਕੁਝ ਰਕਸਮ ਦੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਨੈਿੋ 
ਐਂਗਲਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਰਕਊਟ ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਿ 
ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਿੋ ਐਂਗਲਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਿਤਣ ਤਂੋ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 
ਦੇ ਮਾਰਹਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਟੀਿਾਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ 
’ਤੇ ਅਰਜਹਾ ਪ੍ਤੀਕਿਮ ਭਾਵ ਿੀਐਕਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੀਿਾਇਡ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਪਿ ਇਹ ਸਟੀਿਾਇਡ ਦੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਰਕਸਮ ਰਜਵਂੇ ਰਕ ਚਮੜੀ ਉੱਤਤੇ ਲਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ੀਮਾਂ (ਖਾਸ ਕਿ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਗੋਲੀਆਂ 
ਤੇ ਇਨਹੇਲਿ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
ਖੋਜ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਵਿਦੀ ਉਮਿ ਨਾਲ ਮੈਰਕਊਲਿ ਡੀਜੈਨਿੇਸ਼ਨ ਕਾਿਨ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਨੇਤਿਹੀਣਤਾ ਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਵਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ 
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖੂਨ ਰਲਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੀਕ ਨਲੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਰਟਕ ਅੱਖ ਦਾ ਿੋਗ ਹੋਿ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਸੇ ਗਤੀਰਵਿੀ ਨਾਲ ਭਾਵਂੇ ਕੰਮ ’ਤੇ, ਘਿ ’ਚ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਿੱਰਖਆ ਐਨਕਾਂ ਪਰਹਨੋ।

ਅੱਖ
ਸੁਰੱਜਖਆ
ਿੇਖੋ ਇਸ ਨੰੂ!
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ  
(Glaucoma NZ) ਬਾਰੇ
ਜਮਸ਼ਨ ਸਿੇਿਮਂੈਿ

ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਚੈਜਰਿੇਬਲ ਿੱ੍ਸਿ ਿੈ, ਜਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ’ਚ ਗਲੂਕੋਮਾ 
ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਨੇਤਰਿੀਣਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਂੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੇਤਿਹੀਣਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿੀਕੇ 
ਖ਼ਤਮ ਕਿਨਾ ਹੈ:
. ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ’ਚ ਵਾਿਾ ਕਿ ਕੇ
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਕੇ
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਕੇਅਿ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਸਹਤ ਖੇਤਿ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਨਾ ਅਰਿਕਾਿੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 

ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ
. ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ’ਚ ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ’ਚ ਮਦਦ ਕਿਨਾ

ਸ਼ਾਸਨ
ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਨੰੂ ਸਮੱੁਚੇ ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ’ਚ ਬੋਿਡ ਆੱਫ਼ ਟੱ੍ਸਟੀਜ਼ ਵੱਲਂੋ ਚਲਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ’ਚ ਆਫ਼ਥਾਲਮੌਲੋਜੀ, ਓਪਟੋਮੀਟ੍ੀ ਤੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮਂੈਬਰਜਸ਼ਪ
ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।  
ਿਰਜਸਟਿ ਕਿਨ ਲਈ ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ ਅਤੇ ਮਂੈਬਿਾਂ ਲਈ 
ਆਈਲਾਈਟਸ ਰਨਊਜ਼ਲੈਟਿ,ਸਿਕਾਿੀ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਰਦਆਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸਮੇਤ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਪੈਕ, ਲਗਤਾਿ ਰਮਲਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਿੋ।

ਫ਼ੰਜਡੰਗ
ਗਲੂਕੋਮਾ ਰਨਉ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਰਸਿਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਮਾਂ, ਸਪਾਂਸਿਰਸ਼ਪ, ਟੱ੍ਸਟਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ–ਿੇਰਜ਼ੰਗ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਹੈ।
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ – ਗਤੀਜਿਧੀਆਂ
ਜਸੱਜਖਆ/ਜਾਗਰੂਕਤਾ
. ਦੇਸ਼–ਪੱਿਿੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਿੀਜ਼ ਮੀਰਟੰਗਾਂ
. ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ/ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ਕਾਿੀਆਂ
. ਰਸਹਤ ਕਾਨਫ਼ਿੰਸਜ਼/ਐਕਸਪੋਜ਼
. ਰਵਰਦਅਕ ਵਸੀਲੇ

 - ਗਲੂਕੋਮਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪੁਸਰਤਕਾ

 - ਵੈਬੱਸਾਈਟ

 - ਆਈਲਾਈਟਸ ਰਨਊਜ਼ਲੈਟਿ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ
. 0800 ਐਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਸਿਰਵਸ (0800 452 826)

. ਜੁਲਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਮੁਰਹੰਮ

ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਜਸੱਜਖਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ
  ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅੱਖ ਰਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਨਾਂ ਲਈ ਰਨਿੰਤਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਨਾਂ 

ਰਸੱਰਖਆ ਪੋ੍ਗਿਾਮ।

ਖੋਜ
  ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਰਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ’ਚ ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ’ਚ ਮਦਦ 

ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੰਡ–ਰੇਜਜ਼ੰਗ
. ਜੁਲਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਿੂਕਤਾ ਅਪੀਲ
. ਸਪਾਂਸਿਜ਼
. ਈਵਂੈਟਸ ''ਸਮਾਗਮ''
. ਗ੍ਾਂਟਾਂ
. ਜਨਤਕ ਦਾਨ

ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਤੇ ਮਦਦ
.  ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਂੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਹਤਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
. ਦੇਸ਼ ਭਿ ’ਚ ਹਮ–ਉਮਿਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
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ਮੁਫ਼ਤ ਮਂੈਬਰਜਸ਼ਪ  
ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਦੀ
  ਹਾਂ ਮਂੈ ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਨਾਲ ਿਰਜਸਟਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ‘ਆਈਲਾਈਟਸ’ 

ਰਨਊਜ਼ਲੈਟਿਜ਼, ਜਨਤਕ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਰਦਆਂ ਤੇ ਹੋਿ ਸਮੇਤ ਮਂੈਬਿਾਂ ਦਾ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਪੈਕ, ਚੱਲ ਿਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਕ੍ਮਾਂ ਬਾਿੇ ਤਾਜ਼ਾ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਂੈਬਿਰਸ਼ਪ ਲਈ ਰਕ੍ਪਾ ਕਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਿਵੇ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਭਿੋ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਕਤੇ 
ਪਤੇ ਉੱਤਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ:

ਰਸਿਲੇਖ

ਪਰਹਲਾ ਨਾਮ

ਆਖ਼ਿੀ ਨਾਮ

ਪਤਾ

   ਪੋਸਟਕੋਡ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਿ(ਜ਼)

ਈਮੇਲ ਪਤਾ

ਡਾਕ ਪਤਾ:
Glaucoma NZ
Department of Ophthalmology
The University of Auckland
Private Bag 92019
Auckland 1142

ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਨਾਲ ਵੈਕਲਰਪਕ ਤੌਿ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਿਰਵਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਈਮੇਲ ਿਾਹੀਂ 
ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ info@glaucoma.org.nz, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ  
0800 452 826, ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜਾਓ www.glaucoma.org.nz 
ਮਂੈਬਿ ਬਣਨ ਲਈ।

ਇੱ
ਥੋਂ 

ਕੱਕਟੋ
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ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ 
ਨਿੀ ਂਿੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ 

ਨਿੀ ਂਦੇ ਸਕਦੇ।

!
ਇਸ ਮਂੈਬਰਜਸ਼ਪ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ 
ਤੇ ਿਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੂਕੋਮਾ 

ਜਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਜਨਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿੋ।

ਇੱ
ਥੋਂ 

ਕੱਕਟੋ
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For more information phone 0800 452 826 
or visit www.glaucoma.org.nz 

Get your eyes examined

BLINDNESS
FROM GLAUCOMA
IS PREVENTABLE*

* If detected early and treated appropriately

120312 Glaucoma A4 Poster 01.indd   1 4/05/12   2:51 PM



ਮੁਫ਼ਤ ਮਂੈਬਰਜਸ਼ਪ
ਗਲੂਕੋਮਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣ ਲਈ  
ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।  ਸਾਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

Glaucoma NZ
Department of Ophthalmology
The University of Auckland   
Private Bag 92019  
Auckland 1142   
New Zealand

ਗਲੂਕੋਮਾ ਐਨੱਜ਼ੈਡੱ ਇੱਕ ਿਰਜਸਟਿਡ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟੱ੍ਸਟ (CC21421) ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ: 0800 452 826 (0800 GLAUCOMA)
 09 373 8779
ਫ਼ੈਕਸੀਮਾਈਲ: 09 373 7947
ਈਮੇਲ: info@glaucoma.org.nz
ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.glaucoma.org.nz

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟੱ੍ਸਟ


