ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਪ#ੋਗਰਾਮ
ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਤ4 ਪ#ਭਾਿਵਤ ਅੱ ਖ

ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
Your guide to diabetic retinopathy
ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖC ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਿਚੰ ਨHC ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
Important information about signs of changes to your eyes caused by diabetes

(Punjabi)

ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ ਉਹਨC ਲੋ ਕC ਲਈ ਹੈ ਿਜਨHC ਦੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਤ4 ਪ#ਭਾਿਵਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਗ#ਾMਡ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਾMਦਾ ਹੈ:
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖC ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਸਮP ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸS ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸS ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ।

ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਿਦ#ਸ਼ਟੀ ਤੰ ਤੂ

ਪੁਤਲੀ
ਲY ਜ਼

ਮੈਿਕਊਲਾ
ਰੈਿਟਨਾ

ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਰੈਿਟਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱ ਖ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪ#ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਬਜਲਈ ਿਸਗਨਲC ਿਵੱ ਚ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗ ਇਹਨC ਿਸਗਨਲC ਨੂੰ ਪੜH ਕੇ ਉਹ ਿਚੱ ਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸS ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਟਨਾ ਤਕ ਿਲਆMਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨC ਖੂਨ ਦੀਆਂ
ਨਾੜੀਆਂ Wਪਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਿਨਯੰ ਤ#ਣ ਹੋਵੇ। ਹੈ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਹਨ ਤC ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਟਨਾ ਦੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤ4 ਆਮ ਕਾਰਨC ਿਵੱ ਚ4 ਇੱ ਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਭਾਵP ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਗੋਲੀਆਂ ਜC ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜCਦਾ ਹੋਵੇ।
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ਸਭ ਤ4 ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਿਕਸਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮP ਤ4 ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਚੰ ਗੀ ਤਰHC ਨਾਲ ਿਨਯੰ ਿਤ#ਤ ਨਹS ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ#ੈਸ਼ਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਸS ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ

•

ਤੁਸS ਏਿਸ਼ਆਈ ਜC ਐਫ#ੋ-ਕੈਰੇਿਬਅਨ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਤ4 ਹੋ

ਆਪਣੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱ ਟ ਜCਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ
ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਤ4 ਪ#ਭਾਿਵਤ ਅੱ ਖC ਦੀ ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕMਿਕ ਡਾਇਬੇਿਟਕ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਉਦ4 ਤਕ ਿਦਖਾਈ ਨਹS ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ4 ਤਕ ਇਹ ਅਡਵCਸਡ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਸਮP 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤC ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜC ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਪ#ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਮY ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹC?
ਤੁਸS ਆਪਣੀ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:
•

ਤੁਸS ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਤ4 ਪ#ਭਾਿਵਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਅਪਾਇੰ ਟਮYਟC ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (HbA1c) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱ ਧਰC 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜCਦਾ ਹੈ

•

ਇਹ ਜCਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ#ੈਸ਼ਰ ਵਿਧਆ ਨਹS ਹੈ ਤੁਸS ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਚਰਬੀਆਂ (ਕਲੈ ਸਟ#ੋਲ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱ ਧਰC 'ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜCਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸS ਨਜ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵC ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤC ਤੁਸS ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹ ਲY ਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਸS ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖCਦੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱ ਧ ਹੈ ਤC ਤੁਸS ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਸS ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲY ਦੇ ਹੋ
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•

ਤੁਸS ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਜੇ ਤੁਸS ਤਮਾਕੂਨ<ਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤC ਤੁਸS ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜC ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਤ4 ਪ#ਭਾਿਵਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮYਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱ ਖC ਦੇ ਆਮ ਮੁਆਇਨ^ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ (ਅੱ ਖC ਦੇ ਮਾਹਰ) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਕਗ#ਾMਡ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਬੈਕਗ#ਾMਡ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਗ#ਾMਡ
ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਆਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨ^ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ
ਸ਼ਾਇਦ:
•

ਉਹ ਥੋੜHੀਆਂ ਫੁੱ ਲ ਜਾਣ (ਮਾਈਕ#ੋਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ)

•

ਉਹਨC ਿਵੱ ਚ4 ਖੂਨ ਿਨਕਲੇ (ਰੈਿਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ)

•

ਉਹਨC ਿਵੱ ਚ4 ਤਰਲ ਿਨਕਲੇ (ਏਕਿਸਉਡੇਟਜ਼)

ਬੈਕਗ#ਾMਡ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹS ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ
ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨC ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਅਡਵCਸਡ ਪੜਾਅ
ਪ#ੀ-ਪ#ੋਿਲਫੇਰੇਿਟਵ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ
ਪ#ੀ-ਪ#ੋਿਲਫੇਰੇਿਟਵ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ4 ਰੈਿਟਨਾ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੈਕਗ#ਾMਡ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਨਾਲ4 ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤ#ਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਰੇ ਨ^ੜਤਾ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਪ#ੋਿਲਫੇਰੇਿਟਵ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ
ਪ#ੋਿਲਫੇਰੇਿਟਵ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤC ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ
ਜCਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਟਨਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱ ਡੇ ਖੇਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਤ4 ਵCਝੇ ਰਿਹ ਜCਦੇ ਹਨ।
ਪ#ੋਿਲਫੇਰੇਿਟਵ ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਤ4 ਪਿਹਲC ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।

ਰੈਿਟਨਾ
ਿਦ#ਸ਼ਟੀ ਤੰ ਤੂ

ਮੈਿਕਊਲਾ

ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁੱ ਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਨਾੜੀਆਂ
ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ
ਨਾੜੀਆਂ

ਮੈਿਕਊਲੋ ਪੈਥੀ
ਮੈਿਕਊਲਾ ਰੈਿਟਨਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕPਦਰੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸS ਚੀਜ਼C ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੈਿਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤ4 ਵੱ ਧ
ਵਰਿਤਆ ਜCਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸS ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ ਪੜHਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੈਿਕਊਲੋ ਪੈਥੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ4 ਰੈਿਟਨ<ਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਿਕਊਲਾ 'ਤੇ ਜC ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਿਕਊਲੋ ਪੈਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤC
ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਰੇ ਨ^ੜਤਾ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜC ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥ4 ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
l

www.nhs.uk/diabeticeye

l

www.diabetes.org.uk

l

www.rnib.org.uk
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NHS ਸਕ#ੀਿਨੰਗ ਪ#ੋਗਰਾਮC ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰ ਗਲY ਡ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ
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