
যােদর ডায়াযােদর ডায়ােবেবিটজ্  িটজ্  
আেছ তােদর েচােখর আেছ তােদর েচােখর 
স্কৰ্ীিনং করাস্কৰ্ীিনং করা
সমব্েন্ধ আপনার সমব্েন্ধ আপনার 
িনেদর্িশকািনেদর্িশকা

েসইিদন আমার কী কী িবষয় েসইিদন আমার কী কী িবষয় 
িনেয় িচন্তা করা দরকার?িনেয় িচন্তা করা দরকার?
বয্বহািরক ইিঙ্গত ও পরামশর্বয্বহািরক ইিঙ্গত ও পরামশর্
• আপিন েযসব চশমা ও কন্টয্াক্ট েলন্স পেরন, আপিন েযসব চশমা ও কন্টয্াক্ট েলন্স পেরন, 
েসগুিল এবং তার সােসগুিল এবং তার সােথ কন্টয্াক্ট েলেন্সর েথ কন্টয্াক্ট েলেন্সর 
সিলউশন সেঙ্গ কের িনেয় আসেবনসিলউশন সেঙ্গ কের িনেয় আসেবন

•  সান্ গ্লাস সেঙ্গ কের িনেয় আসেবন, কারণ সান্ গ্লাস সেঙ্গ কের িনেয় আসেবন, কারণ 
েচােখ ডৰ্প েদওয়ার েচাখ সংেবদনশীল বেল েচােখ ডৰ্প েদওয়ার েচাখ সংেবদনশীল বেল 
মেন হেত পােরমেন হেত পাের

•  আপিন েযসব ওষুধ খান তার একটা তািলকা আপিন েযসব ওষুধ খান তার একটা তািলকা 
আনেবনআনেবন

• এই এয্াপেয়ন্টেমেন্টর (েদখােনার) সময়, এই এয্াপেয়ন্টেমেন্টর (েদখােনার) সময়, 
আপিন হয়ত আপনার সােথ কাউেক িনেয় আপিন হয়ত আপনার সােথ কাউেক িনেয় 
আসেত চাইেত পােরনআসেত চাইেত পােরন

• • েচােখ ডৰ্প িদেল তা হয়ত কেয়ক ঘন্টার জনয্ েচােখ ডৰ্প িদেল তা হয়ত কেয়ক ঘন্টার জনয্ 
আপনার দিৃষ্টশিক্তরআপনার দিৃষ্টশিক্তর ওপর পৰ্ভাব েফলেত  ওপর পৰ্ভাব েফলেত 
পাের, কােজই এই এয্াপেয়ন্টেমেন্টর পের পাের, কােজই এই এয্াপেয়ন্টেমেন্টর পের 
আপনার গািড় চালােনা উিচত নয়আপনার গািড় চালােনা উিচত নয়

আরও তেথয্র জনয্আরও তেথয্র জনয্
এর পের আপনার কী করা দরকার, তার জনয্ এর 
সােথ পাঠােনা িচিঠটা েদখেবন।
িনেচর জায়গাগুিলেত আপিন েচােখর স্কৰ্ীিনং করা 
এবং ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথী সমব্েন্ধ পড়েত 
পারেবন:
diabeticeye.screening.nhs.uk
www.diabetes.org.uk/retinopathy

অথবা এই অথবা এই QR QR েকাডটা আপনার েকাডটা আপনার 
স্মাটর্ েফান িদেয় স্কয্ান কের স্মাটর্ েফান িদেয় স্কয্ান কের 
পড়েত পারেবনপড়েত পারেবন

মেন রাখেবন: েচােখর স্কৰ্ীিনং করা হেচ্ছ শুধু মেন রাখেবন: েচােখর স্কৰ্ীিনং করা হেচ্ছ শুধু 
আপনার ডায়ােবিটজ্  িনয়ন্তৰ্ণ করার একটা অংশ আপনার ডায়ােবিটজ্  িনয়ন্তৰ্ণ করার একটা অংশ 
এবং ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথীর িচিকৎসা করা এবং ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথীর িচিকৎসা করা 
সম্ভব, িবেশষ কের এটা যিদ সম্ভব, িবেশষ কের এটা যিদ 
পৰ্থম িদেক ধরা পেড়।পৰ্থম িদেক ধরা পেড়।

