িskিনং কম'সচূ ী
ডায়ােব1ক 2চাখ

আপনার জন8 ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ সmিক' ত িনেদ' িশকা
Your guide to diabetic retinopathy
ডায়ােব1েসর কারেণ আপনার 2চােখ সংঘ1ত পিরবত' েনর লkণসমূহ সmিক' ত গুরtু পূণ ' তথ8াবলী

Important information about signs of changes to your eyes caused by diabetes

(Bengali)
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এই িলফেলট1 কার জন8?
এই িলফেলট1 2সইসব ব8িkেদর জন8 যােদর ডায়ােব1ক 2চােখর িskিনং-এর মাধ8েম pাথিমক 2র1েনাপ8ািথ ধরা পেড়েছ।
এখােন িবsািরত িববরণ রেয়েছ:
আপনার 2চােখ কী কী পিরবত' ন ঘেটেছ
সমেয়র সােথ সােথ কীভােব আপনার অবsার উnিত হেত পাের
2বিশ মারাtক পিরবত' নসমূেহর ঝুঁ িক কমােত আপিন কী করেত পােরন
আপিন আপনার sাs8েসবা pদানকারী দেলর সােথ তথ8গুেলা িনেয় আেলাচনা করেত চাইেত পােরন

ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ কী?

অপ1ক নাভ'

িপউিপল
2লn

ম8াkলা
2র1না

ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ হেলা 2র1না অথ'া 2চােখর প[া ভােগর 2সই অংশ1 kিতgs হওয়া যা আেলােক ^বদু8িতক সংেকেত রূপাnিরত
কের। আপনার মিs` এই সংেকতমালােক িবেaষণ কের আপিন যা িকছু 2দেখন তার িচt ^তির কের।
রkনািলকাগুেলা আপনার 2র1নােত অিkেজন এবং পুিe 2পৗঁেছ 2দয়। আপনার ডায়ােব1স থাকেল তা এইসব রkনািলকােক িবিভnভােব
pভািবত করেত পাের, িবেশষ কের ডায়ােব1স যিদ দুবল' ভােব িনয়িntত হেয় থােক। পিরবত' নগুেলা যিদ মারাtক ধরেনর হেয় থােক
তাহেল তা আপনার 2র1নােক kিতgs করেব এবং আপনার দৃিeশিk নe কের িদেত পাের।
িচিক সাহীন ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ দৃিeশিk হারােনার অন8তম সাধারণ কারণ। আপনার ডায়ােব1স ডােয়ট, ট8াবেলট অথবা ইনসুিলন
2য 2কােনা1 dারাই িনয়িntত 2হাক না 2কন আপনার ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ হওয়ার ঝুঁ িক 2থেকই যায়।
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2ক সবেচেয় 2বিশ ঝুঁ িকেত রেয়েছন?
আপিন ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথর 2বশ খািনকটা ঝুঁ িকেত রেয়েছন যিদ আপিন/আপনার:

• দীঘ' সময় যাবত ডায়ােব1েস ভু েগ থােকন
• দুবল' ভােব িনয়িntত ডায়ােব1স থােক
• উc রkচাপ 2থেক থােক
• গভ' বতী হেয় থােকন
• জািতগতভােব এিশয় বা আেmা-ক8ািরিবয়ান ধারার হেয় থােকন
আপনার ডায়ােব1েসর যt িনেল তা আপনার kমবধ'মান 2র1েনাপ8ািথর ঝুঁ িক কমােত পাের এবং 2যসব কারেণ পিরবত' ন সািধত হয়
2সসেবর হার কমােত পাের।
আপনার ডায়ােব1ক 2চােখর িskিনং িনয়িমতভােব কিরেয় 2নয়াটা খুবই গুরtু পূণ' কারণ ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ জ1ল অবsায় না 2পৗঁছা
পয'n 2তমন 2কােনা লkণ pকাশ পায় না। উপযুk সমেয় িচিক সা gহণ করেল তা আপনার দৃিeশিk নe হওয়ার হার কমােত অথবা
pিতেরাধ করেত ফলpসূ হেব।

সাহায8 2পেত আিম কী করেত পাির?
আপিন আপনার 2র1েনাপ8ািথর অবsা আরও খারাপ হওয়ার ঝুঁ িক কমােত পােরন যিদ:

