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Retina Risk App er et unikt og nyt værktøj, der giver

personer med diabetes mulighed for at overvåge deres

individuelle risiko for synstruende diabetisk retinopati,

hvilket er en af   de mest almindelige årsager til blindhed

over hele verden. Det er designet af et Island-baseret

firma grundlagt af akademikere og

sundhedsplejeudbydere med over 30 års erfaring med

screening for personer med diabetes retinopati og

behandling af diabetes.

Den globale diabetesepidemi er tredoblet siden 2000 til

ca. 430 millioner mennesker over hele verden og

forventes at overstige 600 millioner inden 2045. To

tredjedele af personer med diabetes udvikler diabetisk

retinopati og en tredjedel udvikler synstruende

diabetisk retinopati over tyve år. Disse patienter har

stor risiko for nedsat syn eller blindhed, hvis de ikke

diagnosticeres og behandles rettidigt.

Systematisk øjenscanning og forebyggende behandling

er kendt for at reducere diabetisk blindhed. Retina Risk

App er en klinisk godkendt risiko-kalkulator, der gør det

muligt for personer med diabetes spontant at vurdere

deres individuelle risiko for synstruende diabetisk

retinopati baseret på deres risikoprofil og at spore

sygdommens progression over tid. Den indeholder

detaljerede retningslinjer og nyttige oplysninger om

diabetes, diabetisk retinopati og forbedret

selvbehandling, som gør det muligt for patienterne at

forstå deres tilstand bedre og blive en aktiv deltager i

deres egen velvære.

Retina Risk App gør det muligt for personer med

diabetes at blive mere involveret i beslutninger

vedrørende deres behandling. Den hælper patienten til

selv at forvalte tilstanden ved at vise betydningen af

regelmæssige øjenundersøgelser og søge rettidig

lægehjælp. Det motiverer personer med diabetes til at

blive mere ansvarlige og bedre informerede patienter.

App’en udgør med dens let tilgængelige visuelle profil

et let redskab for patienten til at overvåge, hvordan

forbedring af modificerbare risikofaktorer (fx

blodglukose, HbA1c, blodtryk) og den kan betydeligt

reducere såvel risiko for blindhed som følge af diabetisk

øjensygdomme som behovet for dyre indgreb.

Algoritmen i kernen i Retina Risk App er baseret på

omfattende international forskning om risikofaktorer kendt for

at påvirke udviklingen af diabetisk retinopati, såsom varighed

af diabetes, køn, blodtryk og blodsukker (HbA1c) niveauer.

Klinisk validering hos 20.000 personer med diabetes er robust,

og resultaterne er blevet offentliggjort i flere respekterede

medicinske tidsskrifter. Retina Risk App lagrer ikke

sundhedsrelaterede data. De kliniske værdier kan indsættes

manuelt, men hvor elektroniske patientjournaler er

tilgængelige, letter adgangen via digi.me platformen. 

 

Retina Risk App er gratis og vores mål er at få det i hænderne

på så mange personer med diabetes som muligt over hele

verden. Retina Risk App  kan downloades ved hjælp af følgende

links:

RetinaRisk is the top ranked

diabetes app on ORCHA  WWW.RETINARISK.COM

https://apps.apple.com/us/app/retinarisk/id1370996145
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.retinarisk

