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Diabetes and Eye Problems

If you have diabetes, you need to take care 
of your eyes because over time high blood 
sugar can damage your eyes. Many people 
with type 2 diabetes have high blood sugar 
for months or years before they are tested 
and found to have diabetes. Others get 
tested for diabetes because they have vision 
changes.
Visit your eye doctor for a dilated eye 
exam each year, even if you have no eye 
problems. Your eye doctor can fi nd problems 
early, before you have any signs. Early 
treatment may prevent more serious eye 
problems.

Eye Problems
• Retinopathy:  When the blood vessels 

in the back of the eye, called the retina, 
become damaged.

• Cataracts:  When a fi lm of skin grows 
over the lens in the eye.
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मधुमेह र आँखाका समस्याहरूमधुमेह र आँखाका समस्याहरू

तपाईलँाई मधुमेह छ भने तपाईलेँ आफ्ना आँखाको  तपाईलँाई मधुमेह छ भने तपाईलेँ आफ्ना आँखाको  
ध्यान राख्नु पन हुन्छ िकनिक समयका साथै रगतमा ध्यान राख्नु पन हुन्छ िकनिक समयका साथै रगतमा 
चीनीको रोगले तपाईकँा आँखालाई नोक्सानी पुऱ्याउन चीनीको रोगले तपाईकँा आँखालाई नोक्सानी पुऱ्याउन 
सक्छ। टाइप 2 मधुमेहका रोगीहरूमा जाँच गरेर मधुमेह सक्छ। टाइप 2 मधुमेहका रोगीहरूमा जाँच गरेर मधुमेह 
रहकेो प ो लाग्नुभन्दा मिहनौँ वा वष ँ दिेख रगतमा रहकेो प ो लाग्नुभन्दा मिहनौँ वा वष ँ दिेख रगतमा 
चीनीको रोग रहकेो हुन्छ। अन्यहरूलाई चािह ँचीनीको रोग रहकेो हुन्छ। अन्यहरूलाई चािह ँ
उनीहरूको दिृ मा पिरवतर्नको जाँच गदार् मधुमेह भएको उनीहरूको दिृ मा पिरवतर्नको जाँच गदार् मधुमेह भएको 
चाल पाइन्छ।चाल पाइन्छ।
तपाईलँाई आँखाका समस्या छैनन् भने पिन हरेक वषर् तपाईलँाई आँखाका समस्या छैनन् भने पिन हरेक वषर् 
िवस्तािरत आँखा जाँचका लािग आफ्नो डक्टरलाई िवस्तािरत आँखा जाँचका लािग आफ्नो डक्टरलाई 
भेट्नुहोस्। तपाईलँाई कुनै लक्षण दिेखनुभन्दा पिहले नै भेट्नुहोस्। तपाईलँाई कुनै लक्षण दिेखनुभन्दा पिहले नै 
आँखाका डक्टरले समस्याको चाँडो प ो लगाउन सके्न आँखाका डक्टरले समस्याको चाँडो प ो लगाउन सके्न 
छन्। चाँडो उपचार गिरँदा आँखालाई हुन सके्न बढी छन्। चाँडो उपचार गिरँदा आँखालाई हुन सके्न बढी 
गम्भीर समस्याहरूलाई रोक्न सिकन्छ।गम्भीर समस्याहरूलाई रोक्न सिकन्छ।

आँखाका समस्याआँखाका समस्या
 रेिटनोप्याथी (Retinopathy):रेिटनोप्याथी (Retinopathy): आँखाको पछािडपि   आँखाको पछािडपि  

दिृ  पटल अथार्त् रेिटना भिनने रक्त नलीहरू दिृ  पटल अथार्त् रेिटना भिनने रक्त नलीहरू 
क्षितगर्स्त भएको िस्थित।क्षितगर्स्त भएको िस्थित।

 मोितयािबन्द ु(Cataracts): मोितयािबन्द ु(Cataracts):  आँखाको लेन्समा  आँखाको लेन्समा 
छालाको पातलो तह जमेको िस्थित।छालाको पातलो तह जमेको िस्थित।
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• Glaucoma:  When the pressure inside 
the eye gets too high and damages the 
optic nerve.

