ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ

ਉਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਨੂੰ ਅਖੋ ਂ ਪਰੋ ਖੇ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ

ਇੱ ਕ ਚੈ ਰਿਟੇ ਬਲ ਟ੍ਰੱ ਸਟ
Punjabi

ਦਿ ਆਈ ''ਅੱ ਖ'
ਅੱ ਖ ਸਾਹਮਣੇ –ਦਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ
ਆਵੇ ਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਭੇ ਜਦੀ ਹੈ । ਦਿਮਾਗ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ “ਤਸਵੀਰਾਂ ” ’ਚ ਪ੍ ਰਾਸੈਸੱ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇ ਖਦੇ ਹਾਂ ।
ਅੱ ਖ ਨਰਮ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦ੍ਰਿ ਤ ਕਰ
ਸਕੇ । ਇਹ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਗ਼ੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿ ੜ੍ਹ ਰੱ ਖ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅੱ ਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ’ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ‘ਐਕਵੀਅਸ’ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ’ਚ ਪੰ ਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇੰ ਨਾ
ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱ ਖ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ ਆਕਾਰ
’ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇ ਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱ ਖ ’ਚ
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰ ਪ ਹੁ ੰ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅੱ ਖ ਵਿੱ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ
ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱ ਕ
ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਇਆ ਤਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋ ਪਿਕ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਜਾਲ਼ੀ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘ ਕੇ ਅੱ ਖ ’ਚੋ ਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ।
ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌ ਰਨੀਆ
ਸਿੱ ਧੀ ਇੱ ਕ ‘ਖਿੜਕੀ’ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਨਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੋ ਕਸ
ਨਾਲ ਰੈ ਟਿਨਾ ਉੱ ਤ�ੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

ਅੱ ਖ ਦੇ ਰੰ ਗਦਾਰ ਭਾਗ
ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ ਆਖਦੇ
ਹਨ।

ਰੈ ਟਿਨਾ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਹਾਸਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਣ
ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਹੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ
ਦਿਮਾਗ਼ ਤੱ ਕ ਰੈ ਟਿਨਾ ਤੋ ਂ
ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇ ਹੇ ਲੈ
ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਛੇ ਕ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱ ਖ ’ਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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ਲੈ ਨਜ਼ ਨਾਲ ਰੈ ਟਿਨਾ ’ਤੇ
ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਫ਼ੋ ਕਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਅੱ ਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਰੀ
ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਕਲੇ ਰਾ ਆਖਦੇ
ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਅੱ ਖ ’ਚ ‘‘ਕੋ ਣ’’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ , ਜੋ ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਕੌ ਰਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਪੈ ਦਾ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾ
ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ , ਇੰ ਝ ਅੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਦਬਾਅ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਗਲੂਕੋ ਮਾ (ਕਾਲਾ ਮੋ ਤੀਆ) ਕੀ ਹੈ ?
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਿੱ ਥੇ ਅੱ ਖ ਦੇ
ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਹੌ ਲੀ–ਹੌ ਲੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ।
ਨਸ ਦੇ ਰੇ ਸ਼ੇ ਬਹੁ ਤ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਰੀਫ਼ਰਲ (ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ)
ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁ ਤ ਹੌ ਲੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇਸ ਦਾ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਦਾ, ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਟੇ ਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ
ਜਾਂਦਾ।
ਅੱ ਖ ਦੀ ਜੋ ਤ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੜ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ’ਚ ਇਹ
ਨੁਕਸਾਨ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ – ਐਕਵੀਅਸ ਦੇ ਦੌ ਰਾ ਜਾਂ
ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੁ ਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਹੋ ਰਨਾਂ ’ਚ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ
ਅਹਿਮ ਰੇ ਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਨਰਵ ਦੇ ਢਾਂਚੇ
’ਚ ਇੱ ਕ ਕਮਜ਼ੋ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਇਹ ਨਰਵ ਦੇ ਰੇ ਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਹੀ ਇੱ ਕ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਰ ਮੈ ਸ਼ਵਰਕ

