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ਡਾਈਬਿਟਕ ਮਿੇਲਟਸ  ਰਟੈੀਨੋਪਥੈੀ (ਡੀਐਮਆਰ/DMR) 
 
ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 
ਡਾਈਬਿਟਕ ਮੇਿਲਟਸ ਰੈਿਟਨਾ ਦ ੇਮਾਈਕਰੋਵੈਸਕੁਲੇਚਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਕਿਸਆ ਅਤੇ ਇਸਕੇਿਮਆ ਹੁਦੰਾ 
ਹੈI ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾੜੀਆ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਇਨਹ੍ਾ ਂਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹ ੈ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਵ� ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਿਟਸ਼ ੂਦਾ 
ਿਨਰਮਾਣ ਰੈਿਟਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰ੍ ੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿੈਟਨਾ ਦ ੇਅਲਗਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹIੈ 
 
ਕਾਰਨ   
 ਡਾਈਬਿਟਜ਼ 
 ਹਾਈਪਰਟ�ਸ਼ਨ 
 ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀਰਮ ਿਲਿਪਡ ਲੇਵਲ 
 ਧੂਮਰਪਾਨ 
 
ਿਚਨੰਹ੍  / ਲਛੱਣ 
 
ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਸੱਪਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰਦੇI ਿਜ� ਿਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਬਿਟਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ 
ਦੇ ਲੱਛਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਿਦਰ੍ਸ਼, ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਿਵੱਚ, 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਅਤੇ ਰੈਿਟਨਾ ਦੀ ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅੰਨਹ੍ੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈI 
 
ਇਲਾਜ 
ਡਾਈਬਿਟਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹIੈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੰੂ 
ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈI ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇI ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਿਜਵ� ਫੰਡਸ 
ਫ਼ੋਟੋਗਰ੍ਾਫ਼ੀ, ਫਲੋਰੇਿਸਨ ਐਨਜੀਓਗਰ੍ਾਫੀ, ਆਪਟੀਕਲ ਕੋਹਰ�ਸ ਟੋਮਗੋਰ੍ਾਫੀ ਜਾਂ ਅਲਟਰ੍ਾਸਾਉਡੰ ਸਕੈਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈI 
 
ਇਲਾਜ ਦ ੇਸਾਧਨਾ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਨਯੰਤਰਣ 
 ਲੇਜ਼ਰ ਉਪਚਾਰ 
 �ਟੀ- VEGF ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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 ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ 
  ਔਪਰੇਸ਼ਨ 
 
 
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ
ਡਾਈਬਿਟਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੰੂ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾI ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
 ਸਿਥਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰ੍ ੋਲ ਦੇ ਲੇਵਲ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ੋ
 ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰ ੋ
 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋ
 ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡੋ 
 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮੂਹ (ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨ) 

ਕੋਲ�  ਸਲਾਹ ਲਓ   
ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2019 
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