• আপিন pিত বছর আপনার ডায়ােব1ক 2চােখর িskিনং কিরেয় 2নয়া অব8াহত রােখন
• আপনার bাড সুগােরর (HbA1c) sর আপনার sাs8েসবা pদানকারী দেলর পরামশ' মািফক থােক
• আপনার রkচাপ বাড়েলা িকনা তা পরীkা করেত িনয়িমতভােব আপনার sাs8েসবা pদানকারী দেলর সােথ সাkা কেরন
• আপনার রেk চিব'র পিরমাণ (cholesterol) আপনার sাs8েসবা pদানকারী দেলর পরামশ' মািফক থােক
• আপনার দৃিeশিkর ব8াপাের নতু ন 2কােনা সমস8া 2দখা িদেল 2পশাদার পরামশ' gহণ কেরন
• আপিন sাs8কর, সুষম খাবার খান
• আপনার ওজন 2বেড় 2গেল আপিন অিতিরk ওজন 2ঝেড় 2ফলার 2চeা কেরন
• আপিন িনেদ' শমেতা ঔষধ 2সবন কেরন
• আপিন িনয়িমতভােব ব8ায়াম কেরন
• ধূমপায়ী হেয় থাকেল আপিন ধূমপান কমােত বা বাদ িদেত 2চeা 3কেরন
মেন রাখেবন, সাধারণভােব 2চাখ পরীkার জন8 িনয়িমতভােব একজন চkু েরাগ িবেশষেjর সােথ সাkা করার পাশাপািশ আপনার উিচত
ডায়ােব1ক 2চােখর িskিনং কিরেয় 2নয়া।

pাথিমক 2র1েনাপ8ািথ কী?
pাথিমক 2র1েনাপ8ািথ হেলা ডায়ােব1েসর কারেণ আপনার 2র1নােত সংঘ1ত pাথিমক পিরবত' নসমূহ। pাথিমক 2র1েনাপ8ািথ সাধারণ।
এই পয'ােয়, ডায়ােব1স আপনার 2র1নািsত kু d রkনািলকাগুেলােক pভািবত করেত শুরু কেরেছ। এর অথ' হেলা 2সগুেলা হয়ত:

• সামান8 sীত হেয় 2গেছ (microaneurysms)
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• রkkরণ হেয়েছ (retinal haemorrhages)
• তরল kরণ হেয়েছ (exudates)
pাথিমক 2র1েনাপ8ািথ আপনার দৃিeশিkেক pভািবত কের না; তেব এ 2থেক 2বাঝা যায় 2য, আপনার 2চােখ এমনসব মারাtক পিরবত' ন
ঘটার ঝুঁ িক রেয়েছ যা আপনার দৃিeশিkেক নe কের িদেত পাের।

আেরা জ1ল পয'াu
িp-2pািলিফের1ভ 2র1েনাপ8ািথ
2র1নার পিরবত' ন যখন pাথিমক 2র1েনাপ8ািথর চাইেত 2বিশ গুরত
ু র হয় তখন িp-2pািলিফের1ভ 2র1েনাপ8ািথ হেয় থােক। এর অথ'
হেলা, আপনার দৃিeশিkেক নe কের 2দয়ার মত kমবধ'মান পিরবত' েনর ঝুঁ িকর কারেণ আপনােক হয়ত আরও 2বিশ িনিবড় পিরচয'ায়
থাকেত হেব।
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2pািলিফের1ভ 2র1েনাপ8ািথ
2pািলিফের1ভ 2র1েনাপ8ািথ অেনক 2বিশ মারাtক এবং তা দৃিeশিk নe কের িদেত পাের। এরূপ ঘটেত পাের যিদ আপনার 2র1েনাপ8ািথ
বাড়েত থােক এবং আপনার 2র1নার িবsৃ ত অvল যথাযথ পিরমাণ রk সরবরাহ 2থেক বিvত হয়।
2pািলিফের1ভ 2র1েনাপ8ািথর িচিক সা দৃিeশিk হারােনার ঝুঁ িক কমােত পাের, িবেশষ কের যিদ আপনার দৃিeশিk pভািবত হওয়ার আেগই
তা শুরু করা যায়।

2র1না
অপ1ক নাভ'

ম8াkলা

sীত রkনালী
kরণযুk রkনালী

ম8াkেলাপ8ািথ
ম8াkলা হেলা 2র1নার 2কndিsত 2সই kু d অংশ যা ব8বহার কের আপিন সবিকছু পির`ারভােব 2দখেত পােরন। এ1 হেলা 2র1নার
সবেচেয় 2বিশ ব8বxত অংশ এবং এ1 হেলা 2সই অংশ যা ব8বহার কের আপিন এই মুxেত' এই িলফেলট1 পড়েছন।
ডায়ােব1ক 2র1েনাপ8ািথ যখন আপনার ম8াkলােত বা ম8াkলার চারপােশ হয় তখন ম8াkেলাপ8ািথ 2দখা 2দয়। আপনার যিদ ম8াkেলাপ8ািথ
হেয় থােক তেব আপনার আরও 2বিশ িনিবড় পিরচয'ার pেয়াজন হেত পাের অথবা আপনােক দৃিeশিk হারােনার ঝুঁ িক কমােনার িচিক সা
2দয়া হেত পাের।
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আিম 2কাথায় আরও 2বিশ তথ8 2পেত পাির?
l

www.nhs.uk/diabeticeye

l

www.diabetes.org.uk

l

www.rnib.org.uk

pথম pকাশ
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