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 شکری ذیابیطس

 

دا امکان اے کہ  گلملین توں ودھ لوکی ذیابیطس شکری اچ مبتال ہین۔ ایس  200اعداد وشمار دے مطابق، دنیا بھر اچ 
فیصد دی نمائندگی  10ملین تائیں ودھ جاوے گی۔ ایس ویلے، ہانگ کانگ اچ کل آبادی دے  380اچ  2025ایہہ تعداد 

بندے  10ی ذیابیطس شکری اچ مبتال ہین، جیہدا مطلب اے کہ ہانگ کانگ اچ ہر لوک 700,000کردے ہوئیاں، کوئی 
 اک بنده ذیابیطس شکری اچ مبتال اے۔ تے ایس تعداد اچ تیزی نال وادھا ہو ریا اے۔ وچوں

 

 اے؟ کی شکری ذیابیطس   1. .

) وغیره ،کے رال نال نشاستہ تے شوگر( خوراکاں دار نِشاستہ اسی جدوں اے۔ بیماری دائمی اک ید بولزم میڻا ترتیب بے شکری ذیابیطس

 اچ نظام دے گردش دی خون توں آنت نکی اوه تے ہین جاندے بن گلوکوز بعد توں انہضام عمل مواد اد طرح ایس تے ،ئےہو ےئر لے

 کردا خارج انسولین ہوئیاں کردے مدد دی گلوکوز اچ کرن داخل اچ خلیے لئی دے ورتن لبلبہ، ہین۔ جاندے بن گلوکوز نال جان ہو جذب

 اے۔
 

 شکر اچ خون اے۔ جاندی ودھ سطح دی گلوکوز ےت کداس نئین ورت نوں انسولین پیداواری دی جسم یا اے ناکافی اخراج دا انسولین جے

 سکدا ہو اچ صورت دی تباہی دی اعضاء اچ ویلے لمے تے نظام وکھرے تے تحول، دی پروڻین تے خرابی دی چربی نتیجہ دا زیادتی دی

 ے۔مسئل دے یاںگرد تے اعصاب ریڻنا، ِعُروقی، و دل: نالے اے،

 
 دا معیار قدرخون اچ گلوکوز 

  سطح دی گلوکوز اچ خون  

 mmol/L 5.6>>� اچ روزے   گلوکوز ضابطہ امع

 امپیئرڈ فاسڻنگ گلوکوز
 �mmol/L 7 > توں 5.6≤≤� اچ روزے 

 mmol/L 7.8>�گھنڻے 2 بعد توں یاںکھان

 امپیئرڈ گلوکوز ڻولرینس
 � mmol/L 7>� اچ روزے 

 mmol/L 11.1> توں 7.8≤�گھنڻے 2 بعد توں یاںکھان

  ذیابیطس شکری
 یا；mmol/L 7≤：اچ روزے 

 11.1mmol/L≤：گھنڻے 2 بعد توں یاںکھان

 
 اچ روزے جے چائیدا۔ ہونی mmol/L 5.6 > سطح نارمل دی گلوکوز اچ روزے کہ اے دی پیش تجویز اچ ساالں ایناں نے ADA: نوٹ 

 چائیدا۔ جانیا کیتا تصور تے طور دے گلوکوز فاسڻنگ امپیئرڈ اینوں تے اے، mmol/L 7 > وںت 5.6 �≤ سطح دی گلوکوز
 

 درجہ شکری ذیابیطس تے ریگولیشن گلوکوز دے معمول مطلب دا) IGT( تحمل گلوکوز ده نقصان تے) IFG( گلوکوز روزے ده نقصان

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


 
 

Diabetes Mellitus / Punjabi (Pakistani( 

Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 

 

 عام اچ مریض اک ہیڻھاں دے حالت IGT کہ ےا لگدی گویڑ توں عیاںمطال ے۔ا وچکار دے حالت دی پہلے دی شکری ذیابیطس کہ جیویں

 اے۔ ودھ امکان دا ہون مبتال اچ بیماری دی دل نسبت دی لوکاں
 mmol/L 11.1 سطح دی گلوکوز اچ گھنڻے 2 یا اے ودھ توں mmol/L 7 گلوکوز اچ* روزے جے مطابق، دے معیار دے صحت اداره عالمی

 اے۔ سکدی جا کیتی تشخیص تے طور دے شکری ذیابیطس دی کیفیت ایسی اے، ودھ توں

 
*Fasting is defined as 8 hours or above of nil by mouth 
 اے جاندا کیتا بیان دا ویلے ودھ توں ایس یا گھنڻے 8 پئے، کھائے کجھ بغیر روزه*

 ہین؟ عوامل کیہڑے کیہڑے دے خطرے دے شکری ذیابیطس    2. .

