
તમારી માગર્દિશર્કા 
ડાયબે ટક ખની 
તપાસ કરવા માટની

તમે તમા ું જોખમ ઓ  
કરવામા ંમદદ પ બની શકો 
જો તમેઃ
• શકય હોય તેટલી અસરકારકરીતે તમારા લોહીમા ં
રહલે ગ્લકૂોઝ (શકર્રા)નુ ંિનયત્રણ કરો

• તમારા લોહીના દબાણમા ંવધારો ન થાય તેની 
તપાસ કરવા િનયિમત તમારા ડોકટરને મળો

• તમારા લોહીના દબાણમા ંવધારો ન થાય તેની 
તપાસ કરવા િનયિમત તમારા ડોકટરને મળો

•  લખી આપવા પ્રમાણે તમારી દવાઓ લો

•  લખી આપવા પ્રમાણે તમારી દવાઓ લો

આ દવસે માર ુ ંિવચાર 
કરવાની જ ર ૨હ છે?

યવહાર ુશળ ઉપયોગી મા હતી અને 
ચૂના

• તમ ેપહરેતા બધાજ ચ માઓ અન ેકો ટેકટ 
લે સની સાથોસાથ કો ટેકટસ માટેના લે સનુ ં
પ્રવાહી લાવો

• આંખના ટીપા નાખ્યા બાદ તમારી આંખો 
સવંદેનશીલ બની શકે ત ેમાટે સનગ્લાસીસ 
લાવો

• તમ ેલેતા હો તવેી કોઈ પણ દવાની યાદી લાવો

• કદાચ એપોઈ ટમે ટ વખતે કોઈ યિક્તને 
તમારી સાથ ેલાવવા માગંો 

• આંખના ટીપાઓ કદાચ થોડાક કલાકો 
માટે તમારી દ્રિ ટન ેઅસર કરી શકે આથી 
એપોઈ ટમે ટ પછી તમારે ડ્રાઈવ નિહ કરવુ ં
જોઈએ

લખી આપવા માણે તમાર  
દવાઓ લો
તમારે હવ ેપછી શુ ંકરવાની જ ર રહ ેછે 
તેની િવગતો માટે આ સાથનેો પત્ર જૂઓ. 

તમે આંખની તપાસ ( ક્રીનીંગ) અને ડાયબેિટક 
રેિટનોપથી િવષે અિહંયા વધારે વાચંી શકોઃ 

diabeticeye.screening.nhs.uk
www.diabetes.org.uk/retinopathy

અથવા તમારા માટફોન
(smartphone) વડ આ 
QR કોડને કન કરવાથી

યાદ રાખો: તમારા ડાયબી ટસનો બધં 
કરવામા ં ખની તપાસ તે કવળ એક ભાગ છે, 
અને ડાયબે ટક ર ટનોપથીનો ઈલાજ થઈ શક 
છે, ખાસ કર ને જો તે વહલાસર 
પરખાય તો.

તપાસ કરવાનો કાય મ
ડાયબી ટઝવાળ  ખ



 ુ ંથશ?

શા માટ માર તપાસ 
કરાવવી જોઈએ?
ડાયબેિટક આંખ ક્રીનીંગ મહ વની 
હોય છે કારણકે તે દ્રિ ટને નકુસાન 
થતા ંઅટકાવવામા ંમદદ કરે છે. 
ડાયબીિટસ ધરાવતી એક યિક્ત 

તરીકે, ડાયબેિટક રેિટનોપથીથી તમારી 
આંખને નકુસાનનો ભય રહ ેછે. આ તપાસ 

તમે તમારી દ્રિ ટમા ંકોઈ પણ ફેરફારો જૂઓ તે 
પહલેા ંરોગ પારખી શકે છે.

ડાયબે ટક ર ટનોપથી ુ ંછે?
જયારે ડાયબીિટઝ નાની રકતવાિહનીઓને 
( લડવસેલ) અસર કરે, અને આંખના રેિટના નામે 
ઓળખાતા ભાગને નકુસાન કરે યારે આવો રોગ 
થાય છે. તેનાથી રેિટનામા ંરહલે રકતવાિહનીઓ 
ઝરે (લીક) અથવા તેમા ંઅવરોધ આવ.ે આ તમારી 
દ્રિ ટને અસર કરી શકે છે.

