Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ REVOLUTIONARY
RETINA RISK

Το RetinaRisk app είναι ένα μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο
που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με διαβήτη να
παρακολουθούν τον προσωπικό τους κίνδυνο εμφάνισης
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας που απειλεί την
όραση. Αυτή είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες τύφλωσης
παγκοσμίως. Το RetinaRisk app σχεδιάστηκε από μια εταιρεία
με έδρα την Ισλανδία, η οποία ιδρύθηκε από ακαδημαϊκούς
και πάροχους υγειονομικής περίθαλψης με εμπειρία πάνω
από 30 χρόνια στον προσυμπτωματικό έλεγχο για άτομα με
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και θεραπεία διαβήτη.

Η παγκόσμια επιδημία του διαβήτη έχει τριπλασιαστεί από
το 2000 σε περίπου 430 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και
αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια μέχρι το 2045.
Τα δύο τρίτα των ατόμων με διαβήτη αναπτύσσουν
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και το ένα τρίτο
αναπτύσσουν διατατική διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια για 20 χρόνια. Αυτοί οι ασθενείς
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξασθένισης της όρασης ή
ακόμα και τύφλωσης αν δεν έχουν διαγνωστεί και
αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Η συστηματική εξέταση των ματιών και η προληπτική
θεραπεία είναι γνωστό ότι μειώνει δραματικά την διαβητική
τύφλωση. Το RetinaRisk app είναι ένας κλινικά επικυρωμένος
υπολογιστής κινδύνου ο οποίος επιτρέπει σε άτομα με
διαβήτη να εκτιμούν σε πραγματικό χρόνο τον κίνδυνο για
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια απειλητική για τα μάτια
τους με βάση το προφίλ κινδύνου τους, και να
παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου με την πάροδο του
χρόνου. Το RetinaRisk app περιλαμβάνει λεπτομερείς
οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τον διαβήτη, τη
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και τη βελτιωμένη
προσωπική -φροντίδα, που επιτρέπει στους ασθενείς να
κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους και να γίνουν
ενεργοί μετέχοντες στο δικό τους ταξίδι ευημερίας.

Το App RetinaRisk δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με διαβήτη
να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων για την
υγειονομική περίθαλψη. Υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση
των ασθενών αποδεικνύοντας τη σημασία των τακτικών
οφθαλμικών εξετάσεων και της αναζήτησης έγκαιρης
ιατρικής βοήθειας. Ενθαρρύνει τα άτομα με διαβήτη να
γίνουν πιο υπεύθυνοι και καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς.
Τα αποτελεσματικά εργαλεία εκπαίδευσης των ασθενών της
App καταδεικνύουν πως η βελτίωση των τροποποιήσιμων
παραγόντων κινδύνου (π.χ. γλυκόζη αίματος, HbA1c,
αρτηριακή πίεση) θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον
κίνδυνο ενδεχόμενης διαβητικής οφθαλμικής νόσου και των
δαπανηρών παρεμβάσεων.

RetinaRisk is the top ranked
diabetes app on ORCHA

Ο αλγόριθμος στον πυρήνα του Κέντρου Κινδύνου Retina
βασίζεται σε εκτεταμένη διεθνή έρευνα σχετικά με τους
παράγοντες κινδύνου που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την
εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, όπως η διάρκεια
του διαβήτη, το φύλο, η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα γλυκόζης
αίματος (HbA1c). Η κλινική επιβεβαίωση της
αποτελεσματικότητας σε 20.000 άτομα με διαβήτη είναι ισχυρή
και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά αξιόπιστα
ιατρικά περιοδικά.Το App RetinaRisk δεν αποθηκεύει δεδομένα
σχετικά με την υγεία. Οι κλινικές τιμές μπορούν να εισαχθούν με
το χέρι, αλλά όπου υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, η
πρόσβαση διευκολύνεται μέσω της πλατφόρμας digi.me.
Το App RetinaRisk είναι δωρεάν και ο στόχος μας είναι να το
διανείμουμε/ δουμε να βρίσκεται στα χέρια πολλών ατόμων με
διαβήτη σε όλο τον κόσμο. Το App Retina Risk μπορεί να
μεταφορτωθεί χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

WWW.RETINARISK.COM

