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मधुमेह आँखा रोग बार ेतपाइँ
के ��ह�को जवाफ
चाहनु��?

तपाई के
सो�ु��

हामीलाई
भ�ुहोस्



हा�ो
ल�

हामी तपा�लाई मधुमेह भएका ���ह�को आँखाको �ा�को
बारमेा य�ा ��ह� सो� खो�जरहेका छ� जसले मधुमेहबाट आ�ो
��� गुमाउन स�े मा�नसह�लाई वा�बमै फरक पान�छ। 

हामी ते�ा ��� ह�का ल�ण, दै�नक जीवन, �ा� हेरचाह, र
उपचारह� बार े��ह� खो�जरहेका छ�।

�व�भर मधुमेह भएका तीन
��� म�े एक जनालाई
मधुमेहका कारण आँखाको
सम�ा �� ।
मधुमेहबाट ��� गु�े खतरा 
 रो� वा क�ीमा �व�ापन
गन� स�क�। 

मधुमेहबाट ��� गु�े
जो�खममा रहेका

���ह�को क�ाण
सुधार गन�।

के तपा�लाई थाहा छ?



हामी तपाई र संसारभर बाट आयका  मह�पूण� ��ह�को लामो
सूची तयार पान� छौ। 
�सप�छ हामी तपा�लाई र मधुमेह भएका अ� ���ह�,
�तनीह�का हेरचाहकता�ह�, र �ा� सेवा �दान गन�
���ह�माझ यी ��ह�लाई सबैभ�ा मह�पूण�दे�ख �ूनतम
मह�पूण�स� रा� अनुरोध गन�छु । 
�सप�छ हामीसँग आँखा �ा�को बारमेा मह�पुण� १० 
 ��ह�को अ��म सूची �नेछ जुन तपा� ज�ै मा�नसह�का
ला�ग सबैभ�ा मह�पूण� �नेछ । 

तपाई �कन मधुमेह रोगले ��सत ��� �नु�� ? वा 
तपा� �कन मधुमेह भएको ���को हेरचाह गन� ��� �नु�� ? वा 
तपा� �कन एक �ा� सेवा �दान गन� ���  �नु�� जसले
मधुमेह भएका मा�नसह�सँग काम गनु���। 

हामी तपाइँका ��ह� के
गन�छ�? 

�तमी �कन?

हामी को ह� ? 
यो काय�को पहल अ�ोपन  रोकथामको ला�ग काय� गन� अ�रा���य
एजे�ी, र जे� �ल� गठब�न , र �ेड होलोज फाउ�ेसनको समूह

बीचको सहकाय� हो। हामी इ�थयो�पया, �फजी, के�ा, नेपाल, र
पा�क�ान साझेदारह�सँग न�जकबाट काम ग�ररहेका छ� र हामी

�व��ापी �पमा कम र म�म आय भएका देशह�लाई सहभागी �न
�नम�णा �दान गद�छ�। 



Iमधुमेह भएका मा�नसह�को दै�नक जीवनमा आँखाको �ा�को
बारमेा के क�ा ��ह� छन् भ�े बार ेसो�ु उपयोगी �न स�छ,
उदाहरणका ला�ग जब �तनीह� आ�ो घरमा ��न। 

तपाइँसँग �नय�मत आँखा परी�णको बारमेा प�न ��ह� �न स�छ। 
हा�म मधुमेह भएका ���ह�लाई आँखामा कुनै सम�ा छ �क छैन
भनी हेन� यी परी�णह� गराउन �सफा�रस गद�छौ । 

अ�मा, तपाईसँग मधुमेह भएका कसैको आँखामा सम�ा �ँदा हेरचाह
गन� बार े��ह� �न स�छन, यसमा धेर ै�क�समका �च�क�कह�  र
ने� सहायक प�न समावेश �न स�छन। 

तर याद गनु�होस्, य�द तपाइँसँग यी सबै चीजह�को बारमेा ��ह�
छैनन् वा य�द तपाइँसँग आँखा �ा�सँग स���त अ� चीजह�को
बारमेा ��ह� छन् भने, �ो प�न यो काय��ममा समाबेस गन� स�कने
छ। 