 :اے ودھ امکان دا ہون مبتال اچ شکری ذیابیطس تہاڈا تے ہین، رکھدے تعلق نال اک وچوں جات زمره ذیلی تسی

 
  ہین؛ شکار دا شکری ذیابیطس بندے دے گھر دے لوکاں اںکن •
  ؛)سطح اچی ودھ توں لوڑ دی لپڈز اچ خون( ہین مبتال اچ چکنائی ودھ اچ خون/پیمیا ہائپرالئی یا پریشر بلڈ کے ودھ یہڑےج  •
 دے حمل صرف یہڑیج قسم اک دی شکری ذیابیطس( ہین ہوئی مبتال اچ شکری ذیابیطس وچکار دے حمل یہڑیج زنانیاں وه •

  ؛)ودھ توں ایس یا بھار کلو 4( اتد جنم نوں بچے آلے بھار ودھ اک یا) اے ہوندی وچکار
  ؛)نال دے BMI ودھ توں 23( اے شکار دا موڻاپا جو •
 وغیره ،)ودھ توں ایس یا ورھے 45( اے عمر ادھیڻر جو •

 
 

 کرو؟ کیویں تھام روک دی شکری ذیابیطس    3. .

 نوں خطرے دے شکری ذیابیطس دے کر تھام روک دی موڻاپے اسی طرح، ایس اے۔ عنصر خطره بنیادی دا شکری ذیابیطس موڻاپا

 :ہین گئے کیتے تجویز ایتھے طریقے کجھ دے تھام روک ہین۔ سکدے کر گھٹ

 
 %) 10-5 دا بھار دے جسم موجوده( گے نکر آغاز دا ہدف دا کرن گھٹ بھار لوکی آلے بھار ودھ رکھنا برقرار بھار صحیح عین •

o انڈیکس ماس باڈی دا ںیاباشند ایشیائی )BMI) 18.5-22.9 اے۔  
o BMI  =میڻر( ائیاونچ÷   )میڻر(  اونچائی) ÷ کلوکیرام( بھار( 

 دار ریشے اعلی تے سوڈیم گھٹ چینی، گھٹ چکنائی، گھٹ یعنی - غذا متوازن نال دے ہدف اک دے" ودھ اک تے گھٹ تین" •

  اصول دا غذا
 منٹ 30 روزانہ دن 5 گھٹ توں گھٹ اچ ہفتے اک( کرنا ورزش نال باقاعدگی نال دے شدت دی درجے وچکارے رہنا، چست •

 )اے جاندی کیتی تجویز ورزش ودھ توں ایس یا

 
 مدد اچ الن پتہ دا بیماری چھیتی توں چھیتی اچ معائنے انہورھے مناسب دے جسم ہین، نئین واضح عالمتاں دی شکری ذیابیطس اچ ابتداء

 اے۔ سکدی مل
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 ہین؟ کی وجوہات دی شکری ذیابیطس    4. .

 :اے جاندی کیتی بندی درجہ اچ قسماں 4 تے طور عام کارن دے وہاتوج وکھرے دی شکری ذیابیطس

 
 عوامل دے ظامن مدافعتی تے جینیاتی ایہہ ی۔س کہالندی" شکری ذیابیطس منحصر تے انسولین" ایہہ: شکری ذیابیطس 1 ڻائپ •

 لئی دے کرن پیدا انسولین لئی دے لوڑ دی جسم اے نکلدا نتیجہ دا تباہی دی خلیے پیداوار دی انسولین اچ سیج اے اچ بارے دے

