
 

 

 
તપાસ કાર્યક્રમો 

ડાર્ાબેટીક આંખ 

  

ડાયાબેટીક રેટીનોપથી માટે નજીકથી દેખરેખ અન ેસારવાર 
Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy 

તમારી સભંાળ વવશ ેમહત્વની માહહતી 
Important information about your care 

(Gujarati) 



 

 

આ પત્રિકા કોના માટે છે? 
આ પવિકા ડાયાબેટીક આંખ તપાસ માટે મોકલવામા ંઆવેલ લોકો માટે છે, કારણ કે 
તેમન:ે  

 ખબૂ નજીકથી (દેખરેખ, ક્લિનીક) દેખરેખની આવશ્ર્કતા છે, અથવા 

 વધ ુતપાસ અથવા સારવારની આવશ્ર્કતા છે 

ડાયાબેટીસ રેટીનોપથી સમય સાથ ેવધ ેછે. ત ેકેવી રીતે વધી શકે છે તેના વવશ ેવધ ુ
માહહતી માટે, કૃપા કરી અમારી આ અલગ પવિકા જૂઓ ડાર્ાબેટીક રેટીનોપથી માટે 
તમારી માર્યદત્રશિકા. (Your guide to diabetic retinopaty). 
 
તમારી સ્વાસ્્ય સભંાળ ટીમ સાથ ેઆ માહહતીની તમ ેચચાા કરી શકશો 

દેખરેખ ક્લિનીકમાાં વધારે નજીકથી દેખરેખ 
નીચેની બાબતોમાથંી કોઇ લાગ ુપડતી હોય તો દેખરેખ ક્લલનીકમા ંવધારે નજીકથી 

તમારી આંખોની દેખરેખ કરવાની અમન ેઆવશ્યકતા છેેઃ 

 તમ ેડાયાબબટીસ રેટીનોપથીના ંલક્ષણો ધરાવતા હો જેનો વવકાસ થયો હોય પરંત ુહજુ 

સારવારની આવશ્યકતા હોય (વિ-િોબલફરેટીવ રેટીનોપથી) 

 દ્રષ્ટટ-પર જોખમ ઊભુ ંકરતી રેટીનોપથી માટે તમ ેપહલેા ંસફળતાપવૂાક સારવાર 

કરાવેલ હોય 

 તમ ેડાયાબટેીક મેક્યલુોપથી ધરાવતા હો પરંત ુહજુ સારવારની આવશ્યકતા ન હોય 

 તમ ેગભાવતી હો - કારણ કે ગભાાવસ્થાન ેલીધ ેડાયાબેટીક રેટીનોપથી ઝડપથી 

વધવાનુ ંજોખમ પણ વધ ેછે 
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તમારી આંખોના ંફેરફારોના ંવવકાસ અન ેિકારના આધારે 3,6,9 અથવા 12 મહહન ે
દેખરેખ ક્લલવનકમા ંનજીકથી દેખરેખ કરવામા ંઆવી શકે છે. 
 
તમારા નેિપટલની છબીઓ સધુારાના ંલક્ષણો દશાાવ,ે તો તમારે રાબેતા મજુબ વાવષિક 
તપાસ માટે ફરી આવવાનુ ંરહશે.ે 
 
તમારા નેિપટલની છબીઓ ગભંીર ફેરફારો દશાાવે તો, વધ ુતપાસ અથવા સારવાર 
માટે હોસ્પીટલ આંખ સેવા ક્લલવનક પર તમન ેમોકલવામા ંઆવી શકે છે. 

ભિામણ અને સારવાર 
જો તમારી ડાયાબેટીક આંખ તપાસ સારવારમા ંદ્રષ્ટટ-પર જોખમ ઊભુ ંકરતા ંડાયાબટેીક 
રેટીનોપથીના ંલક્ષણો દેખાય, તો વધ ુતપાસ અથવા સારવાર માટે હોસ્પીટલ આંખ સેવા 
ક્લલવનક પર તમન ેમોકલવાની અમારે આવશ્યકતા છે. 
 
તેનો અથા છે કે તમારી દ્રષ્ટટ સાથ ેતમ ેલાબંા-ગાળાની સમસ્યાઓના જોખમ પર તમે 
હોઇ શકો છો કારણ કે તમારંુ ડાયાબબટીસ તમારા નેિપટલની નાની રલતવાહહનીઓને 
અસર કરે છે. 
 
એક આંખ વનટણાતં, જેન ેઓફ્થાલ્મોલોજીસ્ટ કહવેાય છે, ત ેતમારી આંખોનુ ંપરીક્ષણ 
કરશ.ે તેઓ વનદાન કરશ ેઅન ેકોઇ સભંવવત સારવારો જે તમન ેસહાયક થઇ શકે તેની 
સ્પટટતા કરશ.ે 
 
તમન ેડીસ્ચાર્જ કરીન ેડાયાબેટીક આંખ તપાસ કાયાક્રમની સભંાળમા ંપાછા ંમોકલવામા ં
નહીં આવ ેત્યા ંસધુી તમ ેહોસ્પીટલની સભંાળ હઠેળ રહશેો. 

સાંભત્રવત સારવારો 

લેઝર સારવાર (ફોટોકોગ્યલેુશન): 
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 િોબલફરેટીવ ડાયાબેટીક રેટીનોપથી માટેની ખબૂ સામાન્ય સારવાર છે અન ેસ્સ્થવતની 

વહલેી તપાસ થાય ત્યારે ત ેખબૂ અસરકારક છે. 

