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ਗਲੂਕੋਮਾ 
ਗਲੂਕੋਮਾ ਨੂੂੰ  "ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਚੋਰ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਣਕਉਂਣਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਣਿਤੀ ਣਵਚ ਇਹ ਦਾ 

ਕੋਈ ਲੱਛਿ ਣਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਣਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਣਦਖਾਈ ਦੇਿ ਤੋਂ ਪਣਹਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ 

ਹੈ। ਬਾਅਦ ਣਵਚ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਣਵਜ਼ਨ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਣਕਸੇ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਆਿ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਣਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਸਿਾਈ ਅੂੰਨਹ ਾਪਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਣਕਸੇ ਵੀ ਣਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਣਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਣਜ਼ਆਦਾ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯੂਣਨਵਰਣਸਟ੍ੀ ਆਫ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਣਤੂੰ ਨ ਪਬਣਲਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 2005 ਤੋਂ 2009 

ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਣਵਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਣਗਆ ਹੈ ਣਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ 67% ਮਰੀਜ ਬਸ ਰੂਟ੍ਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਣਵਚੋਂ 65% ਲੋਕ ਪੌਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਡਹ ਸਕਦ ੇਸਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਣਵਚੋਂ 

53% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਣਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਣਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 

ਦਾ ਦੈਣਨਕ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਪਰਭਾਣਵਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਣਫਲਹਾਲ ਇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਡ ਵਾਪਸ 

ਕਰ ਸਕਿ ਣਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ ਣਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੂੰ ਨਹ ਾਪਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਣਿਤੀ ਣਵਚ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀ ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਣਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਣਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾ 

ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਣਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਣਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੋਣਟ੍ੂੰ ਗ ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਣਸਰ 
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ਦਰਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਲਾਈਟ੍ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਮੂੰਡਲ ਬਿਦਾ ਹੈ; ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ, 

ਸੁਰਖੀ, ਧੁੂੰ ਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਣਚਆਪਿ ਅਤ ੇਉਲਟ੍ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਿੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 (ਡਾ. ਨਫੀਸ ਬੇਗ/BAIG, ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਸਫਾ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਣਖਆ 

ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਧੂੰ ਨਵਾਦ।) 

 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਿ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਪਣਰਭਾਸ਼ਤ ਅੂੰ ਨਹ ਾਪਿ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਣਕ, ਇਹ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਅੂੰ ਨਹ ਾਪਿ ਦੀ ਪਣਹਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਾਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

100 ਲੋਕਾਂ ਣਵਚ ਲਗਭਗ 3 ਨੂੂੰ  ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਲਾਈਟ੍ ਦੀ ਣਕਰਨ ਕੌਰਨੀਆ ਅਤੇ ਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖ ਣਵਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਟ੍ੀਨਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਣਟ੍ਰਕ ਣਸਗਨਲ ਨੂੂੰ  ਉਤਪੂੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਣਟ੍ਕ ਨਸ ਤੋਂ ਣਦਮਾਗ ਰਾਹੀਂ 

ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਬਾਲ ਦੀ ਰਿਨੀਤੀ ਣਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਣਵਚ ਗੁਬਾਰਾ ਦੀ ਤਰਹਾ ਪਾਿੀ 

ਭਣਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਿੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੂੰ  ਣਸਲੀਅਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਰੀਸ ਅਤੇ ਪੁਣਪਲ 

ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਗਂਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਬੀਣਕਉਲਰ ਨੇਟ੍ਵਰਕ 'ਤੇ ਸੋਣਖਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਣਰਸਿ ਅਤੇ ਸੋਖਿ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ ਣਵਚੋਂ ਣਕਸੇ ਵੀ ਅਸੂੰ ਤੁਲਨ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਨਟ੍ਰਾਕੁਲਰ ਪਰੈਸ਼ਰ 

ਉਤਪੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਣਟ੍ਕ ਨਸ ਨੂੂੰ  ਨਸ਼ਟ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਣਟ੍ਕ ਨਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਣਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 
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ਕਰੇਕਟ੍ਰਸਣਟ੍ਕ ਪੈਟ੍ਰਨ ਣਵਚ ਰੈਟ੍ੀਨਲ ਗੈਂਗਣਲਅਨ ਸੈਲ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਣਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ ਅੂੰ ਨਹ ਾਪਿ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਿ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਣਵਚੋਂ ਣਕਸੇ ਇਕ ਕੈਟ੍ਗਰੀ ਣਵਚ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਣਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ： 

 ਹਾਈ ਇਨਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸ਼ਰ (ਆਈਬਾਲ ਣਵਚ ਪਰੈਸ਼ਰ) 

 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਣਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ 

 ਹਾਈ ਮਾਯੋਪੀਆ (ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਣਦਰਸ਼ਟ੍ੀ ਦੋਸ਼) ਜਾਂ ਹਾਈ ਹਾਈਪਰਓਪੀਆ (ਦੂਰ ਣਦਰਸ਼ਟ੍ੀ ਦੋਸ਼), 

 ਡਾਈਣਬਟ੍ੀਜ਼ ਮੈਲੀਟ੍ਸ 

 ਕੋਰੋਨਰੀ ਣਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 

 ਪਣਰਵਾਰ ਦਾ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਇਣਤਹਾਸ 

 ਟ੍ਰਾਮਾ ਦਾ ਇਣਤਹਾਸ 

 ਮਾਈਗਰੇਨ 

 ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਿਾ 

 ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਟ੍ੀਰਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

 

ਐਗਂਲ ਕਲੋਜਰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਏਸ਼ੀਆ ਣਵਚ ਣਬਲਕੁਲ ਆਮ ਹੈ। 
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ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਓਪਿੈਲਮੋਲੋਣਜਸਟ੍ ਦੇ ਕਲੀਣਨਕ 'ਤੇ ਨੇਮੀ ਅੱਖ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਣਵਚ ਇਨਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਣਮਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਅੱਖ ਣਵਚ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਸਪੇਸ਼ਲ ਉਪਕਰਿਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਪਰੈਸ਼ਰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਿ ਦਾ ਖਤਰਾ ਣਜਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) , 

ਡਰੇਨੇਜ ਐਗਂਲ ਜਾਂਚ (ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੇਸ਼ਲ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖੁਲੇ ਜਾਂ 

ਸੂੰ ਕੁਣਚਤ ਐਗਂਲ ਣਵਚ ਵਰਗੀਣਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸੂੰ ਕੁਣਚਤ ਐਗਂਲ ਏਸ਼ੀਆ ਣਵਚ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ ਐਣਕਉਟ੍ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਓਪਣਟ੍ਕ ਨਰਵ ਹੈਡ ਜਾਂਚ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ 

ਜਲਦੀ ਪਣਹਚਾਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਣਵਚ ਵਰਗੀਣਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈਮਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਣਵਚ 

ਕਾਰਨ ਣਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਣਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਸਟ੍ੂਲੇਟ੍ ਣਜਵੇਂਣਕ ਜੈਨੇਣਟ੍ਕ ਣਮਉਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹਮ ਭੂਣਮਕਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਉਹ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਜੇ ਓਣਕਉਲਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਣਜਵੇਂਣਕ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਟ੍ੀਰਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਚਾਹੇ ਮੁੂੰ ਹ ਰਾਹੀ, ਟ੍ਾਪੀਕਲ ਜਾਂ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ), ਟ੍ਰਾਮਾ ਜਾਂ 

ਓਣਕਉਲਰ ਸਰਜਰੀ, ਮੋਤੀਆ ਣਬੂੰ ਦ, ਪਰੋਲਾਈਫਰੇਣਟ੍ਵ ਡਾਈਬੇਣਟ੍ਕ ਰੈਟ੍ੀਨੋਪੈਿੀ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਰੈਟ੍ੀਨਲ ਵੇਨ 