 بچے بندے متاثره ودھ توں سبھ ہوئیاں، کردے نمائندگی دی فیصد 3 دے مریضاں دینا۔ چھڈ نوں خلیے عاجز تے طور مکمل

 ہین۔ نابالغ تے
 
 90 ےد کیسز شکری ذیابیطس یہڑاج سی جاندا سدیا" شکری ذیابیطس منحصر انسولین نان" نوں :ذیابیطس شکری 2قسم  •

 جسم اے۔ اچ بارے دے ےگھاڻ ےدا ورزش تے موڻاپا غذا، ناقص تے طور بنیادی ایہہ ی۔س دی کر نمائندگی دی ودھ توں فیصد

 اچ نتیجہ ےد جیس ہین سکدے نئین ورت تے حاصل نوں ڈیکسڻروز طرح ایس تے ہین کردے مزاحمت توں انسولین ےخل دے

 طبع رغبت جینیاتی اعلی ،1 قسم نسبت بہ اچ قسم ایس دی شکری بیطسذیا اے۔ نکلدا اچ صورت دی شوگر اضافی اچ خون

 اے۔
 

 اے توں کارن دے یتبدیل اچ ہارمونز آلے ہون پیدا وچکار دے حمل تے طور بنیادی ایہہ :حمل دے وچکار ذیابیطس شکری •

 شکری ذیابیطس وچکار دے حمل کہ اے ایچل پتہ نال مطالیاں اچ ساالں ایناں اے۔ جاندی تھم بعد توں ڈلیوری تے طور عام تے

 ایس نوں زنانیاں ونہاںا کے کر ایس اے ہوندا خطره ودھ دا ودھنے دے شکری ذیابیطس II قسم اچ بعد نوں زنانیاں مبتال اچ

 ۔یچائید دینی توجہ ودھ تے لین غذا مند صحت لئی دے کرن ھٹگ نوں خطرے دے طرح
 

 دوجے بشمول ہین، وکھرے توں قسماں تین باال مندرجہ جو ہین وجوہات وکھرے دی قسم ایس :ذیابیطس دی دوجی قسم •

 دے) سوزش اچ لبلبہ یعنی سوزش، دی لبلبے کہ جیویں( بیماریاں جینیاتی بعض تے طور دے نتیجہ دے کیمیکلز یا دوائیاں

 اخراج۔ دا انسولین ناکافی توں کارن دے ہون پیدا تے طور بالواسطہ دی وںبیماری دوجے توں، کارن
 

 اے؟ سکدا جا ایپچھان نال آسانی نوں عالمتاں دی شکری ذیابیطس کی    5. .

 :ہین سکدی ہو عالمتاں دتیاں ہیڻھاں اچ مرحلے ابتدائی نوں کجھ وچوں مریضاں دے شکری ذیابیطس

  گناک تریہہ بار بار •
  آنا پیشاب نال کثرت •
  لگنا بھک واری کئی •
  ہونا گھٹ بھار •
  تھکاوٹ •
  دینا وکھائی دھندال •
  ہووے ڻھیک نال دیر زخم •
 ہین سکدی کر محسوس کھجلی اچ اعضا پوشیده اپنے زنانیاں کھجلی، دی جلد •
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 نال باقاعدگی لئی دے بچن توں دوائیاں نال دیر کے کر ایس اے سکدا ہو وی ہونا نہ دا کسی وچوں عالمتاں باال مندرجہ اچ مریضاں بعض

 اے جاندا کیتا تجویز معائنہ
  6.؟نیہ ےدرک صیخشت ےت ںاقیقحت حرط سک یئل ےد تخانش ید یرکش سطیبایذ

 
 ےرک ےنئاعم ےتد ںاھٹیہ ےت روط ماع رٹکاڈ ،دعب ےد نیل رک ٹون یرٹسہ یبط ید ضیرم کا

 :اگ
 نوخ یئل ےد نچناج حطس ید زوکولگ ریغب ےد ےزور :ٹسیٹ زوکولگ نوخ بیترت ےب 

 ۔انیل ےنومن ےد
 حبص یلگا ےت انھکر ہزور دعب ےد تار یھدآ :ٹسیٹ اد زوکولگ چا نوخ چا تلاح ید ےزور 

