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 شکری ذیابیطس

 

ملین سے زائد لوگ ذیابیطس شکری میں مبتال ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ یہ  200اعداد وشمار کے مطابق، دنیا بھر میں 
فیصد کی نمائندگی کرتے  10ملین تک بڑھ جائے گی۔ فی الحال، ہانگ کانگ میں کل آبادی کے  380میں  2025تعداد 

افراد میں سے  10بیطس شکری میں مبتال ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہانگ کانگ میں ہر لوگ ذیا 700،000ہوئے، کوئی 
 ایک فرد ذیابیطس شکری میں مبتال ہے۔ اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
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 ہے؟ کیا شکری ذیابیطس   1.

 لے) وغیره نشاستہ، اور شوگر بشمول( غذائیں دار نِشاستہ ہم جب ہے۔ مرض دائمی ایک حامل کا بولزم میڻا ترتیب بے شکری ذیابیطس

 جذب میں نظام کے گردش کی خون سے آنت چھوڻی وه اور ہیں جاتے بن گلوکوز بعد کے انہضام عمل مواد کے طرح اس ہوں، رہے

 خارج انسولین ہوئے کرتے مدد کی گلوکوز میں کرنے داخل میں خلیات لئے کے استعمال لبلبہ، ہیں۔ جاتے بن گلوکوز سے جانے ےکئ

 ہے۔ کرتا
 

 میں خون ہے۔ جاتی بڑھ سطح کی گلوکوز تو سکتا کر نہیں استعمال کا انسولین پیداواری کی جسم یا ہے ناکافی اخراج کا انسولین اگر

 میں مدت طویل میں صورت کی تباہی کی اعضاء اور نظام مختلف اور تحول، کی پروڻین اور خرابی کی چربی نتیجہ کا زیادتی کی شکر

 گردے۔ اور اعصاب ریڻنا، ِعُروقی، و َقلب: بشمول ہے، سکتا ہو

 
 خون میں گلوکوز تشخیص کا معیار

  سطح کی گلوکوز میں خون  

 mmol/L 5.6>>﹕میں روزے   عمومی گلوکوز ضابطہ

 امپیئرڈ فاسڻنگ گلوکوز
 ；mmol/L 7 > سے 5.6≤≤﹕ میں روزے 

 mmol/L 7.8>﹕گھنڻے 2 بعد کے کھانے

 امپیئرڈ گلوکوز ڻولرینس
 ； mmol/L 7>﹕میں روزے 

 mmol/L 11.1> سے 7.8≤﹕گھنڻے 2 بعد کے کھانے

  ذیابیطس شکری
 یا；mmol/L 7≤：میں روزے 

 11.1mmol/L≤：گھنڻے 2 بعد کے کھانے

 
 میں روزے اگر چاہئے۔ ہونی mmol/L 5.6 > سطح نارمل کی گلوکوز میں روزے کہ ہے کی پیش تجویز میں برسوں حالیہ نے ADA: نوٹ 

 چاہئے۔ جانا کیا تصور پر طور کے گلوکوز فاسڻنگ امپیئرڈ اسے تو ہے، mmol/L 7 > سے 5.6 �≤ سطح کی گلوکوز
 

 اور کی ریگولیشن گلوکوز کے معمول مطلب کا سج) IGT( تحمل گلوکوز شکار کا بصارت اور) IFG( گلوکوز روزے شکار کا بصارت

 کے حالت IGT کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعات ہے۔ مابین کے حالت شکری ذیابیطس پری یعنی سطح، کی گلوکوز میں شکری ذیابیطس

 ہے۔ زیاده امکان کا ہونے مبتال میں بیماری کی دل نسبت کی لوگوں عام میں مریض ایک تحت
 11.1 حسط کی گلوکوز میں گھنڻے 2 یا ہے زیاده سے mmol/L 7 گلوکوز میں* روزے اگر مطابق، کے معیار کے صحت اداره عالمی

mmol/L ہے۔ سکتا جا کیا تشخیص پر طور کے شکری ذیابیطس کو کیفیت ایسی ہے، زیاده سے 

 
*Fasting is defined as 8 hours or above of nil by mouth 
 ہے جاتا کیا بیان کا وقت زیاده سے اس یا گھنڻے 8 پئے، کھائے کچھ بغیر روزه*
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 ہیں؟ عوامل سے کون کون کے خطرے کے شکری ذیابیطس    2.