ੀਆ

ਨ
ਕੌਰ

ਸਕਲੇ ਮ’ਜ਼ ਕੈ ਨਾਲ

ਐਕਵੀਅਸ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰ ਵਾਹ
ਆਇਰਿਸ

ਲੈ ਨਜ਼
ਸਿਲੀਅਰੀ ਬਾੱਡੀ
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ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂਡ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 2%
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੈ …
.	
ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਤੇ ਹੋ ਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋ ਕਥਾਮਯੋ ਗ ਨੇ ਤਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅੱ ਵਲ–
ਨੰਬਰ ਕਾਰਨ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੈ ।
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਅੱ ਧੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋ ਗ ਹੈ ।
.	
ਜੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਇਲਾਜ
ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਕਾਰਨ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੋ ਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਲਗਭਗ
65 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
ਭਾਵੇ ਂ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ
ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ :
. 60 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ
. ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
. ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਣਾ (ਮਾਯੋ ਪੀਆ)
. ਵਧਿਆ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ
. ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੌ ਜੂਦਾ ਵਰਤੋ ਂ
. ਅੱ ਖ ’ਤੇ ਲੱ ਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸੱ ਟ
. ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਤੇ ਦੱ ਖਣੀ–ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱ ਛਣ ਹਨ?
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਤਦ ਤੱ ਕ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇਸ ਰੋ ਗ ਦੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੱ ਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਨੂੰ ‘‘ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲੁਕੇ –ਛਿਪੇ ਚੋ ਰ’’ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
. ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਇੱ ਕ ਚੁੱਪ–ਚੁਪੀਤਾ ਰੋ ਗ ਹੈ ।
ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਹੌ ਲੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌ ਲੀ–ਹੌ ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਪੈ ਰੀਫ਼ਰਲ (ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੀ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ
ਤੱ ਕ ਨਰਵ ਦੇ ਬਹੁ ਤੇ ਰੇ ਸ਼ੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਹਿੱ ਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਬਾਰਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ , ਇਲਾਜ ਨਾਲ
ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਰੋ ਗ ਦਾ ਛੇ ਤੀ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣ, ਵਾਜਬ ਇਲਾਜ ਤੇ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਣਾ ਰੁ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱ ਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਆਮ ਨਜ਼ਰ

ਉਹੀ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਸ ਨੂੰ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ
ਵੇ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰੇ ਂਜ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਂ ਝੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱ ਖਾਂ
ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੈ ।
ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ ਰਾਇਮਰੀ ਓਪਨ ਐਂਗਲ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਹੈ । ਇਹ ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਅੱ ਖ ਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈ ਨਾਲਜ਼ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱ ਖ ਅੰ ਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅੱ ਖ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋ ਈ
ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ।

ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਐਂਗਲ

ਲਰ
ਕਿਊ ਕ
ਟ੍ਰੇਬ ਮੈਸ਼ਵਰ

ੀ
ੀਅਰ
ਸਿਲਬਾੱਡੀ

ਕੌਰਨ
ੀਆ

ੀਆ
ਕੌਰਨ
ਓਪਨ ਐਂਗਲ

ਟ੍ਰੇਬ
ਮੈਸ਼ ਕਿਊਲਰ
ਵਰਕ
ਆਇ

ਰਿਸ

ਆਇਰਿਸ

ਲੈ ਨਜ਼

ਸਿਲ
ੀ
ਬਾੱਡੀਅਰੀ

ਲੈ ਨਜ਼

ਐਂ ਗਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਅੱ ਖ ਦਾ ਐਂਗਲ ਅੱ ਖ ’ਚ, ਬਾਹਰੋ ਂ ਕੌ ਰਨੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੋ ਂ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ’ਤੇ
ਫ਼ਿੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਐਂਗਲ ਵੱ ਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱ ਖ ਤੋ ਂ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ ਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਬਾਅ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਵਧ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਐਂਗਲ–ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ’ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਐਂਗਲ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰ ਦਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ
ਜਨਮ ਇੱ ਕ ਤੰ ਗ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਤੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਹਾਈਪਰਮੀਟ੍ਰੌਪਿਕ) ਜਾਂ ਜੋ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਆਮ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਆਮ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ’ਚ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਅੱ ਖ ਦਾ
ਦਬਾਅ ਬਹੁ ਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਦਬਾਅ “ਆਮ” ਰੇ ਂਜ ’ਚ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸੂਡੋ ਐਕਸਫ਼ੋ ਲੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ ਰੋ ਮ
ਸੂਡੋ ਐਕਸਫ਼ੋ ਲੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ ’ਚ, ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਰ ਮੈ ਸ਼ਵਰਕ, (ਉਹ ਸਪੰ ਜ ਜੋ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱ ਖ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ), ਪਰਤਦਾਰ, ਚਿੱ ਟੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨਾਲ ਰੁ ਕ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ 25% ਮਾਮਲਿਆਂ
’ਚ ਸੂਡੋ ਐਕਸਫ਼ੋ ਲੀਏਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਗਮੈ ਂਟ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ ਰੋ ਮ
ਪਿਗਮੈ ਂਟ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਰ ਮੈ ਸ਼ਵਰਕ
(ਉਹ ਸਪੰ ਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱ ਖ ਵਿੱ ਚੋਂ ਤਰਲ–ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕਢਦਾ ਹੈ ) ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋ ਗ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪਿਗਮੈ ਂਟ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮ ’ਚ ਕਾਲੀ ਪਿਗਮੈ ਂਟ ਦੇ ਨਿੱਕੇ
ਕਣ ਮੈ ਸ਼ਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ
ਨਿੱਕਲਣਾ ਰੁ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜੋ
ਮਾਯੋ ਪਿਕ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ), ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੋ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿ ਕ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀਨੈ ਟਿਕ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿ ਕ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਮੋ ਤੀਆਬਿੰ ਦ ਦੇ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱ ਖ ’ਤੇ
ਕੋ ਈ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸੋ ਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਿਵੇ ਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ ਛੇ ਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂ ਪ ’ਚ
ਚੈ ਕੱ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱ ਕੋ –ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ :
.	Glaucoma NZ (ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ 45
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਲਈ ਅੱ ਖਾਂ
ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਹਰ 5
ਸਾਲਾਂ ਪਿੱ ਛੋਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇ ਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱ ਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੈ ਕੱ –
ਅੱ ਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
.	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਵੱ ਖੋ ਪੰ ਨਾ 4) ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
.	ਜੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਰੋ ਗ ਹੋ ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚੱ ਲੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਦੇ ਰਹੋ ।
.	ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌ ਬੀ–ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ
ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
.	ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ’ਚ ਕੋ ਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨਵੀਂਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਣ, ਤਾਂ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ।

ਇੱ ਕ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਟੈ ਸਟ ’ਚ ਆਮ ਤੌ ਰ ਉੱਤ�ੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
.	ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਚੈ ਕੱ
. ਸਲਿੱ ਟ–ਲੈ ਂ ਪ ਨਿਰੀਖਣ

