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Refractive Error (Myopia, Hyperopia, Astigmatismo, Presbyopia) 
 
Introdusyon 
Sa myopia, hyperopia at astigmatismo, ang mga sinag ng liwanag na pumapasok sa mata ay ma
aaring muling magpokus sa ibabaw ng retina sa pamamagitan ng iba't ibang pagwawastong mg
a pamamaraan. 
Sa pangkalahatan, ang mga salamin sa mata ay ang pinaka-simple at pangunahing paraan. Kung 
nais mong sumailalim sa refractive na operasyon, kailangan mong maunawaan ang pamamaraa
n ng operasyon at ang mga panganib na kasama nito bago ka magdesisyon. Ang pagpili ng pagw
awastong mga pamamaraan ay maaaring maapektuhan ng antas ng refractive error, trabaho at 
esthetic na pangangailangan. Ang refractive na operasyon ay kasalukuyang hindi ibinibigay ng kl
inika sa mata ng gobyerno. 
 
Myopia 
Ang myopia (mahinang paningin sa malayo) ay ang kawalan ng kakayahan upang makita ang mg
a bagay na malinaw sa malayo. Ang ilaw na pumapasok sa mata ay nakatuon sa harap ng retina 
at humahantong sa pagkalabo ng paningin kapag tumitingin sa malalayong bagay. 
 
Mga pagwawastong hakbang 
 Mga salamin  sa mata (concave lens) 
 Mga contact lens 
 Refractive na operasyon na kinabibilangan ng: 
 Incisional corneal refractive surgery hal. RK, AK 
 Laser-assisted sa situ kerato mileusis (LASIK) 
 Pagbunot ng malinaw na lens at paglagay ng intraocular lens (isaalang-alang lamang ito para

 sa may malalang mga matang mahinang makakita sa malayo ) 
 
Hyperopia 
Ang hyperopia (long-sightedness) ay ang kawalan ng kakayahan na makita ng malinaw ang mala
pit na mga bagay. Ang ilaw na pumapasok sa mata ay nakatutok sa likod ng retina kaya ang ima
he ay malabo. Ang mga kabataang pasyente na may di-gaanong malalang hyperopia ay maaarin
g i-adjust ang sarili sa pamamagitan ng pagpopokus. Ngunit sa pagkapagod at proceso ng pagta
nda, ang sobrang pagsusumikap na pagpokus (tinatawag na accommodation) ay maaaring hum
antong sa mga sintomas. 
 
Mga pagwawastong hakbang 
 Mga salamin  sa mata (convex lens) 
 Mga contact lens 
 Laser surgery 
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Astigmatismo 
Ang mga astigmatismo ay nagreresulta sa kaso ng iba't ibang pagpopokus sa iba't ibang axis ng 
mata. Maaaring mapansin ng mga taong may astigmatismo ang mga dobleng imahe o paglabo n
g paningin. Sa di-gaaanong malalang astigmatismo na walang mga sintomas na nabanggit sa ita
as, hindi dapat nang gumamit ng mga corrective lens. 
 
Presbyopia 
Ang presbyopia ay karaniwang inilarawan bilang ang kahirapan sa pagbasa ng malapit sa teksto.
 Karaniwan itong nangyayari sa edad na 40-45 taon. Sa pagtanda, ang lens ay nawawalan ng kak
ayahang umangkop sa pag-aayos ng pocus nito sa mas maikling distansya at binabawasan nito a
ng lakas ng accommodation para sa malapitan na  paningin. Ang presbyopia ay maaaring iwasto
 sa pamamagitan ng mga salamin 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring kumunsulta sa iyong doktor sa p
anahon ng pagpapatingin. 
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