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ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰਿਤ ਮਕੂੈਲਰ ਡੀਜੇਨਰਸ਼ੇਨ (ARMD) 

 
 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ARMD ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਮੈਕਯੂਲਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਧਿਿ ਰੋਗ ਹ|ੈ ਇਸ ਧਿੱਚ ਫਲੋਰੀਿੇਸੇਪਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, 

ਰਸਾਅ, ਖੂਨ ਿਧਹਣ, ਧਨਓਿੈਸਕ਼ੁਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮੈਕਯੂਲਾ ਦੇ ਦਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਧਿਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹ|ੈ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਧਿੱਚ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮ਼ੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ| 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ 30% ਤੱਕ ਿੱਿ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹ|ੈ 

 

ਰੋਗ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ: 

1) ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰੂਪ 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਧਿੱਚ RPE-ਫੋਿੋਧਰਸੇਪਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਧਸਰਫ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹ|ੈ ਮਰੀਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ 

ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰਦ ੇਹਨ| ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਲੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹ|ੈ  

2) ਨਮ ਰੂਪ 

ਇਹ ਰਸਾਅ, ਖੂਨ ਿਗਣ, ਧਨਓਿੈਸਕ਼ੁਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਕਯੂਲਾ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਹ|ੈ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਧਿੱਚ ਿ਼ੁੰਦਲਾਪਨ, ਅਨ੍ਾਾਂ ਕੇਂਦਰ, 

ਧਸੱਿੀਆਾਂ ਰੇਖਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿਕਰ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਧਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੰਨੇ੍ਪਣ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹ|ੈ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮ਼ੁਸ਼ਧਕਲ ਹੈ| 

ਕ਼ੁਝ ਰੋਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਮ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਿੱਿ ਸਕਦੀ ਹ ੈ  

 

ਧਨਗਰਾਨੀ  

ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰੂਪ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹ|ੈ ਏਮਸਲਰ ਗਧਰੱਡ ਦ਼ੁਆਰਾ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦੀ ਸਿੈ-ਧਨਗਰਾਨੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਮ ਰੂਪ ਦਾ ਤੇਜੀ 

ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਧਦਤੱਾ ਧਗਆ ਹੈ| ਇੱਕ ਿਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਧਕਸੇ ਅੱਖ ਦ ੇਮਾਧਹਰ ਨਾਲ ਪਧਹਲਾਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ  

 

ਇਲਾਜ  

ਇਹ ਧਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਧਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਿਦਰਸ਼ਨ, ਲੇਜਰ ਫੋਿੋਕਾਗੂਲੇਸ਼ਨ, 

ਫੋਿੋਡਾਇਧਨਮੀਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਹੈ| ARMD ਦੇ ਨਮ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹ਼ੁਤ ਿੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ 

ਲੱਗਣਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਧਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਆਮ ਗਲੱ ਹੈ| ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਧਿਚੱ 

ਦੇਰ ਕਰਨਾ| ਧਫਰ ਿੀ, ਇਸ ਸਧਥਤੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅੰਨੇ੍ਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱਿ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ|  

 

ਪ਼ੁਨਰਿਾਸ  

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਧਦਰਸ਼ਿੀ ਦੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਗ਼ੁਣਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਧਿਚ ਸ਼ੁਿਾਰ ਹੋਿੇ| ਇਹ 

ਓਪਿੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਜਰ ਘਿਣਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਹ਼ੁਨਰਾਾਂ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿਚੱ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਲੰਬੇ ਧਮਆਦ ਦ ੇ
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ਮਨੋਧਿਧਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਸਮੱਰਥਨ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ|  

 

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਹਿੋ,ੇ ਤਾਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ੋ  

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

