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Eylea treatment for diabetic macular
oedema (DMO)

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਾਇਡਿਡਟਕ ਮੈਕੂਲਰ ਐਿੀਮਾ
(DMO) ਲਈ ਆਇਲੀਆ ਇਲਾਜ
_______________________
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ਸੋਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਕਪੱ ਛੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਕਿਚਕਾਰਲੇ
ਕਹੱ ਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਕਿਕਟਕ ਮੈਕਲਰ ਐਡੀਮਾ (DMO) ਿੱ ਜੋਂ
ਜਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਕਿਕਟਕ ਅੱ ਖ ਦੀ ਕਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪੁਸਕਤਕਾ ਕਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਤਾਿਚਾ DMO ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਿਧ ਸਭ ਤੋਂ
ਨਿੇਂ ਇਲਾਜ – ਅੱ ਖ ਦੇ ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ – ਦਾ ਿਰਨਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱ ਖ ਦੇ ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ DMO ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਉਹ ਅੱ ਖ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਕਹੱ ਸੇ 'ਤੇ
ਨਸ ਦੀ ਪਰਤ ਕਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਰੈਟੀਨਾ, ਕਚੱ ਤਰ 1 ਦੇਖੋ)। ਮੈਕਲਾ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਕਹੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਕਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਿੀਤਿ ਨਾਲ,
ਟੀਕੇ ਮੈਕਲਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਿ ਿਾਲੀਆਂ ਕਰਸਦੀਆਂ ਲਹ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰ ਿੰ ਦ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਕਹੱ ਸੇ ਕਿੱ ਚ ਸੋਜ ਘੱ ਟ ਜਾਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਢੁਕਿਾਂ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਕਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲੇ ਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿੀ
ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2012 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ DMO ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਨੀਿੀਜ਼ੁਮੈਿ (ਲੁਸੇਨਕਟਸ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਂ ਕੇਅਰ ਕਕਲਕਨਕ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ (NICE) ਦੁਆਰਾ
2015 ਕਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਕਟਕਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਇਸ ਸਮੱ ਕਸਆ ਲਈ ਐਫਲੀਿਰਸੈਪਟ (ਆਇਲੀਆ) ਟੀਕਕਆਂ ਨੰ ਪਰਿਾਨਗੀ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਲੁਸੇਨਕਟਸ ਟੀਕਕਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਅਕਜਹੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰਕਤਆ ਕਗਆ ਕਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਲੁਸੇਨਕਟਸ ਦੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ
ਅਸਰ ਹੋਿਾ ਿੰ ਦ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰਭਾਿ ਪਏ ਹਨ। ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੇਂ
ਇਲਾਜ ਿੱ ਜੋਂ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਦਲ ਿੱ ਜੋਂ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੁਸੇਨਕਟਸ
ਐਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿੰ ਦ ਕਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਿ ਤੱ ਕ ਅੱ ਠ ਲੁਸੇਨਕਟਸ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਏ ਸਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਿੀ
ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਸੋਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਿਦਲ ਕੇ
ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਓ।
ਟੀਕੇ ਦੀ ਥਾਂ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਕਜਲਿ

ਿਾਹਰਲੀ ਕਝੱ ਲੀ
ਰੈਕਟਨਾ

ਲੈਂ ਸ
ਕੋਰਨੀਆ
ਆਈਕਰਸ
ਅੱ ਖ ਦਾ

ਅੱ ਖ ਦੀ ਨਸ

ਸਫ਼ੇਦ ਕਹੱ ਸਾ

ਕਚੱ ਤਰ 1 ਅੱ ਖ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਕਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਚੱ ਤਰ ਲਈ NHS ਚੌਇਕਸਜ਼ ਦਾ ਆਭਾਰ)

ਇਲਾਜ ਡਕਿੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਇਲੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ
ਕਿੱ ਚ VEGF ਨਾਮਕ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਿਾਧ ਮਾਤਰਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਸਾਿਦਾਰ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਲਹ
ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਹ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਿ ਿਾਲਾ ਿਾਧ ਤਰਲ ਜਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਆਇਲੀਆ ਨੰ VEGF ਰੋਕਿ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। VEGF ਨੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਆਇਲੀਆ
ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਲਹ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰ ਮੈਕਲਾ ਕਿੱ ਚ ਕਰਸਾਿ ਿਾਲਾ ਤਰਲ ਭੇਜਿ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਪਕਹਲੇ ਪੰ ਜ ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਿ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਿੇਗੀ – ਇਸ ਨੰ ਲੋ ਕਡੰ ਗ ਡੋਜ਼ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ
ਿਾਅਦ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਨਰਭਰ ਕਰਕਦਆਂ, ਤੁਹਾਨੰ ਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਿੇਗੀ।

ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 ਇਸ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਮੈਕਲਾ ਕਿੱ ਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੰ ਘਟਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ਰੋਕਿ ਕਿੱ ਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਿੇ:
 ਹਰੇਕ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਨੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾਸਟਰੋਕ (TIA) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਟੀਕਕਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ।
 ਹਰੇਕ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਨੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ (ਐਨਜਾਇਨਾ) ਅਤੇ ਕਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਅੱ ਖਾਂ ਸੰ ਿੰ ਕਧਤ ਜੋਖਮ ਹਰੇਕ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਕਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
o ਮੋਤੀਆਕਿੰ ਦ (ਹਰੇਕ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਨੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
o ਅੱ ਖ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਜਲਿ ਕਿੱ ਚ ਲਹ ਦਾ ਕਰਸਾਿ (ਇਹ ਹਰੇਕ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ
ਇੱ ਕ ਨੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
o ਹਰੇਕ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿੱ ਚ ਅੱ ਖ ਦਾ ਦਿਾਅ ਿੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਰੈਟੀਨਲ ਕਡਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੱ ਖ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਡਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਅਕਜਹੇ ਕਿਕਲਪ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੰ DMO ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਕਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਿ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਮਕਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਕਜਹੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੰ ਅਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਿੱ ਚ
ਓਜ਼ਰਡੈਕਸ (Ozurdex) ਇੰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਲਿੀਨ (Iluvien) ਇੰ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਾਈਆਂ
ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੰ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀ (ਕਚਰਕਾਲੀ) ਸੋਜ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਕਿੰ ਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿਾਈ ਸੀ।
ਇੰ ਟਰਾਕਿਟਰੀਅਲ ਟਰਾਈਐਮਕਸਨਾਲੋ ਨ (Intravitreal triamcinalone) (IVTA) ਅਤੇ
ਇੰ ਟਰਕਿਟਰੀਅਲ ਅਿਾਸਕਟਨ (intravitreal avastin) ਟੀਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਿੀ
UK ਕਿੱ ਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਂ ੀਿਾਇਓਕਟਕ ਿੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਤੁਹਾਨੰ ਟੀਕਕਆਂ ਤੋਂ ਕਤੰ ਨ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਕਦਨ ਿਾਅਦ ਐਟ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਪਰਸਕਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਸਿੇਰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (paracetamol) ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹੋ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੇ ਿਲ ਪੜਹੋ: ਕਦੇ ਿੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਲਿੋ)।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਕਿੱ ਚ ਸੁੰ ਨਹ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਐਨਸਥੈਕਟਕ ਿੰ ਦਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਿੀ ਮਕਹਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਸੁੰ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ਿਰੀਕ ਸਈ ਰਾਹੀਂ ਆਇਲੀਆ ਦਿਾਈ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਜਹਾ ਹੋ ਕਰਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਅੱ ਖ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਾਅ ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱ ਚ ਰਕਹਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।

ਕੀ ਟੀਡਕਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਡਿੱ ਚ ਸਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ?

ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਕਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ DMO ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲੀਆ ਟੀਕਕਆਂ ਨਾਲ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱ ਚ,
ਕਜਨਹਾਂ ਨੇ ਕਸਰਫ ਲੇ ਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਇਆ ਸੀ, ਅੱ ਖਾਂ ਿਾਲੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਿੱ ਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱ ਕ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਾਅਦ, 30 ਪਰਕਤਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼
ਕਸਰਫ ਲੇ ਜ਼ਰ ਕਰਿਾਏ ਕਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱ ਚ ਅੱ ਖਾਂ ਿਾਲੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਕਤੰ ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਸਰਫ ਲੇ ਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਘਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਕਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਡਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ?

 ਇਹ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰ ਕਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿੱ ਚ
ਸਟਰੋਕ, ਹਲਕਾ-ਸਟਰੋਕ (TIA) ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਟਸ਼ਆਂ ਕਿੱ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ
ਨਹੀਂ ਿਰਕਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।
 ਆਇਲੀਆ ਟੀਕੇ ਗਰਭਿਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਿ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੰ ਿੌਕਧਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ
ਲੋ ਕਲ ਐਨਸਥੈਕਟਕ ਨੰ ਸਕਹਿ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਸਰਤ ਕਿੱ ਚ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ਕਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਕਆਂ ਿਾਰੇ ਕਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ ਨੰ ਿਚਾਉਿ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਢਕਕਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਿੇਰ ਤੱ ਕ ਅੱ ਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਟੀਡਕਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਲਾਹ

ਕਕਤਾਿਚੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹੱ ਸਾ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ:
 ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਕਸਆਿਾਂ ਹੋਿ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ 48 ਘੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਕ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਰਲੇ ਹੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਸਤਹਾ 'ਤੇ ਝਰੀਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕਤੰ ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਕ
ਕਤੱ ਖਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਕਜਹਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਖੇ ਅਰਜੰ ਟ ਰੈਫਰਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਰੱ ਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਾਸਡਪਟਲ ਆਈ ਕਡਲਡਨਕ ਡਿਖੇ ਅਰਜੰ ਟ ਰੈਫਰਲ ਕਡਲਡਨਕ ਟੀਮ ਨਾਲ 01384
456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3633 (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ)
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ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਇਿਪਰੋਫੇਨ (ibuprofen) ਿਰਗੀਆਂ ਦਰਦ ਕਨਿਾਰਕ
ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੇ ਿਲ ਪੜਹੋ: ਕਦੇ ਿੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਲਿੋ)। ਐਸਪਰੀਨ (aspirin) ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਕਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਘੁਲਿਸ਼ੀਲ ਐਸਪਰੀਨ (75mg) ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ
GP ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਿਕ ਇਸ ਨੰ ਲੈ ਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੀਲ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਕਤਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਿਾਰੀ ਟੀਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱ ਖ ਕਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਹਿਾ ਦਾ ਿੁਲਿਲਾ ਿਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ ਿਾਲੇ ਕਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗੋਲ, ਗਕਹਰੇ ਕਕਿਕੇ ਿੱ ਜੋਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਘਿਰਾਓ ਨਾ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ 48 ਘੰ ਕਟਆਂ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਨੰ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਰਨੀਆ (ਅੱ ਖ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਕਝੱ ਲੀ) ਨੰ ਝਰੀਟ ਲੱਗਿ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਹੋਿ ਤੋਂ ਿਚਾਉਿ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਖ 'ਤੇ ਪੈਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਿੇਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੱ ਖ ਦੇ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਥੋੜਹਾ ਕਜਹਾ ਖਨ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਕਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਕਚੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਿੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਾਲੀ ਸਿੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਿਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤੇ ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਰੰ ਜਾਂ ਰੰ ਦੀ ਿੱ ਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਕਜਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਆਪਿੀ ਅੱ ਖ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਿੀ ਅੱ ਖ ਿੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱ ਖ ਦੇ
ਅੰ ਦਰਨੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਾਹਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੰ ਪੰ ਝੋ, ਹਰੇਕ ਿਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱ ਖ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਟੁਕੜੇ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਂ ੀਿਾਇਓਕਟਕ ਿੰ ਦਾਂ ਿਰਤਿੀਆਂ
ਪੰ ਜ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਿੱ ਚ ਆਪਿੀਆਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱ ਖ ਦੀਆਂ ਐਟ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਰਾਤ ਨੰ ਿਰਤਿ ਲਈ ਗਲਕੋਮਾ (ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ) ਲਈ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰ ਦਾਂ
ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਡਸਰਫ ਪਕਹਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱ ਡਿੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਮੁੜ ਿਰਤਿਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮੱ ਡਸਆਿਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕਕਸੇ ਿੀ ਗੱ ਲ ਿਾਰੇ ਕਚੰ ਤਤ ਜਾਂ ਕਫਕਰਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਰੱ ਸੇਲਜ਼ ਹਾਲ ਹਾਸਡਪਟਲ ਆਈ ਕਡਲਡਨਕ ਡਿਖੇ ਅਰਜੰ ਟ ਰੈਫਰਲ ਕਡਲਡਨਕ ਟੀਮ ਨਾਲ 01384
456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3633 (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਿਜੇ ਤੱ ਕ)
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ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ

ਂ ਾਂ ਅਤੇ ਿੈਂਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅੱ ਖ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਈ ਕਕਲਕਨਕ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ (ਿੀਕਏਡ
ਹੋਿ ਦੀ ਸਰਤ ਕਿੱ ਚ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਸਕਿੱ ਚਿੋਰਡ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨ-ਕਾਲ ਅੱ ਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਿਰਡਮੰ ਘਮ ਆਈ ਸੈਂਟਰ 0121 554 3801
ਆਨ-ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸੈਂਟਰ, ਕਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡੱ ਡਲੀ ਰੋਡ, ਿਰਕਮੰ ਘਮ ਕਿਖੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁੜ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕਮਲਿ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਿੈੈੱਿਕਲੰਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
RNIB
http://www.rnib.org.uk/eye-health-eye-conditions-z-eyeconditions/understanding-eye-conditions-related-diabetes

ਨੋਟ ਕਰੋ
ਇਸ ਕਕਤਾਿਚੇ ਕਿਚਲੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਕਸਰਫ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਿਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਆਮ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਰਿੇ ਿੱ ਖਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਿਾਰ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋਿ। ਕਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਿੇ ਕਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਿਾਰੇ ਆਪਿੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਆਪਿੀ ਕਸਹਤ-ਸਮੱ ਕਸਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਕਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਿੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਕਰੋ।
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