. ਅੱ ਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਚੈ ਕੱ (ਟੋ ਨੋਮੀਟ੍ ਰੀ)
.	ਨਜ਼ਰ ਖੇ ਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਗਲੂਕੋ ਮਾ, ਪੈ ਰੀਫ਼ਰਲ (ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ)
ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਿਵੇ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਇਲਾਜ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ – ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਇਹੋ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇ ਲਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱ ਖੋ–ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚੋ ਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿੱ ਟ ਬੈ ਠੇਗੀ, ਉਹੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਮਰ–ਭਰ
ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ । ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂ ਰ ਹੀ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੂ ਪ ’ਚ
ਵਰਤਣੀ ਹੋ ਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈ ਕਟਸ) ਵੀ ਵੇ ਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ
ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਈਆਂ ।
ਗੋ ਲੀਆਂ – ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋ ਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋ ਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਂਦੀ
ਲੇ ਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲੋ ਪਲਾਸਟੀ – ਅੱ ਖ ਦੇ ਜਲ–ਨਿਕਾਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੌ ਸ਼ਨੀ
ਦੀ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕਿਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਦਾ ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਰ ਮੈ ਸ਼ਵਰਕ ’ਚੋ ਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ
ਲੇ ਜ਼ਰ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਲੇ ਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 10–15 ਮਿੰ ਟ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੁ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
ਲੇ ਜ਼ਰ ਇਰਿਡੋ ਟੋਮੀ – ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈ ਰੋ ਐਂਗਲਜ਼ ਜਾਂ
ਐਂਗਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 5–10 ਮਿੰ ਟ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰੁ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
ਸਰਜਰੀ (ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਕਟੋ ਮੀ) – ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੇ ਜ਼ਰ ਅੱ ਖ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ। ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਕਟੋ ਮੀ ’ਚ, ਅੱ ਖ ’ਚੋ ਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਜਨ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਚੈ ਨਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰ ਝ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ।
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ਸਰਜਰੀ (ਟਿਊਬ–ਸ਼ੰ ਟ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਮੋ ਲਟੈ ਨੋ ਇੰ ਪਲਾਂ ਟ) – ਵਿੱ ਚ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਰੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕੋ ਨ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਜਲ–ਨਿਕਾਸ ਪਾਊਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱ ਖ ਵਿੱ ਚੋਂ ਐਕਵੀਅਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ । ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤਦ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟ੍ਰੇ ਬਕਿਊਲਕਟੋ ਮੀ ਸਰਜਰੀ ਫ਼ੇ ਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱ ਖ ’ਚ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ,
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਅਰੰ ਭ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਰੀਰ ’ਚ ਅੱ ਖ ਹੀ ਇੱ ਕੋ –ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰ ਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ
ਸਿੱ ਧੀਆਂ ਵੇ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ ਤੇ ਵਧੇ
ਕੋ ਲੈ ਸਟਰੌਲ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਅੱ ਖ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੋ ਰਾਨ ਵੇ ਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਖਦੇ
ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈ ਰੋਸਿਸ ਤੇ ਇੱਥੋ ਂ
ਤੱ ਕ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਰਸੌ ਲੀਆਂ ਤੱ ਕ ਦਾ
ਪਤਾ ਆੱ ਪਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮੈ ਕਿਊਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇ ਂ ਦਰੀ, ਤਿੱ ਖੀ
ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਕਿਊਲਰ
ਡੀਜੈ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਇਸ
ਖੇ ਤਰ ਉੱ ਤ�ੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਕਿ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੈ
.	ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋ ।
.	ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ , ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ।
.	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ–ਸੰ ਭਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੋ ।
.	ਆਪਣੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਚੈ ਕੱ –ਅੱ ਪਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੋ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।
.	ਆਪਣੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋ ਈ ਗ਼ੈ ਰ–ਮਾਮੂਲੀ ਲੱ ਛਣ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਣ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ।
.	ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਦੇ ਵੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੈ ਕੱ –ਅੱ ਪ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਅਕਸਰ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
.	
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ Glaucoma NZ
(ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੋ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
.	0800 452 826 ’ਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ , ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ
www.glaucoma.org.nz, ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ
info@glaucoma.org.nz.

ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈ ਲੀ
ਧੁੱਪ ਤੇ ਅੱ ਖਾਂ
ਜਿਵੇ ਂ ਅਲਟ੍ ਰਾਵਾਇਲਟ (ਯੂਵੀ) ਰੈ ਡੀਏਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
ਤਿਵੇ ਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ
ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਰੋ ਗ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਮੋ ਤੀਆਬਿੰ ਦ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱ ਟ�ੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਤੇ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਮੈ ਕਿਊਲਰ ਡੀਜੈ ਨਰੇ ਸ਼ਨ।
ਆਦਰਸ਼ ਤੌ ਰ ’ਤੇ , ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਰੈ ਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅੰ ਗ – ਯੂਵੀਬੀ ਅਤੇ
ਯੂਵੀਏ – ਕ੍ਰਮਵਾਰ 99% ਤੇ 95% ਰੋ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਨਜ਼ ਭਾਵੇ ਂ ਗਹਿਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ
ਹੋ ਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅਨਟ੍ ਰੀਟੇਡ ਲੈ ਨਜ਼ ਵਾਜਬ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਯੂਵੀ ਰੈ ਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋ ਕਦੇ ।
ਇਹ ਸਦਾ ਚੈ ਕੱ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਯੂਵੀ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਚੇ ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਐਨਕਾਂ
ਉਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ
ਕਸਰਤ
ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ
ਦੌ ਰਿਆਂ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰੋ ਗ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਥਾਮ
’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਵੇ ਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਏਅਰੋ ਬਿਕ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਘਟਦਾ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਮੈ ਕਿਊਲਰ ਡੀਜੈ ਨਰੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ 3
ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ।