 ડાયાબબટીસન ેકારણ ેતમારી આંખમા ંથતા ફેરફારો અટકાવવાનુ ંસ્સ્થર કરવાનુ ંઅન ે

વધ ુદ્રષ્ટટ હાવન અટકાવવાનુ ંલક્ષ્ય રાખ ેછે 

 ફેરફારોનુ ંવનયિંણ કરવામા ંઆવ ેત ેપહલેા ંલેઝર ક્લલવનક માટે એકથી વધ ુ

મલુાકાતો હોય છે 

 નેિપટલ પર નાના ંનાના ંટપકામંા ંિકાશના ંતીવ્ર બીમ કેન્દ્રીત કરવામા ંઆવ ેછે 

 િોબલફરેટીવ રેટીનોપથી અથવા મેક્યલુોપથી ધરાવતા હોય તેવા લોકોમા ંગભંીર દ્રષ્ટટ 

હાવનનુ ંજોખમ આવશ્યક રીત ેઘટાડી શકે છે  
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VEG F િવતરોધકો 
 
વેસ્ક્યલુર એન્ડોથેલીયલ ગ્રોથ ફેલટર (VEG F) િવતરોધક દવાઓના ંઈન્જેલશનો 
ડાયાબેટીક મેક્યલુર ઓડેમાનુ ંવનદાન થયલે અમકુ દદીઓમા ંદ્રષ્ટટ હાવનનુ ંજોખમ ઘટાડી 
શકે છે. ડાયાબબટીસના કારણ ેમેક્યલુાની નીચે અથવા તેના પર િવાહી ભરાવો થાય 
ત્યારે આ સ્સ્થવત થાય છે – એટલ ેકે નેિપટલનો કેન્દ્રીય ભાગ જેનો તમ ેવસ્તઓુ સ્પટટ 
રીત ેજોવા માટે ઉપયોગ કરો છો. 
 
VEG F િવતરોધકો મેક્યલુર ઓડમેાની અંદર િવાહી ભરાવો અટકાવવામા ંસહાયક થઇ 
શકે છે. 

દેખરેખ અથવા હોસ્પીટિ આંખ ક્લિત્રનકમાાં મારી 
મિુાકાત માટે મારે શુાં તૈર્ારી કરવી જોઇએ? 
તમારે આમ કરવુ ંજોઇએેઃ  

 તમારી સાથ ેતમારા વતામાન ગ્લાસીસ (ચશ્મા) લાવો 

 તમ ેલેતા હો ત ેદવાની સબૂચ સાથ ેલાવો 

 તમારી મલુાકાત બાદ ચારથી છ કલાક માટે ડ્રાઇવ ન કરવુ ંકારણ કે તમન ેઆંખના 

ટીપા ંનાખવામા ંઆવયા ંહોય તો દ્રષ્ટટ ધ ૂધંળી થઇ શકે છે 

 ઘરે પહરેવા માટે સનગ્લાસીસ લઇ જાવ, કારણ કે તમારી મલુાકાત બાદ તમારી 

આંખો િકાશ િત્યે સવંેદનશીલ થઇ શકે છે  
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મદદ માટે હુાં શુાં કરી શકુ? 
તમારે આમ કરવુ ંજોઇએેઃ  

 તમારી મલુાકાતો પર હાજર રહવેાનુ ંચાલ ુરાખો 

 તમારી સ્વાસ્્ય સભંાળ ટીમ સાથ ેસમંવત મજુબ તમારા ંબ્લડ સગુર (HbA1c) સ્તરો 

જાળવી રાખો 

 તમારા બ્લડ િેશરમા ંવધારો થયો નથી તનેી તપાસ માટે વનયવમત રીત ેતમારી 

સ્વાસ્્ય સભંાળ ટીમને મળો 

 તમારી સ્વાસ્્ય સભંાળ ટીમ સાથ ેસમંવત મજુબ લોહીમા ંચરબીના ંસ્તરો 

(કોલેસ્ટરોલ) જાળવી રાખો 

 તમારી દ્રષ્ટટ સાથે કોઇ નવી સમસ્યાઓ જો તમન ેજણાય તો તમ ેવયાવસાવયક સલાહ 

મેળવો 

 તમ ેતદુંરસ્ત, સતંબુલત આહાર લો 

 તમ ેવધ ુવજન ધરાવતા હો તો વધ ુવજન ઘટાડવાનો િયાસ ચાલ ુરાખો 

 સચૂના મજુબ તમારી દવા તમ ેલો 

 વનયવમત કસરત કરો 

 જો તમ ેધમુ્રપાન કરતા હો તો તેમા ંઘટાડો અથવા ધમુ્રપાન બધં કરવાનો િયાસ કરો 

 
યાદ રાખો, તમારા સામાન્ય આંખ પરીક્ષણ માટે આંખ વનટણાતની મલુાકાત લેવાનુ ં
તમારે ચાલ ુરાખવુ ંજોઇએ અને તમારી ડાયાબેટીક આંખ તપાસ મલુાકાત પર પણ 
હાજર રહો.  
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હુાં વધ ુમાહહતી ક્ાાંથી મેળવી શકુાં? 
 
 www.nhs.uk/diabeticeye 

 
 www.diabetes.org.uk 

 
 www.rnib.org.uk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િથમ િકાશન જાન્યઆુરી 2015 
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NHS તપાસ કાયાક્રમો માટે પબ્લીક હલે્થ ઇંગ્લેન્ડ જવાબદાર છે 
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