স্কৰ্ীিনং কাযর্কৰ্মস্কৰ্ীিনং কাযর্কৰ্ম (Screening Programmes)

ডায়ােবিটক েচাখডায়ােবিটক েচাখ (Diabetic Eye)
আপিন আপনার ঝুঁিক কমােত আপিন আপনার ঝুঁিক কমােত 
সাহাযয্ করেত পােরন যিদ আপিনসাহাযয্ করেত পােরন যিদ আপিন::
••  যতটা কাযর্করীভােব সম্ভব ততটা কাযর্করীভােব যতটা কাযর্করীভােব সম্ভব ততটা কাযর্করীভােব 
আপনার রেক্তর গ্লুেকােজর পিরমাণ িনয়ন্তৰ্ণ কেরনআপনার রেক্তর গ্লুেকােজর পিরমাণ িনয়ন্তৰ্ণ কেরন

• • আপনার াড েপৰ্শার (রক্তচাপ) েবেড় েগেছ আপনার াড েপৰ্শার (রক্তচাপ) েবেড় েগেছ 
িকনা তা পরীক্ষা কের েদখার জনয্, িনয়িমতভােব িকনা তা পরীক্ষা কের েদখার জনয্, িনয়িমতভােব 
আপনার ডাক্তােরর সােথ েদখা কেরনআপনার ডাক্তােরর সােথ েদখা কেরন

• • আপনার েচােখর ডায়ােবিটক স্কৰ্ীিনং আপনার েচােখর ডায়ােবিটক স্কৰ্ীিনং 
এয্াপেয়ন্টেমেন্ট যানএয্াপেয়ন্টেমেন্ট যান

• • আপনার েচােখর ডায়ােবিটক স্কৰ্ীিনং আপনার েচােখর ডায়ােবিটক স্কৰ্ীিনং 
এয্াপেয়ন্টেমেন্ট যানএয্াপেয়ন্টেমেন্ট যান

• • আপনােক েযভােব ওষুধ েখেত বলা হেয়েছ, আপনােক েযভােব ওষুধ েখেত বলা হেয়েছ, 
েসইভােব তা খানেসইভােব তা খান



কী ঘটেব?কী ঘটেব?

আমােক স্কৰ্ীন করা হেব আমােক স্কৰ্ীন করা হেব 
েকন?েকন?
ডায়ােবিটজ্  আেছ তােদর েচােখর 
স্কৰ্ীিনং করা গুরুতব্পণূর্, কারণ 
এটা, দিৃষ্টশিক্ত নষ্ট হেয় যাওয়া 
পৰ্িতেরাধ করেত পাের। েযেহতু 
আপনার ডায়ােবিটজ্  আেছ, েসইজনয্ 

ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথী েথেক আপনার 
েচােখর ক্ষিত হওয়ার ঝুঁিক রেয়েছ। আপিন 

আপনার দিৃষ্টশিক্তর েকান পিরবতর্ন নজর করার 
আেগই স্কৰ্ীিনংেয় এই অবস্থাটা ধরা পেড়। 

ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথী কী?ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথী কী?
ডায়ােবিটজ্  যখন েছাট েছাট রক্তনািলকার ওপর 
পৰ্ভাব েফেল, তখন এই অবস্থাটা হয় এবং এটা 
েরিটনা (অিক্ষপট) নােমর েচােখর একটা অংেশর 
ক্ষিত কের। এেত েরিটনার রক্তনািলকােত ফুেটা হেত 
পাের অথবা েসগুিল বন্ধ হেয় েযেত পাের। এর পৰ্ভাব 
আপনার দিৃষ্টশিক্তর ওপর পড়েত পাের।

