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بیماریهای چشم مرتبط با 

 دیابت

 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 

  ویژه بیماران و همراهان بیمار

ِ   ت یکوکا س  َ ص ر   ت   ٍ ا ی ذ     ه 

 NE– PL– 11کذ سٌذ:  -8931

 

های درمانی مختلفی برای رتینوپااتای     روش

 شود: وجود دارد كه به دو نوع آن اشاره می

 جشایی تا لیضس یا لیضس دسهاًی-

 تشداشتي صجاجیِ )ٍیتشکتَهی(-

 نكات مهمی كه بایذ به خاطر بسپاریذ :

تشخیص اٍلیِ ٍ صٍدسس ستیٌَپاتی دیاتتکی تسکیکاس       -

 ییاتی است.

هؼایٌا  هٌظن ٍ دٍسُ ای جْت غشتالگشی تیواسی ّای  -

 چشوی سا دس ًظش تگیشیذ.

تِ خاطش داشتِ تاشیذ ّشچٌذ اگش تیٌایی شوا تِ هکشٍس   -

تذتش شَد اها ایي ضشٍستا تِ ایي هؼٌی ًیست کِ شکوکا     

دچاس ستیٌَپاتی دیاتتی ّستیذ. ایي اهش هولکي اسکت      

ػلت سادُ ای هث  تغییش دس شواسُ چشن شوا داشکتکِ     

 تاشذ کِ تا تجَیض ػیٌك جذیذ تشطشف هی شَد.

کٌتشل قٌذ، فشاس ٍ کلستشٍل خَى هی تَاًذ تِ کاّش  -

 سیسك هشلال  چشوی ٍاتستِ تِ دیاتت کوك کٌذ.

 واحد آموزش پرستاری                    :  نشانی 

 مرکس آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع( رشت      

 

33238306-8تلفن:                             



رتینوپاتی دیابتی چگونه تشخیص  به نام خدا

 شاااود     داده مااای    

تْتشیي ساُ هقاتلِ تا ستیٌَپاتی دیاتتی، هؼایٌِ 

تاشکذ   پضشلی هٌظن تَسط چشن پضشك هی

ّا تکذٍى   صیشا ستیٌَپاتی هولي است تا هذ 

 ػالهت تاشذ.

الصم تِ رکش است کِ ایي تیواسی تکا دسهکاى     

 یاتذ صحیح ٍ تِ هَقغ تْثَد هی

معاینات چشمى در چه فواصلاى  

 بااایااذ اناادااا  شااود       

دس هَاسدى کِ دیاتت ًَع دٍ دس سي تکاالی    

سال ٍجَد داسد، دس ّواى تذٍ تشخیکص   93

دیاتت، هؼایٌا  چشوى الصم اسکت ٍ دس        

 93صَستى کِ دیاتت ًَع اٍل تاشذ )سي صیش  

سال پس اص تشخیص دیاتت، اٍلیکي   71سال(  

صهاى هؼایٌِ خَاّذ تَد ٍ دس ّش دٍ هَسد، دس   

صَستى کِ ػالئوی دال تش گشفتاسى شثلکیکِ   

ٍجَد ًذاشتِ تاشذ، هؼایٌا  تایذ ّش سکال    

اًجام شَد ٍ دس صَستى کِ ضایؼاتى دس سطح 

شثلیِ تَسط چشن پضشك هشاّذُ شکَد،    

هاُ یك تاس  6تا  4تٌا تِ صالیذیذ پضشك ّش 

 .ایي هؼایٌا  تلشاس خَاّذ شذ

 هقذهِ:  

 اثرات دیابت روی بینایی :
 

اگش هثتال تِ دیاتت ّستیذ، تذى شوکا اص    

تَاًذ تِ دسستی استفکادُ   قٌذ هَجَد ًوی

کٌذ، دس ًتیجِ غلظت قٌذ خَى افکضایکش   

تَاًکذ سکثکة       یاتذ. قٌذ خَى تاال هی  هی

ّای کَچك تذى  پیذایش تغییشاتی دس سگ

 شَد.

گزاسد ٍ تکِ     دیاتت سٍی تیٌایی ًیض اثش هی

 ب هشٍاسیذ )کاتکاساککت(،  ب سکیکاُ           

تش اص تیي سفکتکي      )گلَکَم( ٍ اص ّوِ هْن  

 اًجاهذ. ػشٍق داخ  کشُ چشن هی

 رتینوپاتی دیابتی چیست 

ستیٌَپاتی یلی اص ػَاسض دیاتتی است ککِ سکثکة      

شَد اتتال تِ ایي هشکلک     تغییشا  دس ػشٍق چشن هی

 گشدد. دس تیواساى دیاتتی سثة ًاتیٌایی هی

 ػالئن ستیٌَپاتی دیاتتی:

ای ػالهتی ٍجکَد     هؼوَالً دس هشیلِ ستیٌَپاتی صهیٌِ

ًذاسد. اگشچِ هولي است دس صَس  ایجاد تَسم هشککض   

دیذ تاسی دیذ تِ صَس  تذسیکجکی ایکجکاد شکَد.          

تٌْا ساّیست کِ تِ کوکك  ى     چشن پضشلی هؼایٌِ

 تَاى تغییشا  داخ  چشن سا پیذا کشد. هی

شَد دیذ شوا تاس شکذُ،     سیضی ایجاد هی ٍقتیلِ خَى

شَد ٍ یتی هولي است تکِ     ّایی دس  ى پیذا هی للِ

  کلی دیذ شوا اص تیي تشٍد.


