স্ক্রিস্ক্র িং কর্ম সূচী
ডায়াবেটিক চচাখ

ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথিে জ য থ থেড় প্র্যবেক্ষণ এেং থিথকৎসা
Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy

আপ্ াে র্বেে েযাপ্াবে গুরুত্বপ্ূণয তিয
Important information about your care

এই প্রিােপ্ত্রটি কাে জ য?
এই প্রিােপ্ত্রটি রসইসে েযথিবেে জ য র্াবেেবক ডায়াবেটিক রিাখ-এে থিথ ং রিবক রেফাে কো হবয়বে
কােণ তাবেেবক:


আরও স্ক্র স্ক্রেড়ভাবে পর্ম বেক্ষণ করার প্রবয়াজ রবয়বে (সারস্ক্রভল্যান্স স্ক্রিস্ক্র ক), ো



আরও পরীক্ষা ো স্ক্রচস্ক্রকৎসা করার প্রবয়াজ রবয়বে।

ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথি সমবয়ে সাবি সাবি আেও োড়বত িাবক। কীভাবে এটা োড়বত প্াবে রসই
েযাপ্াবে আেও তবিযে জ য, অ ুগ্রহ কবে আমাবেে থভন্ন আবেকটি প্রিােপ্ত্র আপ ার জ য ডায়াবেটিক
চরটিব াপযাস্ক্রি সম্পস্ক্রকমত স্ক্র বদম স্ক্রিকা (Your guide to diabetic retinopathy) রেখু ।
আপ্থ

িাইবে আপ্ াে স্বাস্থ্যবসো প্রো কােী েবেে সাবি এই তবিযে েযাপ্াবে আবোি া কেবত প্াবে ।

একটি সারস্ক্রভল্যান্স স্ক্রিস্ক্র ক-এ স্ক্র স্ক্রেড়ভাবে পর্ম বেক্ষণ করা
থ বে উবেথখত রর্ রকা

একটি প্রবর্াজয হবে একটি সােথভেযান্স থিথ ক রিবক আপ্ াে রিাখ আেও

থ থেড়ভাবে প্র্যবেক্ষণ কথেবয় র য়াে প্রবয়াজ


আমাবেে েবয়বে:

আপ্ াে ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথিে েক্ষণ আবে রর্গুবো রেবড়বে থকন্তু এখ
প্রবয়াজ

হয়থ

প্র্যন্ত থিথকৎসাে

(থপ্র-রপ্রাথেফযাবেটিভ রেটিব াপ্যাথি)



আপ্ াে প্ূবেয েৃথিশথিে জ য হুমথক থেে এম



আপ্ াে ডায়াবেটিক মযাকুবোপ্যাথিে েক্ষণ আবে থকন্তু এখ



আপ্থ

রেটিব াপ্যাথিে সফে থিথকৎসা হবয়বে
প্র্যন্ত থিথকৎসাে প্রবয়াজ

হয়থ

গভয েতী হবয় িাকবে – কােণ গভয ােস্থ্া ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথিে দ্রুত রেবড় র্াওয়াে ঝুুঁ থক

েৃথি কবে
আপ্ াে রিাবখে প্থেেতয ব ে ধেণ এেং অগ্রগথতে উপ্ে থ ভয ে কবে প্রথত 3, 6, 9 ো 12 মাবস
একোে কবে সােথভেযান্স থিথ ক-এ থ থেড়ভাবে প্র্যবেক্ষণ কোে জ য েো হবত প্াবে।
আপ্ াে রেটি াে ইবমজগুবো র্থে উন্নথতে েক্ষণগুবো প্রেশয
থিথ ং-এ রফেত রর্বত প্াবে ।