आँखाको �ा�को बारमेा
तपाईसँग क�ा ��ह� �न
स�छन् भनेर सो�ुहोस्

मधुमेह भएको
���को दै�नक

जीवनमा �ा�
आँखा

�नय�मत आँखा जाँच आँखाको सम�ामा
�ान �दनुहोस्।



मधुमेह भएको ���को दै�नक
जीवनमा �ा� आँखा  

कृ पया तपाईलाई मनपरे ज�त वा थोरै ल ेुहोस् वा य�द तपाईलाई यहाँ के ल ेे 
भ�े थाहा छनै भने अक� ��मा जानुहोस्।

"तनाबले टाउको द�ुछ भनेर मैले सुनेको छु, के यो स� हो?" 
"टाउको द�ुबाट ब� म के गन� स�छु?" 
"मेरो �बरामीलाई टाउको द�ुे सबैभ�ा ठूलो जो�खम के �न स�छ ?" 
"म कसरी �व�ास गन� स�छु �क मेरो �बरामीह�लाइ टाउको दखुेमा घरमै �व�ापन गन
स�छन्?" 

के तपाई मधुमेह भएको ���को आँखाको �ा� र दै�नक जीवनको
स�भ�मा अ�न��त �नु��?
तपा�ले सो� चाहनु�ने ��ह�को �कारका केही उदाहरणह� यहाँ छन्। हामीले टाउको
दखुाइलाई आँखाको �ा�सँग स���त नभएर उदाहरणका �पमा �योग ग�ररहेका छ�। 



�नय�मत आँखा जाँच

"य�द टाउको दखुेको छैन भने, के म जाँचको ला�ग रफेरल अ�ताल जानु पछ�?" 
"मेरो टाउको दखुेको छैन, के मैले जाँच गन� आव�क छ?" 

�नय�मत आँखा जाँच गन� कुरामा के तपाई अ�न��त �नु��?
तपा�ले सो� चाहनु�ने ��ह�को �कारका केही उदाहरणह� यहाँ छन्। हामीले टाउको
दखुाइलाई आँखाको �ा�सँग स���त नभएर उदाहरणका �पमा �योग ग�ररहेका छ�।

कृ पया तपाईलाई मनपरे ज�त वा थोरै ले�ुहोस् वा य�द तपाईलाई यहाँ के 
ले�े भ�े थाहा छनै भने अक�  �मा जानुहोस्। 



आँखाको सम�ामा �ान
�दनुहोस्।

"मलाई टाउको द�ुो भने मैले क�ो �कारको परी�ण गनु�पछ�?" 
"मेरो टाउको दखुाइको ला�ग �सफा�रस ग�रएका सबै औष�धह� ख�रद गन� स��न, मैले
आधा मा� खाएमा मेरो टाउको दखुाइ ह�छ?" 
"मेरो ���नकका अ� कम�चारीह�लाई टाउको द�ुे मा�नसह�लाई ��त��या गन�
सुर��त छ?" 
"मसँग मेरो अ�ासमा टाउको दखुाइको �नदान गन� �सफा�रस ग�रएका उपकरणह� छैनन्।
के �हाँ �भावकारी अ� �वक�ह� छन्?" 
"के �हाँ �नदान गन� एमआरआई भ�ा स�ो र धेर ैभरपद� परी�णह� छन्?" 

के तपाइँ आँखाको सम�ाको हेरचाह गन� बार ेअ�न��त �नु��?
तपा�ले सो� चाहनु�ने ��ह�को �कारका केही उदाहरणह� यहाँ छन्। हामीले टाउको
दखुाइलाई आँखाको �ा�सँग स���त नभएर उदाहरणका �पमा �योग ग�ररहेका छ�।

कृ पया तपाईलाई मनपरे ज�त वा थोरै ल�ेुहोस् वा य�द तपाईलाई यहाँ के 
ले�े भ�े थाहा छनै भने अक�  �मा जानुहोस्।



कृोपया तपाईलाई मनपरे ज�त वा थोरै ल�ेुहोस् वा य�द तपाईलाई यहाँ केो
ले�े भ�े थाहा छनै भने अक�  �मा जानुहोस्।

अ� केही ? 

"मलाई �कन टाउको द�ुछ, तर मेरा भाइब�हनीह�लाई द�ुदैन �कन?" 
"मेरो टाउको दखुाइलाई �च�क��कय �ान चा�ह�भ�े के�ह संकेतह� छन्?" 