ਖੁਰਾਕ
ਰੋ ਜ਼ਮੱ ਰਾ ਦੀ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈ ਲੀ ’ਚ ਚੰ ਗਾ ਸੰ ਤੁਲਤ
ਭੋ ਜਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਅਹਿਮ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਵਧੇ ਰੇ ਚਿਕਨਾਈ ਤੇ ਖੰ ਡ ਵਾਲੀ
ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਦਾ ਰੋ ਗ ਹੋ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਵਧੇ ਰੇ
ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ–ਪਦਾਰਥ, ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ
ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ, ਓਮੇ ਗਾ 3 ਫ਼ੈ ਟੀ ਐਸਿਡਜ਼ ਤੇ ਲੂਟੀਨ
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋ ਤੀਆਬਿੰ ਦ ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਮੈ ਕਿਊਲਰ
ਡੀਜੈ ਨਰੇ ਸ਼ਨ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ ਵੇ ਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ (15 ਮਿੰ ਟਾਂ ’ਚ ਇੱ ਕ ਲਿਟਰ)
ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਓਮੇ ਗਾ–3 ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਫ਼ੈ ਟੀ ਐਸਿਡਜ਼; ਮੱ ਛੀਆਂ , ਫ਼ਲੈ ਕਸਸੀਡਜ਼, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈ ਨੋ ਲਾ
ਤੇ ਲ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱ ਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮੋ ਤੀਆਬਿੰ ਦ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਥਾਮ
’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ–ਆੱ ਕਸੀਡੈ ਂਟਸ
ਅੱ ਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਤੇ
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰ ਕ ਤੇ ਤਾਂਬਾ, ਐਂਟੀ–
ਆੱ ਕਸੀਡੈ ਂ ਟ ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਸੀ, ਈ ਤੇ ਏ
(ਬੀਟਾ ਕੈ ਰੋ ਟੀਨ ਵਜੋ ਂ), ਲੂਟੀਨ ਤੇ
ਸੇ ਲੇਨੀਅਮ–ਇੱ ਕ ਐਂਟੀ–ਆੱ ਕਸੀਡੈ ਂ ਟ
ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਵਿਟਾਮਿਨਜ਼ ਮੈ ਕਿਊਲਰ ਡੀਜੈ ਨਰੇ ਸ਼ਨ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਤੇ ਫ਼ੌ ਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮੋ ਤੀਆਬਿੰ ਦ ਹੋ ਣ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਐਂਟੀ–
ਆੱ ਕਸੀਡੈ ਂ ਟਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਗ, ਕੇ ਲ, ਮਟਰ, ਬ੍ਰੌ ਕਲੀ ਤੇ ਸਿਲਵਰਬੀਟ ਜਿਹੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਪੱ ਤ�ੇਦਾਰ
ਸਬਜੀਆਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੂਟੀਨ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਟੀ–ਆੱ ਕਸੀਡੈ ਂ ਟਸ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ।

ਦਵਾਈਆਂ
ਐਲਰਜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ
ਡੀਕੰ ਜੈ ਸਟੈ ਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ । ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈ ਰੋ
ਐਂਗਲਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਲੋ ਜ਼ਰ
ਸੰ ਕਟ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈ ਰੋ ਐਂਗਲਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱ ਖਾਂ
ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਤੌ ਰ
’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਭਾਵ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਉੱ ਤ�ੇ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ), ਗੋ ਲੀਆਂ
ਤੇ ਇਨਹੇ ਲਰ ਤੱ ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ
ਖੋ ਜ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਮੈ ਕਿਊਲਰ ਡੀਜੈ ਨਰੇ ਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਣ
ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਰਹੀਣਤਾ ਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ
ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਤੱ ਕ ਖੂਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਲੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟਿਕ ਅੱ ਖ ਦਾ ਰੋ ਗ ਹੋ ਰ ਵੀ ਭੈ ੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅੱ ਖ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ’ਤੇ , ਘਰ ’ਚ ਜਾਂ ਖੇ ਡਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨੋ ।