 ۔انیل ہنومن اد نوخ یئل ےد چناج ید حطس ید زوکولگ
 75 ںون ضیرم ،دعب ےد نیل ٹسیٹ زوکولگ چا ےزور :ٹسیٹ سنیرلوٹ زوکولگ لروا 

 2 نوخ یئل ےد ےدہاشم ےد یلیدبت ید زوکولگ چا نوخ ےت ےا ادناج اتد زوکولگ مارگ
 ۔ےا ادناج اتیل ہرابود دعب ےد ےٹنھگ

 HBA1c گنٹسیٹ  
 

 7.؟ےا جالع ید اد یرکش سطیبایذ
 

 ٹھگ ںون ےرطخ ےد ںایگدیچیپ ںون ضیرم ۔ےا ںیئن جالع یئوک اد یرکش سطیبایذ لاحلا یف
 سطیبایذ ںون ںاضیرم ۔ادیئاچ انرک لمع رپ لح ےد جالع یئل ےد ےناپ وباق رپ یرامیب ےت نرک

  ۔ادیئاچ انرک وگال ںون ںامسق یرھکو ید جالع قباطم ےد تدش ےت مسق ید یرکش

  جالع یئاذغ .1
 یرھکو ںون ںاکول ےرھکو ۔یدیئاچ ینرک یوریپ ید جالع یئاذغ ںون ںاضیرم مامت

 مکحتسم ںون زوکولگ ےت نٹمن ںوت یرامیب ںون ںاضیرم ،ےا یدنوہ ڑول ید یرولیک
 ہروشم لان نیرہام ہدش رٹسجر ےد اذغ یئل ےد یرایت ید ونیم بسانم کا یئل ےد نرک

 :نیہ ےتد ںاھٹیہ لوصا ماع ۔ادیئاچ انرک

 ےناھک ٹھگ ےد تیئاذغ ےک ھدو" یئل ےد نرک مکحتسم ںون زوکولگ ہررقم ،اذغ نزاوتم 
 ۔رادقم ےت تقو ہدعاقاب لان لوصا ےد "ناھک

 ےد یریڈ ےت لھپ ،ںایزبس ڑج ،جانا) رادقم بسانم لمتشم ےت ٹیرڈیئاہوبراک ید کاروخ 
 ۔(نیہ لماش یو ںاویش چا ےراب

o انوہ دصیف 50 تقریباً  اد رادقم ید یرولیک لک ٹیرڈیئاہوبراک 
 چا ونیم زیرولیکولک 1500 ،ےت روط ےد لاثم ۔ادیئاچ

 750 تقریباً  ید یرولیک یئل ےد نرک ادیپ ںوت ٹیرڈیئاہوبراک
 ہک ںیویج ،ربارب ےد ٹیرڈیئاہوبراک 188g تقریباً ) ،زیرولیکولک

  ۔(ےصح 19 - 18 ےد ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک
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o اناھک یداینب ںون جنیچسکیا ٹیرڈیئاہوبراک ےتیک نایب ےتا 
 ےت رہپود ،ہتشان ۔ادیئاچ انرک میسقت چا ےلیو ےد ےتشان ےت

 کینسا راکچو ےد ںایناھک ےت ےصح 5 یئل ےد ےناھک ےد تار
 = ہصح 1 اد ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک ۔ہصح 1 یئل ےد مئاٹ

  ۔مارگ10 اد ٹیرڈیئاہوبراک
o ںایزبس یلآ ڑج ،جانا قباطم ےد "ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک" ضیرم، 

 مثالً  ،نیہ ےدکس رک بختنم رادقم بسانم ید یریڈ ےت لھپ

 (ٹیرڈیئاہوبراک مارگ 10) ہصح کا اد جانا =  
a( پوس لمکم اد (یئوہ یکپ) زلڈون یئاھگنش/یڑچھک ید لواچ / لواچ 

  چمچ
b( ہلایپ 1/3 اد (ایوہ ایکپ) یٹیگپس/ینورکیم 
c( 1/2 رٹیم یلم 300 = ہلایپ 1) (ایوہ ایکپ) اناھک اد یئج ہلایپ 

