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ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ 

ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ 200 ਿਮਿਲਅਨ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮਲੈੀਟਸ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ 

ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਇਹ ਸਿੰਖਆ 380 ਿਮਿਲਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਫਲਹਾਲ, ਹਾਗ-ਕਾਂਗ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 

700,000 ਲੋਕ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮਲੈੀਟਸ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਾਂਗ-

ਕਾਂਗ ਦੇ is ਹਰ 10 ਲੋਕਾ ਂਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਨਾਮਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਿਖਆ ਿਵਚ 

ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਰ੍ਧੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ। 
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1. 0ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਇਕ �ੋਿਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਿਲਜ਼ਮ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਅਸ� ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਿਜਵ�ਿਕ 

ਸੁਗਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਬਗੈਰਾ) ਲ�ਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਕਸਟਰ੍ਜ਼ੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਇਨਟੈਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੈਨਕਰੀਆਸ ਇਨਸੁਿਲਨ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੈਲਾਂ ਿਵਚ ਜਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਨਾਕਾਫੀ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦਰਵ ਦ ੇਕਾਰਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸਰੀਰ ਉਤਪਾਿਦਤ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦਾ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਮੈਟਬੋਿਲਜ਼ਮ ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�ਿਕ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ, ਰੈਿਟਨਾ, ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਕਡਨੀਆਂ। 
ਬਲਡੱ ਗਲੂਕਜ਼ੋ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਨਕ 

  ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ   

ਸਧਾਰਨ ਗਲੂਕਜ਼ੋ ਰਗੈਲੇੂਸ਼ਨ    ਫਾਸਿਟੰਗ﹕< < 5.6 mmol/L 

ਇਮਪਅੇਰਡ ਖਾਲੀ ਪਟੇ ਗਲੂਕਜ਼ੋ 
 ਫਾਸਿਟੰਗ﹕≥ ≥ 5.6 ਤ� < 7 mmol/L； 

ਭੋਜਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ﹕< 7.8 mmol/L 

ਇਮਪਅੇਰਡ ਗਲੂਕਜ਼ੋ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ 
 ਫਾਸਿਟੰਗ﹕< 7 mmol/L ； 

2 ਭੋਜਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ﹕≥ 7.8 ਤ� < 11.1 mmol/L 

ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ  
 ਫਾਸਿਟੰਗ：≥ 7 mmol/L；or 

ਭੋਜਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ：≥ 11.1mmol/L 

 ਨੋਟ: ਏਐਨਏ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਸੁਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹ ੈਿਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਪੱਧਰ < 5.6 mmol/L ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਫਾਸਿਟੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ �≥ 5.6 ਤ� < 7 mmol/L ਹੁਦੰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਮਪੇਅਰਡ ਫਾਸਿਟੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਿੰਨਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਇਮਪੇਅਰਡ ਫਾਸਿਟੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ (IFG) ਅਤੇ ਇਮਪੇਅਰਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ (IGT) ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧਾਰਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੱਧ ਦਾ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮਲੈੀਟਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੇਵਲ, ਿਜਵ�ਿਕ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਮਲੈੀਟਸ ਸਿਥਤੀ। ਅਿਧਐਨ 

ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਈਜੀਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਰੀਜ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬੀਮਾਰੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਦ ੇਮੁਤਾਿਬਕ, ਜੇ ਫਾਸਿਟੰਗ* ਗਲੂਕੋਜ਼ 7 mmol/L ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 

ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੇਵਲ 11.1 mmol/L ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮੈਲੀਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
*ਫਾਸਿਟੰਗ ਨੰੂ ਮੂਹੰ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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2. 1ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨਹ੍ਾ ਂਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਕੈਟਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

• ਿਜਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਹੈ;  
•  ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਿਲਿਪਡੇਮਆ ਹ ੈ(ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਬਹੁਤ ਉ�ਚ ਲੇਵਲ);  

• ਉਹ ਇਸਤਰੀਆ ਂਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਜੈਸਟਾਿਟਓਨਲ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਹ ੈ(ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਜੋ ਗਰਭ 

ਅਵਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦਣੇਾ (4 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ);  
• ਜੋ (23 ਬੀਐਮਾਈ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਤ� ਮੋਟਾ ਹੈ;  
• ਿਜਸ ਦੀ ਮੱਧ ਉਮਰ (45 ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ) ਹੈ, 

  
  

3. 2ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਮੋਟਾਪਾ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸ� ਮੋਟਾਪੇ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ 

ਮੈਲੀਟਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ: 

• ਆਦਰਸ਼ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 

ਵਜ਼ਨ ਦਾ 5-10%)  

o ਏਸ਼ੀਆ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਦ ੇਵਜਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ (ਬੀਐਮਆਈ) 18.5-22.9 ਹੈ।  
o ਬੀਐਮਆਈ = ਵਜ਼ਨ (ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ) ÷ ਕੱਦ/ਲੰਮਾਈ (ਮੀਟਰ) ÷ ਕੱਦ/ਲੰਮਾਈ (ਮੀਟਰ) 

• “ਿਤੰਨ ਲੋਅ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਈ” ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ – ਿਜਵ�ਿਕ ਘੱਟ ਫੈਟ, ਘੱਟ ਸੁਗਰ, ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈ 

ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ ਿਸਧਾਂਤ  

• ਸਰਗਰਮ ਸਿਹਣਾ, ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਸਰਤ (ਹਰ ਿਦਨ 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਤਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਸਪਤਾਹ ਿਵਚ 

ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 5 ਿਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਝੁਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) 

ਿਕਉਿਕ ਸੁਗਰ ਮੈਲੀਟਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਿਚਤ ਜਾਂਚ ਬਾਮਾਰੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
  
  

4. 3ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਹਣੋ ਦ ੇਕੀ ਕਰਾਨ ਹਨ? 
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ 4 ਵਰਗਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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• ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ: ਇਸ ਨੰੂ "ਇਨਸੁਿਲਨ-ਿਨਰਭਰ ਸਗੁਰ ਮੈਲੀਟਸ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਿਟਕ ਅਤੇ 

ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ ੈਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਸੁਿਲਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲੈਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੰਸੁਿਲਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ 

ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 3% ਹਨ। 

• ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ: ਇਸ ਨੰੂ "ਗੈਰ-ਇਨਸੁਿਲਨ-ਿਨਰਭਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਲੀਟਸ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ 

ਮੈਲੀਟਸ ਦੇ 90% ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਲੈ ਇੰਸੁਿਲਨ ਨੰੂ ਰਕੋਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਹੋ ਜਾਂਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮੈਲੀਟਸ ਦੀ ਇਹ 

ਟਾਈਪ, ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੈਨਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਜਸੈਟਾਿਟਓਨਲ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਐਨ 

ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੈਸਟੇਿਟਓਨਲ ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮਲੈੀਟਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਇਸਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਟਾਈਪ II 

ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਹਰੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ: ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਤੰਨ ਟਾਈਪਾ ਂਤ� ਵੱਖਰੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�ਿਕ ਨਾਕਾਫੀ ਇੰਸੁਿਲਨ ਸਰਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਜੈਨਿਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਿਸੱਧੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਦ ੇਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ�ਿਕ ਪੈਨਿ�ਆਟੀਟਸ, ਿਜਵ�ਿਕ ਪੈਨਿ�ਆਸ ਿਵਚ ਜਲਣ), ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ 
ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

  
  

5. 4ਕੀ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਦ ੇਲਛੱਣਾਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ? 

ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਦ ੇਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

• ਅਕਸਰ ਿਪਆਸ ਲਗਣਾ  
• ਅਕਸਰ ਿਪਸਾਬ ਲਗਣਾ  
• ਅਕਸਰ ਭੁੱਖ ਲਗਣਾ  
• ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ  
• ਥਕਾਵਟ  
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• ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ  

• ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋਣਾ  
• ਚਮੜੀ ਦੀ ਖਾਰਸ਼, ਮਿਹਲਾ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਿਵਚ ਖਾਰਸ਼ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵਚ ਉਪਰ ਿਦੱਤਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦ ੇਨੇਮੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂਿਕ ਇਲਾਜ਼ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਣ। 
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6. 5ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 ਮਰੀਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ： 

        ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ: ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਲੇਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ। 

        ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ: ਮੱਧ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਨੰੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਲੈਣਾ। 

        ਓਰਲ ਗਲੂਕੋਜ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਟੈਸਟ: ਫਾਸਿਟੰਗ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ ਨੰੂ 75 ਗਰ੍ਾਮ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        Hba1c ਦੀ ਜਾਂਚ  

  

7. 6ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀ ਹ?ੈ 

 ਿਫਲਹਾਲ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹ।ੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 
ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਦੇ ਵੱਖਰ ੇਪਰ੍ਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

1. ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ 

ਸਭ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੀਨੂ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਆਮ ਿਸਧਾਂਤ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ: 

        ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਨੇਮੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਘੱਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰੋ" ਦੇ 
ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
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        ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ (ਿਜਵ�ਿਕ ਅਨਾਜ, ਰਾਈਜ਼ੋਮ, ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਫੱਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰ 
ਉਤਪਾਦ)। 

o ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੱੁਲ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 50% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲਗਭਗ 750 kcal 

ਕੈਲੋਰੀ (ਲਗਭਗ 188g ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਿਜਵ�ਿਕ 18 - 19 ਿਹੱਸੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 
ਿਵੱਚ) 1500 kcal ਮੀਨੂ ਿਵਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
o ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰਡੇ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੱ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਨਾਸ਼ਦ ੇਦੇ 5 ਿਹਸੱੇ ਅਤੇ ਲੰਚ ਅਤੇ ਿਡਨਰ ਅਤੇ ਭਜੋਨ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਨੈਕ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ 
1 ਿਹੱਸਾ। ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਡ ਐਕਸਚ�ਜ = 10g ਕਾਰਬਹੋਾਈਡਰੇਡ।  
o ਮਰੀਜ਼ ਅਨਾਜ, ਰੀਜ਼ੋਮ, ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ 
“ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰਡੇ ਐਕਸਚ�ਜ” ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ”, ਿਜਵ� ਿਕ: 

 1 ਿਹੱਸਾ ਅਨਾਜ (10 ਗਰ੍ਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ) =  

a)       ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਚੌਲ ਦਾ ਸੂਪ / ਚੌਲ ਵਰਮੀਸੈਲ/ਸੰਘਾਈ ਨੂਡਲਸ (ਪਕਾਏ ਹੋਏ)  

b)       1/3 ਕਟੋਰਾ ਮੈਕਰੋਨੀ/ ਸਪੈਗੇਟੀ (ਪਕਾਏ ਹੋਏ) 

c)       1/2 ਕਟੋਰਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ (ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ) (1 ਕਟੋਰਾ = 300 

ਿਮਲੀਲੀਟਰ ਅੱਧਾ ਕਟਰਾ) 

d)       1/5 ਕਟੋਰਾ ਿਚਯੂਕਾਉ ਸਟਾਈਲ ਕੰਘੀ /  

e)       1/2 ਰੋਟੀ 1/2 ਰੋਟੀ (ਕੱਟੇ ਿਬਨਾਂ)  

 1 ਿਹੱਸਾ ਰੀਜ਼ੋਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (10g ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਡ) = ਆਲੂ/ਸਕਰਕੰਦ ਇਕ ਅੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ / 
ਕੱਦੂ/ਕਮਲ ਕੱਕੜੀ 2 ਅੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  

 1 ਿਹੱਸਾ ਫੱਲ (10g ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਡ) = ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੇਬ/ਸੰਤਰਾ/ਕੀਨੂ/ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ/ ਕੀਵੀ ਫੱਲ/ 
1/2 ਵੱਡਾ ਸੇਬ/ਸੰਤਰਾ/ 10 ਛੋਟੇ ਅੰਗੂਰ / 1/2 ਕੇਲਾ  
 1 portion of dairy product (12g of carbohydrate) = 240ml of low 
fat/skimmed milk / 4 soup spoons of skimmed milk powder 1 ਿਹੱਸਾ ਡੇਅਰੀ 
ਉਤਪਾਦ (12g ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰਡੇ) = 240ml ਲੋਅ ਫੈਟ/ਸਿਕਮਡ ਦੁੱਧ / ਸਿਕਮਡ ਿਮਲਕ ਪਾਉਡਰ 
ਦੀ 4 ਚੱਮਚ ਸੂਪ 
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 ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੰਡ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਗਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਡਰ੍ ੰਕ ਨਹ� ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਟ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਿਜਵ�ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ 
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗਰ੍ੀਸ) ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੋਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਡੱ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤ� 
ਨਹ� ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆ ਂਲਈ ਹਰ ਿਦਨ 1 ਿਹੱਸਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਪੀਣਾ 
ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ(1 ਿਹੱਸਾ 300ml ਬੀਅਰ/ 150ml ਰੈਡ ਵਾਈਨ / 45ml ਸਿਪਰ੍ਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 

2. ਓਰਲ �ਟੀ ਡਾਈਬੈਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਓਏਡੀ) 
ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ ਹਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਟਾਈਪ  ਕੰਮ   ਉਦਾਹਰਨ 