तपाइँलाइ आँखा �ा� सम�ाह� संग स���त अ�
के�ह अ�न��तता छ �क?  
तपा�ले सो� चाहनु�ने ��ह�को �कारका केही उदाहरणह� यहाँ छन्। हामीले
टाउको दखुाइलाई आँखाको �ा�सँग स���त नभएर उदाहरणका �पमा �योग
ग�ररहेका छ�।  



तपाईको बारमेा थोर:ै 

�न� म�े कुन वग�ले तपाइलाइ वण�न गन� स�क�:

 मधुमेह संग �जउने एक ��� 

 प�रवारको सद� वा मधुमेह ���को हेरचाह गन� ���

 एक �ा�कम� 

य�द तपा� एक �ा�कम� �नु�� भने, कुनले तपा�लाई रा�ोसँग वण�न गछ�? 

 नस� 

 सामा� �च�क�क 

 मधुमेह �वशेष� / इ�ो�ाइनोलॉ�जस

 आहार�व�

 ने� सहायक

 ने� रोग �वशेष�

 अ� (कृपया �न�द�� गनु�होस्):  ___________________

य�द तपाइँ एक �ा�कम� �नु�� भने, तपाइँ �दान गनु���: 
 मधुमेह हेरचाह

 आँखा हेरचाह

 दबुै

हामी मा�नसह�का �व�भ� समूहह�ले सोधेका
��ह� बु� चाह��। 
�सैले हामी तपा�को बारमेा अ�ल बढी जा�
चाह��। य�द तपाइँ यी ��ह�को जवाफ �दन
स�ु�� भने हामी आभारी �नेछ�:



य�द तपाइँ मधुमेह छ भने, 
तपाइँलाई क�हले �नदान ग�रएको �थयो? 

 एक वष� भ�ा कम समय अ�घ। 

 एकदे�ख पाँच वष�अ�घको कुरा हो । 

 पाँच दश वष�अ�घको कुरा हो ।

 दश वष�भ�ा अ�घको कुरा हो । 

 मलाई मधुमेह छैन। 

य�द तपाइँलाइ मधुमेह छ भने , तपाइँलाई �नदान भएको बेला दे�ख तपाइँको
आँखा जाँच ग�रएको छ? 

 छ । 

 छैन। 

 मलाई मधुमेह छैन। 

य�द कुनै ��� मधुमेह रोगी �नु�� भने, के तपाईलाई आँखाको �ा�
सम�ा छ? 

       छ , तर मधुमेहको कारणले होइन (ज�ै, मैले च�ा लगाएको छु तर मलाई

मधुमेह �नु अ�घदे�ख होइन) 

       हो, मधुमेहको कारणले - यसको मतलब यो हो �क �च�क�कले तपाईलाई

डायबेटीज र�ेटनो�ाथी रोग छ भ�ुभयो।

 छैन , मेरा आँखा �ठक छन्। 

 मलाइ था छैन। 

 मलाई मधुमेह छैन। 



तपाईको �ल�ग के हो? 

 पु�ष 

 म�हला

 अ� (कृपया �न�द�� गनु�होस्) _______________

 भ� न�चाउन ु     

�त�ो उमेर कती हो:  तपाईको �श�ाको उ�तम �र के हो? 

 २० मु�न  औपचा�रक �श�ा छैन

 २०-२९  �ाथ�मक �व�ालय पूरा 

 ३०-४९  मा��मक �व�ालय पूरा 

50-69  �ातक �ड�ी वा उ� पूरा

70-89

90+

तपाई कुन देशमा ब�ु�� ? 

___________________

तपाईको सां�ृ�तक प�हचान के हो ? 

___________________

तपा� शहरी वा �ामीण �े�मा
ब�ु��? 

शहरी

�ामीण



य�द हो भने, कृपया यस पृ�मा आ�ो इमेल ठेगाना �दान गनु�होस्। 
हामी तपा�को इमेल ठेगाना अ� कसैसँग साझा गद�न� र हामी यस
काय�को बारमेा तपा�लाई स�क�  गन�को ला�ग मा� तपा�को इमेल
ठेगाना �योग गन�छ�। 
हामी तपा�को ठेगानालाई तपा�का जवाफह�बाट अलग रा�ेछ� ता�क
यो सव��ण तपा�सँग �ल�क ग�रने छैन।

अब के? 

तपाईँको ई - मेल ठोेगाना:

के तपाइँ हामीलाई अक� चरणमा शीष� १०
��ह� �नण�य गन� म�त गन�
चाहनु��?

यस पहलमा भाग �लएर, तपा� सहमत
�नु�� र तपा�का केही ��ह� �का�शत
गन� स�छ�। तर यी ��ह� सो�े तपा� नै

�नु�� भनी कसैलाई थाहा �ँदैन। 
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