কবে রসবক্ষবত্র আপ্থ

থ য়থমত োথষযক

আপ্ াে রেটি াে ইবমজগুবো র্থে মাোত্মক প্থেেতয ব ে েক্ষণগুবোবক থ থিত কবে, রসবক্ষবত্র আপ্ াবক
একটি হাসপ্াতাে িক্ষু প্থেবষো থিথ ক (eye services clinic)-এ আেও প্েীক্ষা ো থিথকৎসাে জ য
রেফাে কো হবত প্াবে।
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চরফার করা এেিং স্ক্রচস্ক্রকৎসা
র্থে আপ্ াে ডায়াবেটিক রিাখ থিথ ং প্েীক্ষা েৃথিশথিে জ য হুমথক স্বরূপ্ ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথিে
েক্ষণগুবো প্রকাশ কবে তবে আমাবেেবক হয়বতা আেও প্েীক্ষা ো থিথকৎসাে জ য আপ্ াবক একটি
হাসপ্াতাে িক্ষু প্থেবষো থিথ ক-এ রেফাে কেবত হবত প্াবে।
এে অিয হবে আপ্থ আপ্ াে েৃথিশথি থ বয় েীর্যবময়ােী সমসযাে ঝুুঁ থকবত েবয়বে
আপ্ াে রেটি াে রোট রোট েিোহী াথেকাগুবোে ক্ষথত কেবে।

কােণ ডায়াবেটিক

একজ িক্ষু থেবশষজ্ঞ, র্াবক অপ্িযাবমাবোথজস্ট েো হয়, আপ্ াে রিাখ প্েীক্ষা কেবে । তাো রোগ
থ ণযয় কেবে এেং আপ্ াবক সাহার্য কেবত প্াবে এম রর্ রকা সম্ভােয থিথকৎসাে েযাপ্াবে েযাখযা
প্রো কেবে ।
আপ্থ ততক্ষণ হাসপ্াতাবেে রকয়াবে িাকবে র্তক্ষণ প্র্যন্ত া আপ্ াবক এখা
ডায়াবেটিক রিাখ থিথ ং কমযসূিীে কাবে রফেত প্াঠাব া হবে।

রিবক োথড়বয়

সম্ভােয স্ক্রচস্ক্রকৎসাসর্ূহ
রেজাে থিথকৎসা (ফবটাবকায়াগুবেশ


(photocoagulation)):

রপ্রাথেফযাবেটিভ ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথিে সেবিবয় সাধােণ থিথকৎসা আে প্রািথমক প্র্যাবয় এই
অেস্থ্াটি ধো প্ড়বে সেবিবয় রেথশ কার্যকে হয়



ডায়াবেটিবসে কােবণ সৃি আপ্ াে রিাবখে প্থেেতয গুবোবক থস্থ্থতশীে কোে েবক্ষয কাজ কবে এেং
েৃথিশথিে আেও হ্রাস প্াওয়াবক রোধ কবে



প্থেেতয গুবো থ য়থিত হওয়াে প্ূবেয একোবেে রেথশ রেজাে থিথ বক রর্বত হবত প্াবে



রেটি াে উপ্বেে রোট একটি জায়গায় তীব্র আবোক েথি প্থতত কোে েযাপ্াে জথড়ত িাবক



র্াবেে রপ্রাথেফযাবেটিভ ডায়াবেটিক রেটিব াপ্যাথি ো মযাকুবোপ্যাথি আবে তাবেে গুরুতে েৃথিশথি
হ্রাবসে ঝুুঁ থকবক র্বিি প্থেমাবণ কমাবত প্াবে
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থভইথজ এফ ই থহথেটেস (VEG F inhibitors)
ভযাস্কু োে অযাবডাবিথেয়াে রগ্রাি ফযাক্টে (থভইথজ এফ) ই থহথেটে ওষুধগুবোে ই বজকশ থকেু থকেু
রোগী র্াবেে ডায়াবেটিক মযাকুোে অযাথডমা ধো প্বড়বে তাবেে েৃথিশথি হ্রাস প্াওয়াে ঝুুঁ থক কমাবত
প্াবে। এটি হবে এম একটি অেস্থ্া র্া তখ ই র্বট র্খ ডায়াবেটিক মযাকুো – রেটি াে রকন্দ্রীয়
অংশ র্া আপ্থ রকা থজথ স স্পিভাবে রেখাে জ য েযেহাে কবে , এে উপ্বে ো থ বি তেে প্োিয
জমা কবে।
থভইথজ এফ ই থহথেটে মযাকুোে অযাথডমা-এ তেে প্োিয জবম িাকা কমাবত সাহার্য কেবত প্াবে।

