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Додаток Retina Risk є ун�кальним � новим
�нструментом, що дозволяє особам з цукровим
д�абетом контролювати св�й �ндив�дуал�зований
ризик розвитку д�абетичної ретинопат�ї, яка є одн�єю
з найпоширен�ших причин сл�поти у всьому св�т�. В�н
розроблений компан�єю, що знаходиться в Ісланд�ї,
заснованою науковцями та медичними
прац�вниками, як� мають б�льш н�ж 30-р�чний досв�д
спостереження за особами з д�абетичною
ретинопат�єю та л�куванням цукрового д�абету.

Глобальна еп�дем�я цукрового д�абету потроїла число
хворих з 2000 року, приблизно до 430 м�льйон�в
людей у всьому св�т�, � оч�кується, що вона
перевищить в�дм�тку в 600 м�льйон�в хворих до 2045
року. Ц� пац�єнти мають високий ризик пог�ршення
зору або нав�ть розвитку сл�поти, якщо її не
д�агностуватимуть своєчасно � не розпочнуть
л�кування.

В�домо, що систематичний скрин�нг очей �
проф�лактичне л�кування р�зко знижують ризик
розвитку д�абетичної ретинопат�ї. Додаток Retina Risk

є кл�н�чно-перев�реним калькулятором ризику, який
дозволяє особам з цукровим д�абетом оц�нювати в
реальному час� св�й �ндив�дуал�зований р�вень
ризику розвитку д�абетичної ретинопат�ї, що
базується на їхньому проф�л� ризику, � в�дстежувати
стан захворювання з плином часу. В�н включає в себе
детальн� вказ�вки та корисну �нформац�ю про
цукровий д�абет, д�абетичну ретинопат�ю та поради
для самост�йного догляду, що в комплекс� дозволяє
пац�єнтам краще зрозум�ти св�й стан � стати активним
учасником власної програми оздоровлення.

Додаток Retina Risk надає можлив�сть особам з
цукровим д�абетом б�льше брати участь у процес�
прийняття р�шень щодо стану їхнього здоров'я. В�н
п�дтримує самоуправл�ння пац�єнт�в станом свого
здоров’я, демонструючи важлив�сть регулярних
огляд�в очей та звернення за своєчасною медичною
допомогою. Це мотивує ос�б з цукровим д�абетом
ставати б�льш в�дпов�дальними та б�льш
�нформованими пац�єнтами. Легк� для в�зуал�зац�ї,
ефективн� засоби та програми для навчання
пац�єнт�в наочно демонструють, як пол�пшення
зм�нюваних фактор�в ризику (наприклад, глюкози в
кров�, HbA1c, артер�ального тиску) можуть значно
знизити ризик розвитку д�абетичної ретинопат�ї �
дорогих х�рург�чних втручань.

Алгоритм, що лежить в основ� Додатку базується на
масштабному м�жнародному досл�дженн� фактор�в ризику,

як�, як в�домо, впливають на прогресування д�абетичної
ретинопат�ї, так� як тривал�сть захворювання цукровим
д�абетом, стат�, артер�ального тиску та р�вню глюкози в кров�
(HbA1c). Результати досл�дження опубл�кован� в к�лькох
авторитетних медичних журналах та базуються на
результатах отриманих з кл�н�чного скрин�нгу 20 000 ос�б
хворих на цукровий д�абет.Додаток Retina Risk не збер�гає
жодних даних, пов'язаних з� здоров'ям. Кл�н�чн� значення
можуть бути введен� вручну, але там, де є електронн�
медичн� записи, доступ п�дтримується через платформу
digi.me.

 

Додаток Retina Risk є безкоштовним, � наша мета полягає в
тому, щоб отримати його в руки якомога б�льшої к�лькост�
людей з д�абетом в усьому св�т�. Додаток Retina Risk можна
завантажити за допомогою наступних посилань:
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