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  (DMR)ر�ٹین��یت� م�لیٹس ڈائیبیڻک
 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر
 

ہائپوکس�ا �ت اسک�م�ا دی صورت وچ  جس دا نت�جہ اے، ندیپہنچا مائ�کروو�سکول�چر نوں نقصان ر�ٹینل م�لیٹس ذ�اِب�طس
ن �ت منتجارگ نازک عمو� ا�ڈ�ا �ت غ�ی  ، ایہہ ر�ٹینلوچ ک�ف�ت شد�د ا اے۔دنکل  بہ توں ںارگ نازکہاں ان سکدی اے۔ ہو ں دے بنن

  سکدا اے۔ ہو ہ�مور�یج دی صورت وچ برآمد وڻ��س جس دا نت�جہ جاندا اے ہو ُخون دا رساؤ آساین 
�
س �ئ ن نت�جتا �شو  فائ�ب

 سکدی اے۔ بن ڈیٹ�چمنٹ دا موجب ر�ٹینل ڻ��ک�شنل �ا ب��ک ر�نیڻل دی �شک�ل
 

 وُج��ات
 ذ�اِب�طس 
 تناؤ ذہین  شد�د 
 م بلندی بہ مائل  سطحات لپڈ س�ی
 نو�ش  تمبا�و 

 
مات

َ
 ِ�شان�اں / ع�

  ب�ماری � جی� ہوندی اے۔ نئنی  عالمت واضح ا�س دی کویئ  وچ، مرحلہ ر�ٹین��یت� دے ابتدایئ 
گ

 ڈائیبیڻک اے، ودھدی آ�
یت   ر�ٹین��یت� دے ا�� ۔دی اےسک ہو شامل بصارت وچ ک� مرکزی بصارت، دھند� اشکال، ر�ٹین��یت� دی عالمات وچ ت�ی

ٰ  �ا محرو� شد�د � بصارت ڈیٹ�چمنٹ دے باعث ہ�مور�یج �ت ر�ٹینل مرح� وچ وڻرس  پ�ئ  کرنا پن دا سامنا اند� کہ حیت
 سکدا اے۔

 
 ِعالج

 بنانا رفتار بڑھ�ن نوں سست رکھنا �ت م��د ک�ف�ت نوں برقرار ِعالج دا ہدف نئنی اے۔ موجود ِعالج ر�ٹین��یت� دا کویئ  ڈائیبڻک
�ض ہوندا اے۔  ام��

گ
و نال ں نوں باقاعد�

�
 تو وو�ہ واقع تبد�ل�اں ا�ھ دی حالت وچ کویئ  ا�ر تا�ہ چا� دا اے کروانا اپ فال

�ض س�۔ جا کییت سطح �ت مداخلت   ابتدایئ   جات، معائنہ خصو� توں پہالں ف�ص� متعلق ےد ں نوں ِعالج دے اخت�اراتام��
، فنڈس کہ ج�سا ن  فوڻوگرا�ن ، فلوروسنی �س آپٹ�کل اینجیوگرا�ن اساؤنڈ �ا ڻوموگرا�ن  ک���ی ورت ال�ٹ پ�ئ سکدی  سکیننگ دی �ن

 اے۔
 

 :ننی  ں وچ شامل�اِعالج دے ط��ق
  پانا دی سطح �ت قابو ُخون وچ شکر 
 ر نال ن  معالجہ ل�ی
  انج�کشن ا�ف �ب  ای وی-اینیٹ  
 ائ�ڈ  انج�کشن سڻ�ی
 آپ��شن 

 
 تب��

ر ڈائیبیڻک ن �ضوں نوں درج سکدا اے۔ ہو نئنی  ِعالج نال آپ��شن �ا معال�ب  ر�ٹین��یت� دا ل�ی چا� دا  دیین  نکات �ت توجہ ذ�ل م��
 :اے
 ول لیول  دی مستحکم سطح دے حصول لیئ غذا دی نگراین کرو ُخون وچ شکر  دی سطح �ت کول�س�ٹ
 ؤپا ُخون �ت قابو فشار 
 ؤکرا معائنہ ا�ھ دا باقاعدە 
  ترک کرو تمبا�ونو�ش 

 

دے ذہن وچ کوئئ  �ساں۔ ا�ر ںی معلومات عمو� عل� َمقصد �ت �ف رج�ع لئئ ن ایہہ
، براە مہ��ائف م�ڈ�کل پروف�شنلز سپ�ش�لئٹ گروپ (  اوفتھ�لمولو�بِ )   ونسواالت ہو  �ت

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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 نال مشاورت کرو
 2019اول  َطبع

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

	تبصرے