 (ہلایپ ینایمرد
d( ہلایپ 1/5 اد یجنوک لئاٹس ؤاچیچ /  
e( 1/2 (ریغب ےد جنرف) ےڑکٹ ےد یٹور  

 ےد ےڈنا کا = (مارگ10 اد ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اد ںایزبس یلآ ڑج 
  ڑج لمک/ ودک لان ےد زئاس ےد ںوڈنا 2 / ولآ اھٹیم/ولآ لان ےد زئاس

 اٹوھچ کا = (مارگ10 اد ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اد لھپ 
 اڈو 1/2 / لھپ یویک/یتاپشان/یگنران یوجنط/ہرتگنس/بیس

  الیک 1/2 / روگنا ےکن 10 / ہرتگنس/بیس
 ٹھگ = (مارگ12 ےد ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اد تاعونصم یریڈ 

 4 ےد رڈؤاپ ھدد ارتا یئالاب / رٹیل یلم240 اد ھدد ارتا یئالاب/یئانکچ
 چمچ پوس

 ےلآ رگوش یفاضا ای روپرھب ںوت رگوش یئل ےد نکور ںون ےفاضا ےد زوکولگ •
 ۔ورک زیہرپ ںوت تابورشم ےت ںایناھک

 صاخ) ۔ورک زیہرپ ںوت نترو ےد یبرچ ہدایز تہب یئل ےد تظافح ید ماظن یبلق •
 ۔(یئانکچ ےت لاھک ید ںاروناج ےک ںیویج یبرچ ہدش ریس ےت روط

 ید تایشنم بارش ہک ےا ہہیا نراک ادہیا ۔ورک زیرگ ںوت نیپ بارش ہدایز تہب •
 ،ہوالع ےدہیا ۔ےا یدناھدو اٹاھگ اد زوکولگ چا نوخ ےت ےا ید رک رثاتم ںون تیدافا

 ںوت سیا یئوک ےج ۔ادیئاچ انرک زیرگ ںوت یشون بارش لان ےد ٹیپ یلاخ
 ںوت ںوصح 2 ند یف لامعتسا اد بارش یئل ےد ںودرم ےت ،ادکس رک ںیئن بانتجا

 1) ےئہاچ اناج اتیک دودحم ںیئات ٹھگ ںوت ہصح 1 یئل ےد ںاینانز ےت ٹھگ
 یلم 45 اد ٹرپسا / رٹیل یلم150 اد بارش خرس / رٹیل یلم300 اد رئیب ہصح

 ۔(ےا ربارب ےد رٹیل
  )OAD) زگرڈ سطیبایذ دادسنا لروا .2
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 چا نوخ ےد ضیرم ےت روط یدارفنا ےت لمعدر ےد تایشنم ،تلاح ید مسج ،رٹکاڈ
 ۔ےگ نرک مہارف ےخسن قباطم ےد تلاح ید نرک لورٹنک ںون زوکولگ

 مثالً    لعف  مسق

 نیلوسنا ید ےبلبل Sulfonylureas/سیرلوینوفلس
 ںون جارخا ےد تبوطر

   ےا ادرک زیت

  ڈیئاماٹوبلوٹ

 ڈیئازالکیلگ
 MR ڈیئازالکیلگ
 ڈیئاریپمیلگ
 ڈیئازیپیلگ

 ید زوکولگ چا رگج سڈیئاناوگیب
 ادرک ٹھگ ںون راوادیپ

 زوشٹ ےد مسج ،ےا
 ںولو ےد (ںایھٹپ)

