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Your guide to diabetic retinopathy 
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આ પi=કા કોના માટ ેછે? 
ડાયાબેટ'ક આંખ તપાસ મારફત ેiનદાન થયેલ બેકAાઉCડ રેટ'નોપથી ધરાવતા લોકો માટે આ પiEકા 
છ.ે 

ત ેGપHતા કર ેછ ેક:ે  

તમાર' આંખોમાં Iું ફેરફારો થયા છ ે

સમય જતા તમાર' બીમાર' કેવી ર'ત ેવધ ેછે 

વધારે ગંભીર ફેરફારોNુ ંજોખમ ટાળવા માટે તમ ેIું કર' શકશો 

તમાર' GવાGPય સંભાળ ટ'મ સાથ ેઆ માiહતીની તમ ેચચાR કર' શકશો 

ડાયાબેટ/ક રેટ/નોપથી ?ુ ંછે? 
 

 

 

 

 

 

 

ડાયાબેટ'ક રેટ'નોપથી એ ક'ક', એટલ ેકે આંખની પછળનો ભાગ, જે TકાશNું ઇલેVW'કલ સંકેતોમાં 
Xપાંતર કર ેછ ેતેNુ ંNુકશાન છ.ે તમ ેજે છબીઓ જુઓ છો ત ેતૈયાર કરવા માટે તમા[ ંમગજ આ 

સંકેતોNુ ં\ૃથ^રણ કર ેછ.ે 
 
તમારા નેEપટલમા ંરVતવાiહનીઓ ઓVસીજન અને પોષકો લાવ ેછ.ે ડાયાiબટ'સ થવાથી આ 

રVતવાiહનીઓને અસંaય ર'ત ેઅસર થાય છ,ે ખાસ કર'ન ેજો તેNુ ંનબળ' ર'ત ેiનયંEણ કરવામાં 
આવ.ે જો ફેરફારો ગંભીર હોય તો તેઓ તમારા નેEપટલન ેઅસર કરશ ેઅને તમાર' biHને Nુકશાન 

કર' શક ેછ.ે 
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સારવાર iવનાની રેટ'નોપથી એ biH fુમાવવાના gૂબ સામાCય કારણોમાંથી એક છ.ે તમા[ ં

ડાયાiબટ'સ આહાર,ગોળ'ઓ અથવા ઇCGiુલીન વડે iનયંiEત હોય તો પણ, તમન ેડાયાબેટ'ક 

રેટ'નોપથી થવાNું જોખમ છ.ે 
 

કોન ેવj ુજોખમ છે? 

ડાયાબેટ'ક રેટ'નોપથીNુ ંતમન ેગંભીર જોખમ છ,ે જો તમેઃ 
 
• લાંબા સમયથી ડાયાiબટ'સ ધરાવતા હો 

• ડાયાiબટ'સ પર નબlું iનયંEણ ધરાવતા હો 

• હાઇ mલડ Tેશર ધરાવતા હો 

• ગભRવતી હો 

• એશીયન અથવા આnો-કેરેબીયન વંશીય બેકAાઉCડ ધરાવતા હો 
 

તમારા ડાયાiબટ'સની સંભાળ રાખવાથી તમારા રેટ'નોપથી આગળ વધવાNુ ંજોખમ ઘટ' શક ેછે 
અને કોઇ ફેરફારો થાય તેનો દર ધીમો થઇ શક ેછ.ે 
 
તમાર' iનયiમત ડાયાબેટ'ક આંખ તપાસ pુલાકાતો પર હાજર રહેqું મહ<વNું છ ેકારણ કે 
ડાયાiબટ'સ રેટ'નોપથી ગંભીર તબ^ા rુધી ન પહoચ ે<યા ંrુધી કોઇ લ7ણો દશાRવતી નથી. 
સારવાર, યોtય સમય ેકરવામાં આવ ે<યાર,ે તમાર' આંખની biHNુ ંNુકશાન રોકવામાં અને ઘટાડવામાં 
અસરકારક છ.ે 

મદદ માટ ેહું ?ુ ંકર/ શક?ુ 

તમાર' રેટ'નોપથી ગંભીર થવાNું જોમખ તમ ેઘટાડ' શકશો જોઃ 
 
• દર વષe તમાર' ડાયાબેટ'ક આંખ તપાસ pુલાકાતો પર હાજર રહેવાNુ ંતમ ેચાv ુરાખો 

• તમાર' GવાGPય સંભાળ ટ'મ સાથ ેસંમiત pુજબ તમારાં mલડ rુગર (HbA1c) Gતરો wળવી રાખો 

• તમારા mલડ rુગરમાં વધારો થયો નથી તેની તપાસ માટે iનયiમત ર'ત ેતમાર' GવાGPય સંભાળ 

ટ'મન ેમળો. 