ਸਲਫੋਨੀਿਲਉਰੀਆਸ ਪਾਚਕ ਇਨਸੁਿਲਨ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ  ਟੋਲਿਬਊਟੇਮਾਈਡ 

ਗਿਲਕਲੇਜਾਈਡ 

ਗਲਾਇਕਲੇਜਾਈਡ 
ਐਮਆਰ 

ਗਾਈਿਮਪਾਰਾਈਡ 

ਗਲਾਪੀਜ਼ਾ◌ਾਈਡ 

ਿਬਗੁਆਨਾਈਡਸ ਲੀਵਰ ਿਵਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ (ਮਾਸ - ਪੇਸੀਆਂ) ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੰੂ 
ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰ੍ ੋਇਨਟੈਸਟਟਾਈਨਲ ਨਲੀ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

ਮੈਟਫੋਰਿਮਨ 

ਮੇਟਫੋਰਿਮਨ ਐਕਸਆਰ 

 α-ਗਲੂਕੋਸਾਈਡੇਜ 
ਇਨਹੀਬੀਟਰਸ  

ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਿਵਚ ਡੈਕਸਟਰ੍ ੋਜ ਦੀ ਸਖੋਣ ਨੰੂ ਹੋਲਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿਕ 
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

 ਐਕਾਰਬੋਸ 

ਗਿਲਟਾਜੋਨਸ ਸਰੀਰ ਤ� ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੀ ਸੰਵਦਨੇਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਿਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੈਲਾ ਂਿਵਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ◌ੇ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੇਵਲ 

ਿਪਓਗਲੀਟਾਜੋਨ 
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ਘੱਟ ਜਾਵੇ।  

ਡਾਈਪੈਪਡਾਈਡਲ 
ਪੈਪਟੀਡੇਸ-4 ਐਨਜਾਈਮ 
ਇਨਹੀਿਬਟਰਸ  

ਪਾਚਨ ਦੀ ਇਨਸੁਿਲਨ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ  

ਿਸਟਾਗਿਲਪਿਟਨ 

ਿਵਲਡਾਗਿਲਪਿਟਨ 

ਿਲਨਾਗਿਲਪਿਟਨ 

ਸੈਕਸਗਿਲਪਿਟਨ 

ਅਲੋਗਿਲਪਿਟਨ 

ਮੈਗਿਲਟੀਨਾਈਡਜ਼ / 
ਗਿਲਨਾਈਡਜ਼ 

ਪਾਚਨ ਦੀ ਇਨਸੁਿਲਨ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਿਰਪਗਲੀਨਾਈਡ 

SGLT2-ਇਨਹੀਬੀਟਰਸ 
ਿਕਡਨੀ ਿਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਸਖੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸੁਗਰ ਨੰੂ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਮਪੈਗਲੀਫਲੋਿਜਨ, ਡੈਪਗਲੀਫਲੋਿਜ਼ਨ 

ਇਮਪੈਗਲੀਫਲੋਿਜਨ, 

ਇਮਪੈਗਲੀਫਲੋਿਜਨ 

ਕੈਨਗਲੀਫਲੋਿਜਨ 

3.        ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੇ ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ 

ਇਨਸੁਿਲਨ ਦਾ ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਟਾਈਪ 1 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਮਰੀਜ ਜੋ ਓਰਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੇਿਮਕ ਦ ੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੂਕੋਜ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੇ ਇਨਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਦ ੇ5 ਅੰਤਰਾਲ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼, ਘੱਟ, ਥੋੜਾ 
ਮੱਧਮ, ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ੀ-ਿਮਕਸ਼ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟਾਈਪ, ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 
ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕੰਨਹ੍ ੀ ਵਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਪੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

4.        ਇਨ�ੇਿਟਨਸ ਿਮਮੇਿਟਕ 

ਇਹ ਇਨਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਗਲੂਕੋਗੋਨ-ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਪੈਪਟਾਈਡ-1 (GLP-1) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲੂਕੋਜ ਨੰੂ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੁਿਲਨ ਦੇ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਨਵ� ਿਵਕਸਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Diabetes Mellitus / Punjabi (Indian) 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 10 
 
 

8. 7ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

 1. ਗੰਭੀਰ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ

• ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (ਬਲਡੱ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ) 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪੀਲਾਪਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਉਨੀਧਾਪਣ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹਸ਼ੋ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂ10-15g ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 2-3 ਿਗੱਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਿਕਉਬ/ਫਰੂਟ ਕ�ਡੀ, ਜਾਂ 1/3 ਿਗਲਾਸ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਫਟ ਿਡਰ੍ ੰਕਸ / ਫਰੂਟ ਜੂਸ, 

ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਿਬਸਕੁਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (ਬਲਡੱ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਉ�ਚ ਪੱਧਰ) 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਹਰੀ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਕੱਿਚਆਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਿਪਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਬੇਹੋਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਾ (ਲੰਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ) ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਣ ਿਵਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਗੰਭੀਰ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ
ਜੇ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ ਲੇਵਲ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਉ�ਚ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਬਲੱਡ ਿਸ਼ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਿਸਸਟਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਜਾ ਂਫੇਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਗ  ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ 

ਿਦਮਾਗ  ਸੈਰੀਬਰੋਵਾਸਕੂਲਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟਰ੍ ੋਕ 

ਅੱਖਾ ਂ  ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਮੋਤੀਆ, ਗਲੂਕੋਮਾ 

ਿਦਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ 
ਿਸ਼ਰਾਵਾ ਂ

 ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ 

ਿਕਡਨੀਆ ਂ  ਪਰ੍ੋਟੇਿਨਉਰੀਆ, ਸੰ�ਮਣ, ਿਕਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ 

 ਪੈਰ 

 ਨਊਰੋਪੈਥੀ, ਵੈਸਕੂਲੋਪੈਥੀ, ਅਲਸਰ, ਸੰ�ਮਣ  

(ਿਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਮੰੇ ਸਮ� ਤਕ ਹਠੇਲੇ ਅੰਗਾ ਿਵਚ ਅਲਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ) 
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ਆਦਰਸ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਹਠੇ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ 
ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1) HbA1c 
ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਲਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈਲਾ ਂਿਵਚ ਇਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਔਕਸੀਜਨ ਿਦਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਆਕਸਾਈਡ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀਮੋਗਲੋਿਬਨ ਨੰੂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਿਕ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ 
ਸੈਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮਰੀਜ ਦੇ ਅੰਤਮ 2-3 ਮਹੀਨੀਆਂ ਿਵਚ ਔਸਤਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੇਵਲ ਨੰੂ 
HbA1c ਦੇ ਮਾਪ ਕਰ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਦਰਸ਼ HbA1c ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ <6.5% 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ HbA1c ਿਵਚ 1% ਦੀ 
ਕਮੀ ਤਕ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਰ੍ਤੂ 21% ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਲਰੀ (ਿਜਵ�ਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, ਿਕਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ 
ਬਗੈਰਾ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ 37% ਤਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

2) ਫਾਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

 ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (mmol/L)  ਆਦਰਸ਼    ਸਧਾਰਣ   ਖਰਾਬ 

 ਫਾਸਿਟੰਗ  4.0-6.0  <8.0  >10.0 

 ਭੋਜਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ  <8.0  <10.0  >12.0 

 
ਸ਼ੋਧ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪੇ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ 
ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

3) ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸੁਗਰ 

ਅਸ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਸੁਗਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਕਲੀਿਨਸਿਟਕਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਬਲੱਡ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੇਵਲ 
10mmol/L ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਡਨੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵਚ ਸ਼ੁਗਰ ਦਿੇਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਕੀਟੋਨਸ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲੂਕੋਜ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਨੰੂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਟੋਨਸ ਟੈਸਟ ਦੀ 
ਸਟੀਕਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
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9. 8ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਲਰਿਨੰਗ ਕਲਾਸਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਿਹਲੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:  

• ਬੀਮਾਰੀ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ 

o ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮਲੈੀਟਸ ਖੁਰਾਕ ਦ ੇਿਸਧਾਂਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

o ਘਰ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੋ, ਿਜਵ�ਿਕ ਆਪੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ 
o ਸਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਭ ੋ

o ਇਨਸੁਿਲਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
o ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਵਜਨ ਕੰਟਰ੍ ੋਲ ਕਰੋ 

• ਜਿਟਲਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

o ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬਧੰ 

o ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੈਰ ਨੰੂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਫੱੁਟਿਵਅਰ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਸੱਟ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ੋ

o ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਨੇਮੀ ਦੰਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰ�ਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  

o ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਿਲਿਪਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ 

o ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੂਮਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰੋ  

• ਹ�ਡ ਬ�ਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਖੱ ੋਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਹੈ। 

• ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ 

ਕਰੋ। 
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