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  (DMR)ر�ٹین��یت� م�لیٹس ئیبیڻکاڈ 
 نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیاس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگر

 
، پہنچایت  نقصان کو مائ�کروو�سکول�چر �ٹینلر  م�لیٹس اب�طس�ذ  نکلتا مںی  صورت � اسک�م�ا اور ہائپوکس�ا نت�جہ کا جس ��

۔ ، ک�ف�ت شد�د �� ۔ کیت س ہو منتج پر بن�ن  � رگوں ازکن عمو� غ�ی  اور ا�ڈ�ا ر�ٹینل یہ مںی  آساین  بہ � رگوں نازک نا ��
۔ سکتا ہو برآمد مںی  صورت � �مور�یجہ وڻ��س نت�جہ کا جس ��  جاتا ہو رساؤ کا خون ��  

�
س ن�ئ  نت�جتا  � �شو فائ�ب

۔ سکیت  بن موجب اک ڈیٹ�چمنٹ ر�ٹینل ڻ��ک�شنل �ا ب��ک ر�نیڻل �شک�ل �� 
 
 بابسا
 اب�طس�ذ 
 تناؤ ذہین  دد�ش 
 م بلندی بہ ئلام  طحاتس لپڈ س�ی
 نو�ش  با�ومت 

 
 عالمات / ان�اںش�
، مرحلہ ابتدایئ  � ٹین��یت��ر  ۔ ہویت  نہںی  عالمت واضح کویئ  � اس مںی   ب�ماری � جی� ��

گ
، بڑھیت  آ�  ڈائیبیڻک ��

یت ت مںی  عالمات � ر�ٹین��یت� ۔ سکیت  ہو شامل ک� ںی م بصارت مرکزی بصارت، دھند� ،اشکال �ی  ا�� � ر�ٹین��یت� ہںی
ٰ  �ا محرو� دشد� � بصارت باعث � ڈیٹ�چمنٹ ر�ٹینل اور �مور�یجہ وڻرس مںی  مرح�  پڑ کرنا سامنا کا پن اند� کہ حیت
۔ سکتا �� 

 
 جال ع
۔ نہںی  موجود عالج کویئ  کا ر�ٹین��یت� ئیبڻکاڈ  بنانا رفتار سست کو ڑھ�ن ب م��د اور رکھنا برقرار کو ک�ف�ت ہدف کا عالج ��

۔ ہوتا   کو ںو م��ض ��
گ

 سطح ابتدایئ  تو ہوں واقع تبد�ل�اں کویئ  مںی  حالت � آنکھ ا�ر تا�ہ چاہ�ی  کروانا اپ فالو � باقاعد�
 فنڈس کہ ج�سا جات، معائنہ خصو� قبل � ف�ص� متعلق � اخت�ارات � عالج کو ��ضوںم س�۔ جا � مداخلت پر

، ن  فوڻوگرا�ن ، فلوروسںی �س آپٹ�کل اینجیوگرا�ن اساؤنڈ �ا ڻوموگرا�ن  ک���ی ورت � سکیننگ ال�ٹ ۔ سکیت  پڑ �ن �� 
 

 :ہںی  شامل مںی  ط��قوں � جال ع
 پانا قابو پر سطح � شکر مںی  نو خ 
 ن ل  معالجہ � ر�ی
 انج�کشن ا�ف �ب  ای وی-ینیٹ ا  
 ائ�ڈڻس  انج�کشن �ی
 شنپآ�� 

 
 ��بت
ر کا ر�ٹین��یت� ئیبیڻکاڈ ن ۔ سکتا ہو نہںی  عالج � آپ��شن �ا معال�ب  ل�ی  :چاہ�ی  دیین  توجہ پر نکات ذ�ل درج کو م��ضوں ��
   ول لیول � مستحکم سطح � حصول � ل�ی غذا � نگراین  ک��ںخون مںی شکر  � سطح اور کول�س�ٹ
 پائںی  قابو پر خون ارشف 
 کرائںی  معائنہ باقاعدە کا کھنآ 
 ک��ں ترک با�ونو�ش مت 

 
 

 کوئئ   ںی ۔ ا�ر آپ � ذہن مںی ہ �ی مقصد اور �ف رج�ع � ل عل� معلومات عمو� ہی
  ) لمولو�� تھ�اوف  (گروپ   لیٹ �ش�سپ شنلز �پروف کل�ڈ�م سواالت ہوں تو، براە مہ��ائن 
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