 :ہے یادهز امکان کا ہونے مبتال میں شکری ذیابیطس کا آپ تو ہیں، رکھتے تعلق سے ایک سے میں جات زمره ذیلی آپ

 
  ہیں؛ دوچار سے شکری ذیابیطس افراد کے گھر کے لوگوں کن •
  ؛)سطح بلند زیاده سے ضرورت کی لپڈز میں خون( ہیں مبتال میں چکنائی زائد میں خون/پیمیا ہائپرالئی یا خون فشار بلند جو  •
 دوران کے حمل صرف جو قسم ایک کی شکری ذیابیطس( ہیں ہوئی مبتال میں شکری ذیابیطس حمل دوران جو خواتین وه •

  ؛)زائد سے اس یا وزن کلو 4( دیا جنم کو بچے والے وزن زائد ایک یا) ہے ہوتی
  ؛)ساتھ کے BMI زائد سے 23( ہے شکار کا موڻاپا جو •
 وغیره ،)زائد سے اس یا سال 45( ہے عمر ادھیڻر جو •

 
 

 کریں؟ کیسے تھام روک کی شکری ذیابیطس    3.

 کر کم کو خطرے کے شکری ذیابیطس کے کر تھام روک کی موڻاپے ہم طرح، اس ہے۔ عنصر خطره بنیادی کا شکری ذیابیطس موڻاپا

 :ہیں گئے کئے تجویز میں ذیل طریقے کچھ کے تھام روک ہیں۔ سکتے

 
 %) 10-5 کا وزن کے جسم موجوده( گے کریں آغاز کا ہدف کا کرنے کم وزن لوگ والے وزن زیاده رکھنا برقرار وزن کامل •

o انڈیکس ماس باڈی کا باشندوں ایشیائی )BMI) 18.5-22.9 ہے۔  
o BMI  =میڻر( اونچائی ÷  )میڻر(  اونچائی ÷) کلوگرام( وزن( 

 کا غذا دار ریشے اعلی اور سوڈیم کم چینی، کم چکنائی، کم یعنی - غذا متوازن ساتھ کے ہدف ایک کے" زیاده ایک اور کم تین" •

  اصول
 یا منٹ 30 روزانہ دن 5 کم از کم میں ہفتے ایک( کرنا ورزش سے باقاعدگی ساتھ کے شدت کی درجے درمیانے رہنا، چست •

 )ہے جاتی کی تجویز ورزش زیاده سے اس

 
 مل مدد میں نےلگا پتہ کا بیماری جلد از جلد میں معائنے ساالنہ مناسب کے جسم ہیں، نہیں واضح عالمات کی شکری ذیابیطس میں ابتداء

 ہے۔ سکتی
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 ہیں؟ کیا وجوہات کی شکری ذیابیطس    4.

 :ہے جاتی کی بندی درجہ میں اقسام 4 پر طور عام پر بنا کی وجوہات مختلف کی شکری ذیابیطس

 
 سے عوامل کے نظام مدافعتی اور جینیاتی یہ تھی۔ کہالتی" شکری ذیابیطس منحصر پر انسولین" یہ: شکری ذیابیطس 1 ڻائپ •

 کے کرنے پیدا انسولین لئے کے ضرورت کی جسم ہے نکلتا نتیجہ کا تباہی کی خلیوں پیداوار کی انسولین میں جس ہے متعلق

 افراد متاثره زیاده سے سب ہوئے، کرتے نمائندگی کی فیصد 3 کے مریضوں دینا۔ چھوڑ کو خلیات عاجز پر طور مکمل لئے

 ہیں۔ نابالغ اور بچے
 
 فیصد 90 کے کیسز شکری ذیابیطس کہ جو تھا جاتا کہا" شکری ذیابیطس منحصر انسولین نان" کو :ذیابیطس شکری 2قسم  •

 خلیات کے جسم ہے۔ متعلق سے کمی کی ورزش اور موڻاپا غذا، ناقص پر طور بنیادی یہ تھی۔ کرتی نمائندگی کی زائد سے

 میں نتیجہ کا جس ہیں سکتے کر نہیں استعمال اور حاصل کو ڈیکسڻروز سے طرح اس اور ہیں کرتے مزاحمت سے انسولین

 طبع رغبت جینیاتی اعلی ،1 قسم نسبت بہ میں قسم اس کی شکری ذیابیطس ہے۔ نکلتا میں صورت کی شوگر اضافی میں خون

 ہے۔
 

 عام اور ہے سے وجہ کی تبدیلی میں ہارمونز والے ہونے پیدا حمل دوران پر طور بنیادی یہ :دوران حمل ذیابیطس شکری •

 مبتال میں شکری ذیابیطس حمل دوران کہ ہے چال پتہ سے مطالعات میں برسوں حالیہ ہے۔ جاتی تھم بعد کے ڈلیوری پر طور

 خطرے کے طرح اس کو خواتین ایسی چنانچہ ہے ہوتا خطره زیاده کا بڑھنے کے شکری ذیابیطس II قسم میں بعد کو خواتین

 چاہئے۔ دینی توجہ زیاده پر لینے غذا مند صحت کیلئے کرنے کم کو
 

 ادویات دیگر بشمول ہیں، مختلف سے اقسام تین باال مندرجہ جو ہیں وجوہات مختلف کی قسم اس :ذیابیطس کی دوسری قسم •

 سے، وجہ کی) سوزش میں لبلبہ یعنی سوزش، کی لبلبے کہ جیسا( امراض جینیاتی بعض پر طور کے نتیجہ کے کیمیکلز یا

 اخراج۔ کا انسولین ناکافی سے وجہ کی ہونے پیدا پر طور الواسطہب کی بیماریوں دیگر
 
 

 ہے؟ سکتا جا پہچانا سے آسانی کو عالمات کی شکری ذیابیطس یاک    5.