ਓਣਕਉਣਲਉਸ਼ਨ, ਯੂਵੇਣਟ੍ਸ (ਯਵੂੀਅਲ ਣਟ੍ਸ਼ੂ ਦੀ ਜਲਿ), ਓਣਕਉਲਰ ਣਟ੍ਊਮਰ ਬਗੈਰਾ। 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਨੂੂੰ  ਓਪਨ-ਐਗਂਲ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਗਂਲ ਣਵਚ ਵੀ ਵਰਗੀਣਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਐਗਂਲ' 

ਆਈਬਾਲ ਦੇ ਐਟਂ੍ੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ੍ 'ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਗਂਲ ਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈਬਾਲ ਣਵਚ ਓਪਟ੍ੀਮਲ 
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ਇਨਟ੍ਰਾਉਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਿ ਲਈ ਪਾਿੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਚਾਣਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਐਗਂਲ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਣਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਓਪਨ-ਐਗਂਲ ਗਲੂਕੋਮਾ ਣਵਚ, ਡਰੇਨੇਜ ਇਨਹ ਾਂ ‘ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਣਜਨਹ ਾਂ ਣਕ ਪਾਿੀ ਦਾ ਣਰਸਾਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਲਈ ਇਨਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕਰੋਣਨਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਿ ਤੋਂ ਪਣਹਲਾ ਇਸ ਦੀ ਪਣਹਚਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇਹ 

ਸੂੰ ਕੇਤ ਣਮਲਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਆਪਿੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ： 

  

 ਹੈਲੋ (ਲਾਈਟ੍ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੂੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਣਦਖਾਈ ਦੇਿਾ) 

 ਹਲਕਾ ਣਸਰ ਦਰਦ 

 ਮਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ 

 ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੂੰ ਦਲਾਪਿ  

 ਗੋਲਾਕਾਰ ਣਵਜੁਅਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਸ਼ਟ੍ ਹੋਿਾ। 

ਉਪਰ ਣਦੱਤ ੇਲੱਛਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ 

ਬੀਮਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਣਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਣਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ 

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਣਵਜ਼ਨ ਪਰਭਾਣਵਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਐਡਂ-ਸਟ੍ੇਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਣਕਊਟ੍ ਗਲੂਕੋਮਾ ਣਵਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਲਾਲ ਅੱਖ, ਧੁੂੰ ਦਲਾਪਿ, ‘ਤੇਜ ਣਸਰ ਦਰਦ, ਉਬਕਾਈ ਅਤ ੇ

ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਿ ਕਰੋਣਨਕ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਣਵਚ ਣਜ਼ਆਦਾ ਘਾਤਕ ਅਤ ੇਗੂੰ ਭੀਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 
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ਹਨ। 

 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਿ ਣਵਸਣਤਰਤ ਓਪਿੈਲਣਮਕ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਇਣਤਹਾਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਣਵਆਪਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਣਜਸ ਣਵਚ ਇੂੰ ਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮਾਪ, ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਚੈਮਬਰ ਦੀ ਗਣਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕੋਿ 

ਣਨਰਧਾਰਿ, ਣਦਰਸ਼ਟ੍ੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨਸ ਨਾਲ ਣਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਖ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਿ ਬਗੈਰਾ। 

ਵੀਜ਼ੁਅਲ ਫੀਲਡ ਟ੍ੈਸਣਟ੍ੂੰ ਗ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਿ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਣਵਚ ਓਪਟ੍ੀਕਲ ਕੋਹਰੈਂਸ 

ਟ੍ੋਮੋਗਰਾਫੀ (OCT), ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਬਾਓਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ (UBM), ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਕਾਰਨੀਅਲ ਣਿਕਨੈਸ ਜਾਂਚ 

ਐਨਟ੍ੀਰੀਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ੍ ਸ਼ਾਣਮਲ ਹਨ। 

OCT is using to assess the thickness of nerve fiber layer which is thinned out in 

glaucoma patients. UBM is an ultrasound machine assessing the angle structure and 

the degree of drainage angle. 