Signs of Eye Problems
Damage can occur to your eyes, but it may 
not cause vision changes for some time. If 
you have any of these signs, call your doctor 
to schedule an eye exam:
• Loss of side (peripheral) vision
• Loss of central vision
• Blurry vision
• Seeing spots or “fl oaters”
• Eye pain or discomfort
• Hard to see at night or dim vision
• Double vision
• Problems with glare or light

Why does diabetes cause eye 
problems?
High blood sugar over time with diabetes 
can cause damage to blood vessels, 
including the small blood vessels in your 
eyes. If you also have high blood pressure, 
this can further damage the blood vessels.
Keep your blood sugar and blood pressure 
as close to normal as you can to prevent 
eye problems. See your doctor to have your 
eyes checked each year so problems can be 
found early and treated.

 ग्लूकोमा (Glaucoma): ग्लूकोमा (Glaucoma):  आँखामा  अत्यिधक  आँखामा  अत्यिधक 
चापले गदार् ओिप्टक तिन्तर्का क्षितगर्स्त भएको चापले गदार् ओिप्टक तिन्तर्का क्षितगर्स्त भएको 
िस्थित।िस्थित।

 

आँखाको समस्याका लक्षणआँखाको समस्याका लक्षण
तपाईकँा आँखालाई नोक्सानी भएको हुन सक्छ तर केही तपाईकँा आँखालाई नोक्सानी भएको हुन सक्छ तर केही 
समयसम्म यसबाट दिृ मा पिरवतर्न नहुनु सक्छ। यिद समयसम्म यसबाट दिृ मा पिरवतर्न नहुनु सक्छ। यिद 
तपाईलँाई िन  मध्य ेकुनपैिन लक्षण दिेखन्छ भन ेआँखाको तपाईलँाई िन  मध्ये कुनपैिन लक्षण दिेखन्छ भन ेआँखाको 
जाँचका लािग आफ्ना डक्टरिसत सम्पकर्  गनुर्होस्:जाँचका लािग आफ्ना डक्टरिसत सम्पकर्  गनुर्होस्:
 साइड (पेिरफेरल) िभजन हराउनुसाइड (पेिरफेरल) िभजन हराउनु
 सेन्टर्ल िभजन हराउनुसेन्टर्ल िभजन हराउनु
 धिमलो दिेखनुधिमलो दिेखनु
 धब्बाहरू वा “फ्लोटसर्” दिेखनुधब्बाहरू वा “फ्लोटसर्” दिेखनु
 आँखा दखु्नु वा असिजलो हुनुआँखा दखु्नु वा असिजलो हुनु
 राित वा किम्त उज्यालोमा हनेर् गाहर्ो हुनुराित वा किम्त उज्यालोमा हनेर् गाहर्ो हुनु
 डबल िभजनडबल िभजन
 चिम्कलो चीज वा पर्काशबाट समस्या हुनुचिम्कलो चीज वा पर्काशबाट समस्या हुनु

 