• તમાર' GવાGPય સંભાળ ટ'મ સાથ ેસંમiત pુજબ તમારાં mલડ ફેxસ (કોલેGટરોલ) Gતરો wળવી 

રાખો 
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• તમાર' biH સાથ ેકોઇ નવી સમGયાઓ જો તમન ેજણાય તો તમ ેyયાવસાiયક સલાહ મેળવો 

• તમ ેતંદુરGત, સંdુiલત આહાર લો 

• તમા[ ંવજન વધારે હોય તો વધારાNુ ંવજન ઘટાડવાનો Tયાસ કરો 

• rૂચના pુજબ તમાર' દવા લો 

• તમ ેiનયiમત કસરત ચાv ુરાખો 

• જો તમ ેjુ{પાન કરતા હો તો તેમાં ઘટાડો અથવા jુ{પાન બંધ કરવાનો Tયાસ કરો 
 

યાદ રાખો, તમારા સામાCય આંખ પર'7ણ માટે આંખ iન|ણાતની pુલાકાત લેવાNુ ંતમારે ચાv ુરાખqું 
જોઇએ અને તમાર' ડાયાબેટ'ક આંખ તપાસ pુલાકાત પર પણ હાજર રહો. 

વBુ આBુiનક તબCા 
બેકAાઉCડ રેટ'નોપથી એ ડાયાiબટ'સ }ારા તમારા નેEપટલમા ંફેરફારોનો વહેલો તબ^ો છે. 
બેકAાઉCડ રેટ'નોપથી સામાCય છ.ે 
 
આ તબ^,ે તમારા નેEપટલમા ંનાની રVતવાiહનીઓને અસર કરવાNુ ંડાયાiબટ'સે શX કiુ~ છ.ે 

અથાRત તેનાથીઃ 
 
• હળવો સોજો થઇ શક ે(માઇ�ોએCiુર'ઝ�સ) 

• લોહ' �ાવ થઇ શક ે(રેટ'નલ હેમરે�સ) 

• Tવાહ' �ાવ થઇ શક ે(એVGiુડેxસ) 

બેકAાઉCડ રેટ'નોપથી તમાર' biHને અસર નથી કરતી પરંdુ તમાર' biHને Nુકશાન કર' શક ેતેવા 
ગંભીર ફેરફારોનો iવકાસ થાય તેNુ ંગંભીર જોખમ છ.ે 
 

વBુ આBુiનક તબCા 
iT-Tોiલફરેiટવ રેટ'નોપથી  
 
બેકAાઉCડ રેટ'નોપથી વડે થાય તેના કરતાં વjુ iવGdૃત ર'ત ેનેEપટલમા ંફેરફારો થાય <યાર ેiT-

Tોiલફરેiટવ રેટ'નોપથી થાય છ.ે તેનો અથR છ ેકે તમારે વjુ ન�કથી તપાસ કરાવવાની આવ�યકતા 
છ,ે કારણ ક ેફેરફારો વધી જવાના જોખમને કારણે તમાર' biHને Nુકશાન થઇ શક ેછ.ે  
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Tોiલફરેટ'વ રેટ'નોપથી 
 
Tોiલફરેટ'વ રેટ'નોપથી એ વjુ ગંભીર છ ેઅને તેનાથી biH fુમાવવી પડ' શક ેછ.ે જો તમાર' 
રેટ'નોપથીનો iવકાસ થાય અને તમારા નેEપટલના ંમોટા iવGતારમા ંયોtય લોહ' \ુરવઠાની ખામી 
થાય <યાર ેત ેથાય છે. 
 
Tોiલફરેટ'વ રેટ'નોપથીની સારવારથી biH fુમાવવાNું જોખમ ઘટ ેછે, ખાસ કર'ન ેતમાર' biH 

અસAGત થાય ત ેપહેલાં જો તેની સારવાર કરવામાં આવ ેતો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મે�ુલોપથી 
 
મે�ુલા એ નેEપટલનો કેCb'ય નાનો ભાગ છ,ે જેનો વGdુઓ GપH ર'ત ેજોવા માટે તમ ેઉપયોગ કરો 
છો. નેEપટલનો સૌથી વjુ ઉપયોગમાં લેવાતો iવGતાર છ ેઅને આ એ ભાગ છ ેજેનો તમ ેહાલ આ 

પiEકા વાંચન માટે ઉપયોગ કર' ર�ાં છો. 
 
તમારા મે�ુલાની આજુબાજુ અથવા તેના પર ડાયાબેટ'ક રેટ'નોપથી થાય એ મે�ુલોપથી છ.ે  જો 
તમ ેમે�ુલોપથી ધરાવતા હો, તો તમારે વjુ ન�કથી તપાસ કરાવવાની અથવા આંખની biHNુ ં
જોખમ ઘટાડવા માટે સારવારની આવ�યકતા છ.ે 
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હું વj ુમાiહતી �ાંથી મેળવી શકુ?ં 
 

l www.nhs.uk/diabeticeye 
 
l www.diabetes.org.uk 
 
l www.rnib.org.uk 
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NHS તપાસ કાયR�મો માટે પmલીક હે�થ itલેCડ જવાબદાર છ  ે
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