
REVOLIUCINĖ TINKLAINĖS

RIZIKOS PROGRAMA
 

Tinklainės rizikos programa yra unikalus ir naujas

įrankis, leidžiantis diabetu sergantiems asmenims

stebėti individualią riziką susirgti grėsminga diabetine

retinopatija, kuri yra viena iš dažniausiai pasitaikančių
aklumo priežasčių visame pasaulyje. Jį suprojektavo

Islandijoje įsikūrusi bendrovė, kurią įkūrė akademikai ir

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, turintys daugiau

kaip 30 metų patirtį sergantiems diabetinės

retinopatijos ir diabeto gydymo asmenimis.。

Nuo 2000 m. Pasaulinė diabeto epidemija trigubai
padidėjo iki maždaug 430 milijonų žmonių visame
pasaulyje ir tikimasi, kad iki 2045 m. Ji viršys 600
milijonų. Dvi trečdaliai diabeto sergančių asmenų
sukelia diabetinę retinopatiją ir trečdalį trečdalį
išgyvena pavojingą diabetinę retinopatiją. Šie pacientai
turi didelę regėjimo sutrikimo ar net aklumo riziką, jei
jie nėra diagnozuojami ir gydomi laiku.

Yra žinoma, kad sisteminis akių patikrinimas ir
prevencinis gydymas žymiai sumažina cukriniu diabetu.
„Tinklainės rizikos“ programa yra kliniškai patvirtintas
rizikos skaičiuoklė, leidžianti diabetu sergantiems
asmenims realiu laiku įvertinti savo individualią riziką,
kuri kelia grėsmę diabetinei retinopatijai, atsižvelgiant į
jų rizikos profilį, ir stebėti ligos progresavimą laikui
bėgant. Ji apima išsamias gaires ir naudingą informaciją
apie diabetą, diabetinę retinopatiją ir geresnę
savigarbą, kuri leidžia pacientams geriau suprasti savo
būklę ir tapti aktyviu dalyviu savo sveikatingumo
kelionėje.

Tinklainės rizikos programa įgalina diabetu sergančius
asmenis aktyviau dalyvauti priimant sprendimus dėl
sveikatos priežiūros. Jis remia pacientų savęs valdymą,
parodydamas reguliarių akių tyrimų svarbą ir
siekdamas laiku gauti medicininę pagalbą. Jis skatina
diabetu sergančius asmenis tapti atsakingesniais ir
geriau informuotais pacientais. „App“lengvai
suprantamos, veiksmingos ir efektyvios pacientų
švietimo priemonės aiškiai parodo, kaip modifikuotų
rizikos veiksnių (pvz., Gliukozės, HbA1c, kraujo
spaudimo) pagerėjimas gali žymiai sumažinti
potencialių aklųjų ligų ir brangių intervencijų riziką.

Tinklainės rizikos programos esmė yra pagrįsta plačiais

tarptautiniais tyrimais, susijusiais su rizikos veiksniais, kurie,

kaip žinoma, turi įtakos diabetinės retinopatijos

progresavimui, pvz., Diabeto, lyties, kraujo spaudimo ir

gliukozės (HbA1c) koncentracijos trukmei. Klinikinis

patvirtinimas 20 000 asmenų, sergančių diabetu, yra tvirtas ir

rezultatai paskelbti keliuose gerbiamuose medicinos

žurnaluose.Tinklainės rizikos programa nesaugo su sveikata

susijusių duomenų. Klinikines vertes galima įterpti rankiniu

būdu, tačiau, kai yra prieinami elektroniniai sveikatos įrašai,

prieigą palengvina digi.me platforma.

 

Tinklainės rizikos programa yra nemokama ir mūsų tikslas yra

gauti jį kuo daugiau žmonių, sergančių diabetu, visame

pasaulyje. „Retina Risk App“galima atsisiųsti naudojant šias

nuorodas:

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