मधुमेहले िकन आँखाका समस्या उत्प  मधुमेहले िकन आँखाका समस्या उत्प  
गछर्?गछर्?
मधुमेहमा धेरै समयसम्म रगतमा उच्च चीनीको िस्थितले मधुमेहमा धेरै समयसम्म रगतमा उच्च चीनीको िस्थितले 
तपाईकँा आँखाका मिसना रक्त नलीहरू समेत रक्त तपाईकँा आँखाका मिसना रक्त नलीहरू समेत रक्त 
नलीहरूलाई नोक्सानी पुऱ्याउन सक्छ। तपाईलँाई उच्च नलीहरूलाई नोक्सानी पुऱ्याउन सक्छ। तपाईलँाई उच्च 
रक्तचाप पिन छ भने यसले तपाईकँा रक्त नलीहरूलाई रक्तचाप पिन छ भने यसले तपाईकँा रक्त नलीहरूलाई 
अझ नोक्सानी पुऱ्याउन सक्छ।अझ नोक्सानी पुऱ्याउन सक्छ।
आँखाका समस्याहरूलाई रोक्न आफ्नो रगतमा चीनीको आँखाका समस्याहरूलाई रोक्न आफ्नो रगतमा चीनीको 
स्तर र रक्तचापलाई तपाईलेँ यथासक्य सामान्य स्तर र रक्तचापलाई तपाईलेँ यथासक्य सामान्य 
राख्नुहोस्। हरेक वषर् डक्टरबाट आफ्ना आँखाको जाँच राख्नुहोस्। हरेक वषर् डक्टरबाट आफ्ना आँखाको जाँच 
गराउनुहोस् जसबाट कुनै समस्या छ भने प ो लगाएर गराउनुहोस् जसबाट कुनै समस्या छ भने प ो लगाएर 
उपचार गनर् सिकयोस्।उपचार गनर् सिकयोस्।
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Testing
Have an eye exam every year. Visit the eye 
doctor more often if you already have signs 
of eye problems. Treatment will depend on 
your needs. These tests may be done to 
check your eyes:
• Vision test:  Your ability to read close up 

or at a distance is checked. Your light 
sensitivity and side vision, also called 
peripheral vision, may be checked.

• Dilated eye test:  A small amount of 
medicine is dropped into your eyes so 
your doctor can look at the back of your 
eyes.

• Eye pressure test:  Medicine is used to 
numb the eyes and then the pressure in 
your eyes is checked.

• Retinal test:  Pictures are taken of the 
inside of the eye to check the blood 
vessels of the retina and optic nerve.

Treatment
Treatment depends on the eye problem, but 
it could include eye drops, laser treatment or 
surgery.

Managing Your Diabetes
Manage your diabetes to prevent eye and 
other health problems. Work with your 
doctor, nurse and dietitian to learn more 
about living well with diabetes.
• Follow your meal plan and talk with a 

dietitian.
• Learn how to check and record your 

blood sugar levels, also called glucose 
levels. Know the signs for high and low 
blood sugar levels.

• Exercise for at least 30 minutes most 
days of the week.

• Take insulin or other diabetes medicines 
as directed by your doctor, nurse or 
diabetes educator.

जाँचजाँच
हरेक वषर् आँखाको जाँच गराउनुहोस्।हरेक वषर् आँखाको जाँच गराउनुहोस्। तपाईलँाई  तपाईलँाई 
आँखाको समस्याका लक्षण छन् भने डक्टरबाट जाँच आँखाको समस्याका लक्षण छन् भने डक्टरबाट जाँच 
गराइरहनुहोस्। तपाईकँो आवश्यकताअनुसार उपचार गराइरहनुहोस्। तपाईकँो आवश्यकताअनुसार उपचार 
गिरनेछ। तपाईकँा आँखाको जाँचका लािग िन  जाँचहरू गिरनेछ। तपाईकँा आँखाको जाँचका लािग िन  जाँचहरू 
गिरनेछन्:गिरनेछन्:
 िभजन जाँच:  निजक वा टाढाको पढ्न सके्न तपाईकँो िभजन जाँच:  निजक वा टाढाको पढ्न सके्न तपाईकँो 

क्षमताको जाँच गिरनेछ। उज्यालोपर्ित तपाईकँो क्षमताको जाँच गिरनेछ। उज्यालोपर्ित तपाईकँो 
सम्बेदनशीलता र साइड िभजनको, जसलाई सम्बेदनशीलता र साइड िभजनको, जसलाई 
पेिरफेरल िभजन पिन भिनन्छ, जाँच गिरन सक्छ।पेिरफेरल िभजन पिन भिनन्छ, जाँच गिरन सक्छ।