 چا ذافن ےد زوکولگ
 ےدعم ےت ےا ادرک اھداو

 زوکولگ چا یلان ید
 اٹاھگ چا بذجنا ےد

  ےا ادنال

 لماع سطیبایذدض ۔ نمروفٹیم
 XR نمروفٹیم

 α-سیڈیئاسوکولگ 
  زرٹیبیہنا

 تہب دعب ےد ےناھک
 ںوت زوکولگ ہدایز

 تنآ یکن یئل ےد نچب
 باذجنا ےد زوکولگ چا

 ورک ہتسہآ ںون

 Acarbose/زوبرکیا 

 مسج یئل ےد نیلوسنا زنوزاٹیلگ/زنزاٹئالگ
 اھداو چا تیساسح ید

 لان سیج ورک
 لخاد چا ںایلخ زوکولگ

 ےت یگ ےواج وہ
 حطس ید زوکولگ

  ۔ےا یدناٹھگ

 نوزاٹیلگویپ
 نازوٹوگویئاپ

 لڈیئاٹپیپیڈ
  عنام ميزنا 4-سڈیئاٹپیپ

 نیلوسنا ید ےبلبل
 ںون جارخا ےد تبوطر

   ےا ادرک زیت

 نٹپلگاٹس/نٹپلگیپیٹس
 نٹپیلگاڈلو
 نٹپلگانیل

 نٹپیلگاسکیس
 نٹپلگولا

 ڈیئانیلگیپیر نیلوسنا ید ےبلبل / سڈینیٹیلگیم
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 ںون جارخا ےد تبوطر سڈینیلگ
 ےا ادرک زیت

SGLT2-زرٹیبیہنا 

 زاب تمحازم چا ےدرگ
 ڈلب ٹھگ ےت باذجنا
 ےک ںیویج ؛رگوش

 ،نزولفیلگاپما
 نزولفیلگاپیڈ

 نزولفیلگاپیڈ
 نیزولفیلگاپمیا

 نزولفیلگانیک

  نشکجنا اد نیلوسنا .3
 ۔ےا ہقیرط کا یا ایج وہوا یئل ےد جارخا ےد لومعم ےد نیلوسنا ےک رک مظنم ںون زوکولگ

 لروا چا ںانج ےا ادنوہ قالطا ےت ںاضیرم 2 پئاٹ ھجک ےت ںاضیرم 1 پئاٹ اد جالع سیا
 ادکس اج اتیک ںیئن مظنم ںون حطس ید زوکولگ دعب ےد نرک وگال ےد کمیسیلگوپئاپ

 ۔ےا
 یروف کا ہہیا ،ےا ادکس اج اتیک میسقت چا تدم 5 ید لمع ےد نیلوسنا ںون نشکجنا ےد نیلوسنا

 رٹکاڈ ےت روط ماع ۔اگ ےووہ نیلوسنا سکم یرپ ےت لمع لیوط ،لمع ینایمرد ،لمع رصتخم ،لمع
 ےت ےگ نرک ہلصیف اد ےفقو ےت دادعت ید نشکجنا ہبولطم ےت کاروخ ید نیلوسنا ،مسق

 ۔نیہ ےدکس ال نشکجنا یو ےپآ ضیرم دعب ےد تیبرت

  کٹیمیم زنٹیرکنا .4
 زوکولگ ےسج ےا یدلج یدلم ںوت (GLP-1) 1-ڈیئاٹپیپ یسیج-نوگاکولگ ید ںاتنا ہہیا

 یون کا ہہیا ۔ےا ادناج ایترو یئل ےد نرک اھداو چا جارخا ےد نیلوسنا چا نرک لورٹنک ںون
 ۔ےا اود یتیک رایت

 

 8.؟نیہ یڑہیک یڑہیک ںایگدیچیپ ید یرکش سطیبایذ
 

 ںایگدیچیپ دیدش .1

 ےڈنھٹ ںون ںاضیرم (حطس ٹھگ ےت روط یلومعم ریغ ید رگوش چا نوخ) ایمیسیلگوپئاہ دیدش •
 وہ یو یشوہیب راک رخآ ای یگدونغ ،نکڑھد ید لد نیرت زیت ،نپالیپ ،یپکپک ،ےنیسپ

 ہک ںیویج ،ےا یدکس اج یتد ٹیرڈیئاہوبراک مارگ15-10 ےت ،ےا چا شوہ ضیرم ےج ۔ےا یدکس
 تلاح ےت ،سالگ 1/2 اد سر ےد ںالھپ /کنرڈ ٹفاس ماع ای ،سپمل 3 ےد یڈنیک لھپ/رگوش بویک

 ۔ویل ٹکسب 4-3 ےت نوہ یگنچ

  (حطس یئوہ یھدو یلومعمریغ ید رگوش چا نوخ) ایمیسیلگرپئاہ دیدش •
 اموق ای یشوہ ےب ،سایپ ھدو ںوت ڑول ےت ےا یدکس آ ےق ،یلتم ،ہاس یزیت ،یرہگ ںون ںاضیرم

