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 )اے آر ایم ڈی( جنریشنمیکولر ڈی  ایج ریلیٹڈ

 

 تعارف

ابتدائی ضیائی وچ ۔ اس اےی کردمتاثر نوں ال میکودے افراد دے جو کہ بڑی عمر  اےبیماری  انحطاطی اکاے آر ایم ڈی 

توں سال  50ایہہ ۔ اےی ہوندسکیئرنگ شامل دی سوڈیشن، ہیمورہیج، نیویسکولرائزیشن اور میکوال اکتبدیلی، وچ  آخذے، رنگت

امکانات عمر ہوون دے الحق دے ۔ اس اےی سکدباعث بن دا ناقابل تالفی شدید مرکزی بصری نقصان وچ افراد دے زائد عمر 

 ۔نیںے سکدشکار ہو دا افراد اس  30٪دے زائد عمر توں سال  75 تے نیں دے رہندےساتھ بڑھدے 

 

 :نیںدو اقسام دی بیماری 

 خشک صورت (1

ے دیند۔ مریض رفتہ رفتہ بصارت کھو اےا ہوندمعاملہ درپیش دا انحطاط دے محض ابتدائی ضیائی آخذے وچ  ضاںاکثر مری

 ۔اے نیںن فی الوقت کوئی موثر عالج دستیابدا اور اس  اےا دا ہوند۔ بصری نقصان عموماً کم درجے نیں

 نم صورت (2

وچ بصارت تے سکیئرنگ شامل ہیے۔ مریض عام طور دی میکوال  یشن، ہیموریج، نیوویسکولرائزیشن تےسوڈوچ اکاس 

 ۔اےی سکداچانک نظر جا وچ  کیساںسنگین  ویکھدا اےتےسیدھی الئنیں وچ شکل دی ز دھندالہٹ، اندھے مقامات، کرو

 ۔نیںے سکدطرف بڑھ دی  تر چشمی نالدے نال شکار بعض مریض وقت دے خشک چشمی 

 

  معائنہ کاری

خودکار دی بصارت توں جانب دی ایمسلر گرڈ دے نال ۔ اس حوالےاے ئی، کوئی موثر عالج دستیاب نئیںلدے خشک صورت 

دی ، اوفتھیلمولوجسٹ تےشناخت ہو جائے  اک واری جدوں۔ تے زور دیتا جاندا اےجلد تشخیص دی صورت  تر اور معائنہ کاری

 ۔اےبھجوایا جانا ضروری تے طرف فوری طور 

 

 عالج

مسلسل مشاہدہ، لیزر فوٹوکوگولیشن، فوٹو ڈائنامک تھراپی یا وچ اس کردیاں ہویاں تنوع رکھدی اے تے انحصار تے افراد ایہہ 

 ۔ نیں نیںامکانات زیادہ ندے کامیابی دی عالج وچ صورت  تردی اے آر ایم ڈی ۔ نیںسرجری شامل 

تاخیر کرنا وچ  نقصاندے مقصد نظر دا ۔ عالج اےعود آنا اہم دا ناکامی اور بیماری وچ قابو کرنے نوں تشخیص، پھیالؤ توں دیر 

  کہ مکمل بینائی چلی جائے۔ اےا ہوندخال خال وچ ایہہ ۔ تاہم، اس صورت اے

 

 بحالی

نوں معیار دے زندگی دی ا جائے اور اس تال کیزیادہ استعمتوں زیادہ دا ماندہ بصارت ایا بقدی کہ مریض  ایہہ اےمقصد دا اس 

صورت دی تربیت دی فروغ دے معاونت اور خصوصی مہارت نال حوالے دے ، کم بصری ایہہ بصری اعانتاںبہتر بنایا جائے۔ 

 ۔اےاہم وی  عاشرتی اعانتی فزیالوجیکل تے مطویل مدتتوں اس حوالے ۔ اےا سکدہو وچ 

 

   ومشاورت کردے نال دوران اپنے ڈاکٹر دے ، براہ مہربانی فالو اپ ون تےکوئی سواالت ہووچ ذہن دے اگر آپ 

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