 िवस्तािरत आँखा जाँच: तपाईकँा आँखामा थोरै िवस्तािरत आँखा जाँच: तपाईकँा आँखामा थोरै 
मातर्ामा औषधी हािलनेछ जसबाट डक्टरले  मातर्ामा औषधी हािलनेछ जसबाट डक्टरले  
तपाईकँा आँखाका पछािडप ी हनेर् सकुन्।तपाईकँा आँखाका पछािडप ी हनेर् सकुन्।

 आँखामा चापको जाँच: आँखालाई बोधो वा केही आँखामा चापको जाँच: आँखालाई बोधो वा केही 
अनुभव नहुने पानर्का लािग औषधीको पर्योग अनुभव नहुने पानर्का लािग औषधीको पर्योग 
गिरनेछ अिन तपाईकँो आँखामा चापको जाँच गिरनेछ अिन तपाईकँो आँखामा चापको जाँच 
गिरनेछ।गिरनेछ।

 रेिटनल जाँच:  रेिटना र ओिप्टक नसाका रक्त रेिटनल जाँच:  रेिटना र ओिप्टक नसाका रक्त 
नलीहरूको जाँच गनर्का लािग आँखा िभतर्का नलीहरूको जाँच गनर्का लािग आँखा िभतर्का 
नक्साहरू िखिचने छन्।नक्साहरू िखिचने छन्।

उपचारउपचार
आँखाको समस्यामािथ उपचार िनभर्र गदर्छ, तर यसमा आँखाको समस्यामािथ उपचार िनभर्र गदर्छ, तर यसमा 
आँखामा हाल्ने झोल औषधी, लेजर उपचार वा आँखामा हाल्ने झोल औषधी, लेजर उपचार वा 
शल्यिकर्या सामेल हुन सक्छन्।शल्यिकर्या सामेल हुन सक्छन्।

तपाईकँो मधमेुहलाई कसरी िनयिन्तर्त राख्नेतपाईकँो मधमेुहलाई कसरी िनयिन्तर्त राख्ने
आँखा र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूलाई रोक्न आफ्नो आँखा र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूलाई रोक्न आफ्नो 
मधुमेहमािथ िनयन्तर्ण राख्नुहोस्। मधुमेहका साथ मधुमेहमािथ िनयन्तर्ण राख्नुहोस्। मधुमेहका साथ 
िजउनेबारे थप जानकारीका लािग आफ्ना डक्टर, नसर् र िजउनेबारे थप जानकारीका लािग आफ्ना डक्टर, नसर् र 
आहार िवशेषज्ञिसत िमलेर काम गनुर्होस्।आहार िवशेषज्ञिसत िमलेर काम गनुर्होस्।
 आफ्नो आहार योजनाको पालना गनुर्होस् र आहार आफ्नो आहार योजनाको पालना गनुर्होस् र आहार 

िवशेषज्ञिसत कुरा गनुर्होस्।िवशेषज्ञिसत कुरा गनुर्होस्।
 आफ्नो रगतमा चीनीको स्तरको, जसलाई ग्लुकोज आफ्नो रगतमा चीनीको स्तरको, जसलाई ग्लुकोज 

स्तर पिन भिनन्छ, जाँच र रेकडर् कसरी राख्ने भ े स्तर पिन भिनन्छ, जाँच र रेकडर् कसरी राख्ने भ े 
िसकु्नहोस्। रगतमा ऊच्च र न्यून चीनीको स्तरका िसकु्नहोस्। रगतमा ऊच्च र न्यून चीनीको स्तरका 
लक्षणहरू बुझ्नुहोस्। लक्षणहरू बुझ्नुहोस्। 

 साताका अिधकांश िदनहरूमा किम्तमा पिन 30 साताका अिधकांश िदनहरूमा किम्तमा पिन 30 
िमनेट ायाम गनुर्होस्।िमनेट ायाम गनुर्होस्।

 तपाईकँा डक्टर, नसर् वा मधुमेह सम्बन्धी तपाईकँा डक्टर, नसर् वा मधुमेह सम्बन्धी 
पर्िशक्षकको िनदशनअनुसार इन्सुिलन वा मधुमेहका पर्िशक्षकको िनदशनअनुसार इन्सुिलन वा मधुमेहका 
अन्य औषिधहरू खानुहोस्।अन्य औषिधहरू खानुहोस्।
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• Have plans in place if your blood sugar 
levels drop too low. Be sure you have 
family members or others around you 
who know how to help you if you are not 
able to help yourself.