 وہ یتیھچ ینج ںون ںاضیرم چا ےلحرم سیا ۔ےا یدکس نب نراک اد (تلاح ید یشوہ ےب لیوط)
 ۔ادیئاچ انید ارک لخاد چا لاتپسہ ےکس
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  ںایگدیچیپ یمئاد .2
 تدم لیوط حطس ید زوکولگ ےت ےا یدنوہ ںیئن لورٹنک ےت روط بسانم یرکش سطیبایذ ےج

 نیہ ےدناج وہ ہدیسر ررض لان یناسآ ماظن یباصعا ےت ںادیرو ید نوخ ،ےا یدنہر ھدو نارود ےد
 ۔ےا ادکس وہ چا تروص ید یماکان ای ناصقن یتدم لیوط ید ءاضعا ہجیتن ادہیج

  ںایگدیچیپ  ءاضعا

 جلاف ےک ںیویج ،ضرم رلوکسیووربیریس  غامد

 اموکولگ ،دنبایتوم ،یھتپ ونیٹیر  ںایھکنا

 ید نوخ ےت لد
 ںیدیرو

 نوخ راشف دنلب ،یماکان ید لد ،ضرم اد دیرو نایرش 

 یماکان ید ےدرگ ،نشکیفنا ،ایرونیٹورپ  ےدرگ

 ریپ 

 ،یرامیب یئوک ید ںاگر/یھتیپ رلوکساو ،یرامیب یبصع/یھتیپ وروین 
 یرامیب یئابو ،رسلا

 ےد ںاہنوا نوہ التبم چا رسلا داعیملا لیوط ےد ءاضعا ںیوین یکول ےڑہیج)
 (ےا یدکس ےپ ڑول ید نید ٹک ںون وضع

 طورش ید لورٹنک ںون زوکولگ ۔ےا ادکس رک ٹھگ ںون ںایگدیچیپ لورٹنک زوکولگ یلاثم
 :ےا ادکس اج ایناچہپ ںوت ںایقیرط ںایتد ںاھٹیہ ںون

1) HbA1c  
 ےل نجیسکآ ںوت وشٹ ےد مسج یڑہیج ےا مسق کا ید نیٹورپ چا لیس خرس ےد نوخ نبولگومیہ
 کلسنم ںوت نبولگومیہ زوکولگ چا نوخ ۔ےا یدرک رود ںون ڈیئاسکآ یئاڈ نبراک ےت ےا یدناج

 ہام 3-2 یرخآ ےد ںاضیرم ےا یتایح طسوا ید ہام 3 ید ںایلخ خرس ےد نوخ ہکنوچ ۔نیہ ےدکس رک
 ۔ےا یدکس اج یھکیو ںوت شئامیپ ید HbA1c ایک حطس ید زوکولگ طسوا چا

 دصیف 1 چا HbA1c ہک ےا ادلچ ہتپ ںوت ںایعلاطم ۔یدیئاچ ینوہ ےت %6.5> حطس HbA1c یلاثم
 دصیف 37 ےت ےا یدکس رک ٹھگ ںون ہرطخ ےد توم ید یرکش سطیبایذ دصیف 21 ،یمک

 یدرک ٹھگ ںون (ہریغو ،یماکان ید ےدرگ ،یھتیپ انیٹیر ےسیج) یرامیب ید یرلپیک ںیئات
 ۔ےا

 ردق ید زوکولگ چا نوخ دعب ےد ےناھک ےت چا ےزور (2

   نیرتہب  (mmol/L) ردق ید زوکولگ چا نوخ 

 لومعم
 ےد

  قباطم

 بارخ 

 10.0<  8.0>  6.0-4.0  ںیم ےزور 

 12.0<  10.0>  8.0>  ےٹنھگ 2 دعب ےد ےناھک 
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 ادکس رک ینارگن ید زوکولگ لان یگدعاقاب ںوت دوخ ضیرم ےج ہک ےا ادنوہ رہاظ ںوت قیقحت
 ںایگدیچیپ ےت ےا ادکس اج اتیک لورٹنک ںوت ےقیرط ےگنچ ںون زوکولگ چا نوخ ےت ،ےا