একটি সারস্ক্রভল্যান্স ো হাসপাতাল্ চক্ষু স্ক্রিস্ক্র বক আর্ার
অ্যাপবয়ন্টবর্বন্টর জ য আস্ক্রর্ কীভাবে প্রস্তুস্ক্রত চ ে?
আপ্ াে র্া কো উথিৎ:


েতয মাব



আপ্থ



আপ্ াে অযাপ্বয়ন্টবমবন্টে প্ে রিবক প্েেতী িাে রিবক েয় র্ণ্টা প্র্যন্ত ড্রাইভ কেবে

আপ্থ
র্থে রকা

রর্ িশমা েযেহাে কেবে
ওষুধ খা

রসটা আপ্ াে সাবি থ বয় আসবে

তবে তাে একটি তাথেকা থ বয় আসবে

আপ্ াে রিাবখ আইড্রপ্ রেওয়া হবত প্াবে ফবে আপ্থ


োসায় প্োে জ য সা গ্লাস থ বয় থ

া কােণ

রিাবখ ঝাপ্সা রেখবত প্াবে

, কােণ আপ্ াে অযাপ্বয়ন্টবমবন্টে প্ে আপ্ াে রিাখ উজ্জ্বে

আবোে প্রথত সংবেে শীে হবত প্াবে।
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সাহার্য পাওয়ার জ য আস্ক্রর্ কী করবত পাস্ক্রর?
আপ্ াে র্া কো উথিৎ:


আপ্ াে অযাপ্বয়ন্টবমন্টগুবোবত উপ্থস্থ্ত হওয়া অেযাহত োখু



আপ্ াে ব্লাড সুগাবেে (HbA1c) মাত্রা আপ্ াে স্বাস্থ্যবসো প্রো কােী েবেে প্োমশয মাথফক োখু



আপ্ াে েিিাপ্ োড়বো থক া তা প্েীক্ষা কেবত থ য়থমতভাবে আপ্ াে স্বাস্থ্যবসো প্রো কােী েবেে
সাবি সাক্ষাৎ করু



আপ্ াে েবি িথেযে প্থেমাণ (রকাবেবস্টেে (cholesterol)) আপ্ াে স্বাস্থ্যবসো প্রো কােী েবেে
প্োমশয মাথফক োখু



আপ্ াে েৃথিশথিে েযাপ্াবে



স্বাস্থ্যকে, সুষম খাোে খা



র্থে আপ্ াে ওজ



থ বেয শমবতা ওষুধ খা



থ য়থমত েযায়াম করু



র্থে আপ্থ

তু

রকাব া সমসযা রেখা থেবে রপ্শাোে প্োমশয গ্রহণ করু

রেথশ হবয় িাবক তাহবে ওজ

ধূমপ্ায়ী হবয় িাবক

কমাব াে রিিা করু

রসবক্ষবত্র এটিবক কথমবয় আ া ো েন্ধ কোে উপ্ায় অ ুসন্ধা

করু
মব োখবে , ডায়াবেটিক রিাবখে থিথ ং অযাপ্বয়ন্টবমবন্ট র্াোে প্াশাপ্াথশ থ য়থমত রিাখ প্েীক্ষাে জ য
আপ্ াে থ য়থমতভাবে একজ অপ্টিথশয়া থভথজট কো উথিৎ।
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আস্ক্রর্ চকািায় আরও চেস্ক্রি তিয চপবত পাস্ক্রর?
www.nhs.uk/diabeticeye
www.diabetes.org.uk
www.rnib.org.uk
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