স্কৰ্ীিনং গুরুতব্পণূর্ েকন?স্কৰ্ীিনং গুরুতব্পণূর্ েকন?
েচােখর স্কৰ্ীিনং হেচ্ছ আপনার ডায়ােবিটজ্ -এর েসবার 
একটা পৰ্ধান অঙ্গ। কাজ করার বয়েসর েলােকেদর 
দিৃষ্টশিক্ত েখায়া যাওয়ার সবেচেয় েবশী েক্ষেতৰ্র কারণই 
হেচ্ছ ডায়ােবিটক েরিটেনাপয্াথী। েয েক্ষেতৰ্ এই 
অবস্থাটা  পৰ্থম িদেক ধরা পেড়, েস েক্ষেতৰ্ আপনার 
দিৃষ্টশিক্ত কেম যাওয়া বা তার ক্ষিত হওয়া পৰ্িতেরাধ 
করার বয্াপাের িচিকৎসা কাযর্করী হয়।
মেন রাখেবন েয ডায়ােবিটজ্  আকৰ্ান্ত েলােকেদর 
েচােখর স্কৰ্ীিনং করাটা, অপ্ িটিশয়ােনর সােথ আপনার 
সব্াভািবক েচাখ পরীক্ষার অংশ নয়। স্কৰ্ীিনংেয়র সময়, 
েচােখর অনয্ েকান অবস্থার জনয্ পরীক্ষা করা হয় না 
এবং আপনার িনয়িমত েচাখ পরীক্ষা করােনার জনয্ 
অপ্ িটিশয়ােনর কােছ যাওয়াটাও চািলেয় যাওয়া 
উিচত।

আপনার পৰ্েশ্নর আপনার পৰ্েশ্নর 
উত্তর েদওয়া উত্তর েদওয়া 
কতিদন  অন্তর?কতিদন  অন্তর?

১২ বছর বা তার েবশী বয়সী যােদরই ডায়ােবিটজ্  
আেছ, তােদর সকলেকই পৰ্িত বছর স্কৰ্ীিনং করেত 
চাওয়া হয়।

এর িক েকান পাশব্র্পৰ্িতিকৰ্য়া আেছ?এর িক েকান পাশব্র্পৰ্িতিকৰ্য়া আেছ?

েচােখর ডৰ্পগুিল হয়ত কেয়ক ঘন্টার জনয্ 
আপনার দিৃষ্টশিক্তর ওপর পৰ্ভাব েফলেত পাের, 
কােজই এই এয্াপেয়ন্টেমেন্টর পের আপনার গািড় 
চালােনা উিচত নয়।

যিদ েকান গণ্ডেগাল থােক তাহেল কী হেব?যিদ েকান গণ্ডেগাল থােক তাহেল কী হেব?

আপনােক স্কৰ্ীিনং করার পের একজন িবেশষজ্ঞ 
আপনার েচােখর ছিবগুিল পরীক্ষা কের েদখেবন। 
যিদ েকান সমসয্া বা আরও পৰ্শ্ন থােক, তাহেল 
আবার একটা এয্ােসস্ েমন্ট (পরীক্ষা) করার জনয্ 
আমরা আপনােক আবার আসেত বলব।

স্কৰ্ীিনংেয় কী পাওয়া েযেত পাের?স্কৰ্ীিনংেয় কী পাওয়া েযেত পাের?
স্কৰ্ীিনংেয় যা ধরা পড়েত পাের তা হেচ্ছ:স্কৰ্ীিনংেয় যা ধরা পড়েত পাের তা হেচ্ছ:

• েরিটেনাপয্াথীর পৰ্থম িদেকর লক্ষণ

• আপনার েকান িচিকৎসার দরকার আেছ িকনা 
তা েদখার উেদ্দেশয্ আপনার এর পের আবার 
এয্াপেয়ন্টেমেন্টর দরকার থােক

• আপনার যিদ ঘন ঘন পরীক্ষা কের েদখার 
দরকার থােক

আমরা আপনার েচােখর িপছেনর িদেকর 
ছিব তুলব। কয্ােমরাটা আপনার েচাখ স্পশর্ 
করেব না। এই ছিবগুিল পযর্ােলাচনা কের 
েদখার জনয্ আমরা এগুিলেক একজন 
িবেশষেজ্ঞর কােছ পািঠেয় েদব।

এই এয্াপেয়ন্টটার জনয্ ৩০ িমিনেটর৩০ িমিনেটর 
মেতা সময় লাগেব।

আপনার স্কৰ্ীিনংেয়র ফলাফল আমরা ৬ 
সপ্তােহর মেধয্ আপনােক ও আপনারও আপনার 
িজিপেক একটা িচিঠ িলেখ জািনেয় েদব। 

আপনার েচােখর মিণ 
অস্থায়ী ভােব বড় করার 
জনয্ আমরা আপনার 
েচােখ ডৰ্প েদব।আপিন 
হয়ত েদখেবন েয এই 
ডৰ্েপ আপনার েচাখ 
জব্ালা করেছ।
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