 ۔ےا ادرک ٹھگ ںون ےرطخ ےد

 رگوش چا باشیپ (3

ا یس اشیپ  ا ب چ وش  رگ د  ا نرک ٹسیٹ  د  یئل ے سکٹسنیلک  رپیپ  و  دکس تر نیہ ے ۔  
دج و ں وخ  ن ا  چ ولگ  وک ز ید  دق  ر  10mmol/L وت ں و  د ھ ہ  و اج  ن ید ا  رگ ےت ے د ید ے ا  ذجن  ب

ید لص  ا تیح ا  چ ھگ  ا اٹ و  ا عق ہ  و ن د ا ا  سیا ےت ے اک  ر ن وت  ں وش  رگ اشیپ  ا ب چ ایاپ   
اج دکس  ا ا  ۔ے سیا  ،یئل  اشیپ  ا ب چ وش  رگ د  ا د ٹسیٹ  وط تسر ر وخ ےت  ن ا  چ ولگ  وک ز  
ید ا  لص دق  ر ید  اکع  یس ںیئن  رک  دکس  ا ا  ہ ےت ے ا وپئ میسیلگ  ک اح  ون تل ں اظ  ہ ر  
نرک ا  چ ن  ا اک م ر  ہ ن د ا ا  ہیا ےت ے ہ م  اضیر ں د  ا وخ  د وت  ں ولگ  وک ز رٹنک  و ل ید   

رگن ا ین د  یئل ے ھبس  وت  ں ا  ھچ ا ہقیرط  ںیئن  ا  دیچیپ ےت ے ایگ ں ون  ں ھگ  رک ٹ د ا  
ا ۔ے ہیا  د ے لع  ا و ہ ، مع  ر د ےت  و ا ایئ ں یو  اشیپ  ا ب چ وش  رگ د  ید ٹسیٹ ے د  یگتسر  

ون ں م  ات رث رک  یدکس  نیہ   ۔
 

 ؟یےکر کیویں بھال دیکھ دی لوکاں مبتال اچ شکری ذیابیطس    9. .

 مصروف اچ کڈن حل دا بیماری دی ایناں تے اے لوڑ دی سکھن توں ےطریق مناسب نال ذرائع دوجے تے کالسوں لرننگ نوں مریضاں

 :ہین شامل پہلو دتیاں ہیڻھاں اچ جس جاوے، کیتا عمل

 پانا قابو تے بیماری •
o کرو عمل تے ںاصوال غذا شکری ذیابیطس 
o ڻیسٹ گلوکوز توں خود جیویں کرو، نگرانی دی حالت دی گلوکوز اچ گھر 
o وسمجھ نوں اثرات ضمنی تے اثرات دے دوائیاں تے لیو دوائیاں رس ویلے 
o تکنیک دی انجکشن انسولین 
o کرو کنڻرول نوں بھار جسمانی تے کرو ورزش نال باقاعدگی 

 تھام روک دی پیچیدگی •
o وسمجھ نوں بندوبست تے تھام روک عالمتاں، دی گلیسیمیا ہائپو 
o بچو۔ توں کھان چوٹ تے ائوپ یاںجت حفاظتی رکھو صاف تے خشک پیر اپنے بھال، دیکھ دی پیراں 
o بچو توں انفیکشن تے معائنہ دا دنداں نال باقاعدگی بھال، دیکھ دی منہ  
o ئوال کھوج اد مسئلے اچ مرحلے ابتدائی کرو، نگرانی دی لپڈ خون تے پریشر بلڈ 
o دیو کر بند نوشی شراب تے نوشی سگریٹ لئی دے کرن گھٹ نوں خطرے دے پیچیدگیاں 

 ۔او مریض دے شکری ذیابیطس تسی کہ رکھو ہمراه بینڈ ہینڈ لئی دے نشاندہی •
 کرو۔ بندوبست تے الئو پتہ دا پیچیدگیاں ہی اچ مرحلے ابتدائی کرو، شرکت اچ ںاجائز تے مشاورت اپ فالو
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