• Avoid tobacco and alcohol, manage 
stress and get enough sleep.

• Check your blood pressure every few 
months. If you have high blood pressure, 
also called hypertension, take your blood 
pressure medicine as ordered by your 
doctor. You may also want to check 
your blood pressure with a home blood 
pressure monitor, so you know if your 
medicine is keeping your blood pressure 
controlled.

Talk to your doctor, nurse or diabetes 
educator if you have any questions or 
concerns.

 तपाईकँो रगतमा चीनीको स्तर अत्यिधक न्यून तपाईकँो रगतमा चीनीको स्तर अत्यिधक न्यून 
स्तरमा झरेको िस्थितमा के गन भ े योजना तयार स्तरमा झरेको िस्थितमा के गन भ े योजना तयार 
राख्नुहोस्। तपाईलेँ आफ्नो म त आफै गनर् नसके्न राख्नुहोस्। तपाईलेँ आफ्नो म त आफै गनर् नसके्न 
िस्थितमा तपाईलँाई कसरी म त गनर् सिकन्छ भ े िस्थितमा तपाईलँाई कसरी म त गनर् सिकन्छ भ े 
जानकारी भएका पिरवारका सदस्यहरू वा अन्यहरू जानकारी भएका पिरवारका सदस्यहरू वा अन्यहरू 
तपाईकँो निजकै होउन् भ े सुिनि त गनुर्होस्।तपाईकँो निजकै होउन् भ े सुिनि त गनुर्होस्।

 तमाखु र म पान नगनुर्होस्, तनावमािथ िनयन्तर्ण तमाखु र म पान नगनुर्होस्, तनावमािथ िनयन्तर्ण 
गनुर्होस् र पयार्  िनदाउनुहोस्।गनुर्होस् र पयार्  िनदाउनुहोस्।

 हरेक केही मिहनामा आफ्नो रक्तचाप जाँच गनुर्होस्। हरेक केही मिहनामा आफ्नो रक्तचाप जाँच गनुर्होस्। 
तपाईलँाई ऊच्च रक्तचाप छ भने, जसलाई तपाईलँाई ऊच्च रक्तचाप छ भने, जसलाई 
हाइपरटेन्शन पिन भिनन्छ, तपाईकँा डक्टरले हाइपरटेन्शन पिन भिनन्छ, तपाईकँा डक्टरले 
िदएको िनदशनअनुसार रक्तचापको औषिध िदएको िनदशनअनुसार रक्तचापको औषिध 
खानुहोस्। तपाईलेँ घरमा नै रक्तचाप ना े यन्तर्ले खानुहोस्। तपाईलेँ घरमा नै रक्तचाप ना े यन्तर्ले 
आफ्नो रक्तचाप जाँच्न सकु्नहुन्छ जसबाट तपाईलँाई आफ्नो रक्तचाप जाँच्न सकु्नहुन्छ जसबाट तपाईलँाई 
थाहा लाग्नेछ िक तपाईकँो औषिधले तपाईकँो थाहा लाग्नेछ िक तपाईकँो औषिधले तपाईकँो 
रक्तचापलाई िनयिन्तर्त रािखरहकेो छ वा छैन।रक्तचापलाई िनयिन्तर्त रािखरहकेो छ वा छैन।

तपाईकँा कुनै पर्  वा िचन्ताहरू छन् भने आफ्नो डक्टर, तपाईकँा कुनै पर्  वा िचन्ताहरू छन् भने आफ्नो डक्टर, 
नसर् वा मधुमेह पर्िशक्षकिसत कुरा गनुर्होस्।नसर् वा मधुमेह पर्िशक्षकिसत कुरा गनुर्होस्।