ਅੱ ਖ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਵੇ ਖੋ ਇਸ ਨੂੰ!
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ
(Glaucoma NZ) ਬਾਰੇ
ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇ ਟਮੈ ਂਟ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਇੱ ਕ ਗ਼ੈ ਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਚੈ ਰਿਟੇ ਬਲ ਟ੍ਰੱ ਸਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ’ਚ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਕਾਰਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਤੋ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਰਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ :
. ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ
.	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ
.	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਕੇ ਅਰ ’ਚ ਲੱ ਗੇ ਸਿਹਤ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
. ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ’ਚ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਖੋ ਜ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਸਨ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ’ਚ ਬੋ ਰਡ ਆੱ ਫ਼ ਟ੍ਰੱ ਸਟੀਜ਼ ਵੱ ਲੋਂ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ’ਚ ਆਫ਼ਥਾਲਮੌ ਲੋਜੀ, ਓਪਟੋ ਮੀਟ੍ ਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਲਈ
ਆਈਲਾਈਟਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ,ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਲਈ ਸੱ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਮੇ ਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ ਕ, ਲਗਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਅਪਡੇ ਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ।

ਫ਼ੰ ਡਿੰ ਗ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਨਿਉ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਟ੍ਰੱ ਸਟਾਂ
ਦੀਆਂ ਗ੍ ਰਾਂ ਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰ ਡ–ਰੇ ਜ਼ਿੰ ਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।
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ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ – ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸਿੱ ਖਿਆ/ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ

. ਦੇ ਸ਼–ਪੱ ਧਰੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ
. ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਥਾਨ/ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹ ਪੇ ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ
. ਸਿਹਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰ ਸਜ਼/ਐਕਸਪੋ ਜ਼
. ਵਿਦਿਅਕ ਵਸੀਲੇ
- ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ
- ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
- ਆਈਲਾਈਟਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ
. 0800 ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ (0800 452 826)
. ਜੁਲਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ

ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਨਾ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ’ਚ ਲੱ ਗੇ ਅੱ ਖ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਨਾਂ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।

ਖੋ ਜ
	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂ ਡ ’ਚ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਖੋ ਜ ’ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਫ਼ੰ ਡ–ਰੇ ਜ਼ਿੰ ਗ

. ਜੁਲਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਅਪੀਲ
. ਸਪਾਂਸਰਜ਼
. ਈਵੈ ਂਟਸ ''ਸਮਾਗਮ''
. ਗ੍ ਰਾਂ ਟਾਂ
. ਜਨਤਕ ਦਾਨ

ਐਡਵੋ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮਦਦ

.	ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ
. ਦੇ ਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਮ–ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
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ਮੁਫ਼ਤ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਦੀ
	ਹਾਂ ਮੈ ਂ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਣਾ ਤੇ ‘ਆਈਲਾਈਟਸ’
ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰਜ਼, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਤੇ ਸੱ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰ ਸਮੇ ਤ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ ਕ, ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕ੍ਰਿ ਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ ਤੇ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਪਤੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਭੇ ਜ ਦੇ ਵੋ :
ਸਿਰਲੇ ਖ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ
ਪਤਾ
			ਪੋ ਸਟਕੋ ਡ
ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ(ਜ਼)

ਇੱ ਥੋਂ ਕੱ ਟ�ੋ

ਈਮੇ ਲ ਪਤਾ

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

ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਨਾਲ ਵੈ ਕਲਪਿਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ info@glaucoma.org.nz, ਜਾਂ ਫ਼ੋ ਨ
0800 452 826, ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜਾਓ www.glaucoma.org.nz
ਮੈ ਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ।
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ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸੂਚਨਾ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।

!

ਇੱ ਥੋਂ ਕੱ ਟ�ੋ

ਇਸ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇ ਜ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੂਕੋ ਮਾ
ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ ਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ।
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BLINDNESS
FROM
GLAUCOMA
IS
PREVENTABLE*

Get your eyes examined

For more information phone 0800 452 826
or visit www.glaucoma.org.nz
* If detected early and treated appropriately
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ਮੁਫ਼ਤ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
Glaucoma NZ
Department of Ophthalmology
The University of Auckland
Private Bag 92019
Auckland 1142
New Zealand

ਗਲੂਕੋ ਮਾ ਐੱਨਜ਼ੈ ਡੱ ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈ ਰਿਟੇ ਬਲ ਟ੍ਰੱ ਸਟ (CC21421) ਹੈ ।
ਫ਼ੋ ਨ:
ਫ਼ੈ ਕਸੀਮਾਈਲ:
ਈਮੇ ਲ:
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ:

0800 452 826 (0800 GLAUCOMA)
09 373 8779
09 373 7947
info@glaucoma.org.nz
www.glaucoma.org.nz

ਇੱ ਕ ਚੈ ਰਿਟੇ ਬਲ ਟ੍ਰੱ ਸਟ