OCT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਰਵ ਫਾਈਬਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਮੁਟ੍ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਣਵਚ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UBM ਇਕ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਣਜਸ ਨਾਲ ਕੋਿ 

ਸੂੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਕੋਿ ਦੀ ਣਡਗਰੀ ਦੀ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸਰ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ੋਪੀਕਲ ਆਈ ਡਰਾਪ ਮੱੁਖ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੋਰ 

ਮਾਡਲ ਣਜਸ ਣਵਚ ਲੇਜਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਣਵਕਲਪ ਸ਼ਾਣਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟ੍ਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ, ਮੇਡੀਕਲ ਇਣਤਹਾਸ ਅਤੇ ਣਸਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
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ਉਣਚਤ ਸੁਝਾਅ ਣਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਮੋਤੀਆ ਕ ਿੰ ਦ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹਨ? 

ਕੈਟ੍ਾਰੈਕਟ੍ ਐਕਸ਼ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਲਾਉਡੀ ਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਨਸਿੀਸੀਆ ਹੇਠਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਣਦਨ ਘਰ ਜਾਿ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਣਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਹਾ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸੋਇਮਲਸੀਣਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਐਕਸ਼ਟ੍ਰਾਕੈਪਸੁਲਰ ਕੈਟ੍ਾਰੈਕਟ੍ ਐਕਸ਼ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। 

  

ਫੇਸੋਇਮਲਸੀਣਫਕੇਸ਼ਨ ਣਵਚ ਲੈਂਸਾ ਨੂੂੰ  ਣਹੱਸੇ ਣਵਚ ਤੋਡਨ ਲਈ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਇਨਰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟ੍ਾ ਜਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟ੍ਾਂਕੇ 

ਲਗਾਉਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਣਕ, ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆ ਣਬੂੰ ਦ ਣਵਚ ਫੇਸੋਇਮਲਸੀਣਫਕੇਸ਼ਨ 

ਉਣਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਣਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਘਿ ੇਮੋਤੀਆ ਣਬੂੰ ਦ ਹੋਿ ਦੀ ਸਣਿਤੀ ਣਵਚ, ਐਕਸ਼ਟ੍ਰਾਕੈਪਸੁਲਰ 

ਕੈਟ੍ਾਰੈਕਟ੍ ਐਕਸ਼ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਣਬਹਤਰ ਣਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਣਕਉਂਣਕ ਇਹ ਫੇਸੋਇਮਲਸੀਣਫਕੇਸ਼ਨ ਣਵਚ ਹਾਈ 

ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ ਇਨਰਜੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ੍ ਹੋਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਣਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਆਰਟ੍ੀਣਫਸੀਅਲ ਲੈਂਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਮਪਲਾਂਟ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 

ਮੋਤੀਆ ਣਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਕੱਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਕੀ ਜਕਿਲਤਾ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਕਈ ਮਰੀਜ ਣਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਡਂ-ਸਟ੍ੇਜ ਬੀਮਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਸੁੂੰ ਗਡਾ ਣਵਜੁਅਲ ਫੀਲਡ ਬਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

 
 

Glaucoma / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 

ਣਜਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ‘ਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਫੀਲਡ ਨੂੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਣਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਣਕ 

ਇਨਟ੍ਰਾਓਣਕਉਲਰ ਪਰੈਸਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿ ਅਤੇ ਅਸਣਿਰਤਾ ਘੱਤ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਹੋਵੇ। ਉਣਚਤ ਆਰਾਮ 

ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਰਣਡਓਵਾਸਕੁਲਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ੍ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਣਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਣਕ ਓਪਣਟ੍ਕ ਨਰਵ ਹੈਡ ਣਵਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਈਆ ਜਾ 

ਸਕਿ। ਟ੍ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਣਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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