શા માટ ન ગ (તપાસ) અગ યની 
હોય છે?
તમારા ડાયબીિટસની સભંાળ રાખવામા ંઆંખની 
તપાસ મહ વની હોય છે. સારવાર વગરની ડાયબિેટક 
રેિટનોપથી, કામકાજ કરતા લોકોમા ંઆંખની દ્રિ ટમા ં
ઉણપનુ ંસૌથી સામા ય કારણ હોય છે. જયારે આવા 
રોગની વહલેાસર જાણ થાય યારે તમારી દ્રિ ટમા ં
નકુસાન અટકાવવા અથવા ઓછી કરવા માટે 
સારવાર અસરકારક રહ ેછે. 

યાદ રાખશો કે, ઓિ ટ યન સાથનેી તમારી 
સામા ય આંખની તપાસમા,ં ડાયબેિટક આંખની 
તપાસને આવરી લેવામા ંઆવતી નથી. આવી 
તપાસમા ંઆંખના બીજા રોગો જોવામા ંઆવતા ન 
હોવાથી તમારે તમારી આંખની તપાસ કરાવવા 
તમારા ઓિ ટ યનની િનયિમત મલુાકાત ચાલ ુ
રાખવી જોઈએ.

તમારા ોના 
જવાબ

કટલી વાર?

12 વષર્ અથવા તનેાથી મોટી ઉંમરની ડાયબીિટસ 
વાળી યિક્તને દર વષેર્ આવી તપાસ ઓફર 
કરવામા ંઆવ ેછે.

ુ ંતેની કોઈ આડ અસરો હોય છે?

આંખના ટીપાઓ થોડાકં કલાકો માટે તમારી 
દ્રિ ટન ેઅસર કરે, તથેી તમારી એપોઈ ટમે ટ 
પછી તમારે ડ્રાઈવ કરવ ુજોઈએ નિહ.

જો કંઈક અયો ય ક ખરાબ હોય તો ુ?ં

તમારું ક્રીનીંગ થયા બાદ, િન ણાત તમારી 
આંખોના ફોટાઓનો અ યાસ કરે છે. જો કોઈ 
સમ યાઓ અથવા વધારે પ્ર ો – શકંા હોય 
તો, બીજી એપોઈ ટમે ટ માટે અમે તમને પાછા 
બોલાવીશુ.ં

આવી તપાસ ક કસોટ મા ં ુ ં ણી શકાય?

ન ગથીનીચેની મા હતી મળ  શકઃ 

• રેિટનોપથીના િચ ો વહલેાસર જાણી શકાય

• તમને સારવારની જ ર છે કે નિહ તે 
જાણવા તમને ફોલો અપ (અનવુતીર્) 
એપોઈ ટમે ટની જ ર છે કે નહીં

• જો તમને વધારે વારંવાર તપાસ 
કરાવવાની જ ર હોય તો

અમે તમારી આંખની પાછળના ભાગના 
ફોટાઓ લઈશુ.ં કેમેરા તમારી આંખના 
સપંકર્મા ંઆવતા નથી. અમે આવા 
ફોટાઓને િન ણાત પાસે સમીક્ષા કરવા 
મોકલીએ છીએ.

આવી એપોઇ ટમે ટમા ંઆશરે 
30 િમિનટોનો સમય લાગે છે.

તમારી તપાસના પિરણામો જણાવવા 
અમે તમને અને તમારા જીપીને (GP) 
6 અઠવા ડયાઓની અંદર પત્ર મોકલીશુ.ં

અમ ેતમારી આંખોમા ં
ટીપાઓ નાખી તમારી 
આંખની કીકીન ેકામચલાઉ 
મોટી કરી છીએ. તમને કદાચ 
આવા ટીપાઓથી બળતરા કે 
વદેના થઈ શકે.

?