 :ہیں سکتی ہو عالمات ذیل مندرجہ میں مرحلے ابتدائی کو کچھ سے میں مریضوں کے شکری ذیابیطس

  لگنا کا پیاس بار بار •
  آنا پیشاب سے کثرت •
  لگنا بھوک بار متعدد •
  کمی کی وزن •
  تھکاوٹ •
  دینا دکھائی دھندال •
  شفایابی سے دیر کی زخم •
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 ہیں سکتی کر محسوس کھجلی میں اعضا پوشیده اپنے خواتین کھجلی، کی جلد •
 باقاعدگی لئے کے بچنے سے ادویات تاخیری چناچہ ہے سکتا ہو ہونا نہ بھی کا کسی سے میں عالمات باال مندرجہ میں مریضوں بعض

 ہے جاتا کیا تجویز معائنہ سے
 

.6 
  ہیں؟ کرتے تشخیص اور تحقیقات طرح کس لئے کے شناخت کی شکری ذیابیطس

 

 :گا کرے معائنے ذیل درج پر طور عام ڈاکڻر بعد، کے لینے کر نوٹ ہسڻری طبی کی مریض ایک

 ۔لینا نمونے کے خون لئے کے جانچنے سطح کی گلوکوز بغیر کے روزے: ڻیسٹ گلوکوز خون ترتیب بے 
 جانچنے کی سطح کی گلوکوز صبح اگلی اور رکھنا روزه بعد کے رات آدھی: ڻیسٹ کا گلوکوز میں خون میں حالت کی روزے 

 ۔لینا نمونہ کا خون لئے کے
 میں خون اور ہے جاتا دیا گلوکوز گرام 75 کو مریض بعد، کے لینے ڻیسٹ گلوکوز میں روزے: ڻیسٹ ڻولرینس گلوکوز اورل 

 ۔ہے جاتا لیا دوباره بعد کے گھنڻے 2 خون لئے کے مشاہدے کے تبدیلی کی گلوکوز
 HBA1c 

 

 
 
 

 7. ؟ےہ جالع ایک اک یرکش سطیبایذ
 

 مک وک ےرطخ ےک ںویگدیچیپ  وک ضیرم ۔ےہ ںیہن جالع یئوک اک یرکش سطیبایذ لاحلا یف
 وک ںوضیرم ۔ےئہاچ انرک لمع رپ لح ےک جالع ےئل ےک ےناپ وباق رپ ضرم روا ےنرک

  ۔ےئہاچ انرک وگال وک ماسقا فلتخم یک جالع قباطم ےک تدش روا مسق یک یرکش سطیبایذ

 جالع یئاذغ .1
 فلتخم وک ںوگول فلتخم ۔ےیہاچ ینرک یوریپ یک جالع یئاذغ وک ںوضیرم مامت

 وک زوکولگ روا ےنٹمن ےس ضرم وک ںوضیرم ،ےہ یتوہ ترورض یک یرولیک
 ہدش رٹسجر ےک اذغ ےئل ےک یرایت یک ونیم بسانم کیا ےئل ےک ےنرک مکحتسم

 :ںیہ لیذ جرد لوصا ماع ۔ےئہاچ انرک ہروشم ےس نیرہام

 ںیئاھک ےناھک مک ےک تیئاذغ ہدایز" ےئل ےک ےنرک مکحتسم زوکولگ ،اذغ نزاوتم" 
 ۔رادقم  روا تقو ہدعاقاب ھتاس ےک لوصا ےک

 ےس یریڈ روا لھپ ،ںایزبس ڑج ،جانا) رادقم بسانم لمتشم رپ ٹیرڈیئاہوبراک یک کاروخ 
 ۔(ںیہ لماش یھب ءایشا قلعتم

o انوہ دصیف 50 تقریباً  اک رادقم یک یرولیک لک ٹیرڈیئاہوبراک 
 ںیم ونیم زیرولیکولک 1500 ،رپ روط ےک لاثم ۔ےئہاچ

 تقریباً  یک یرولیک ےئل ےک ےنرک ادیپ ےس ٹیرڈیئاہوبراک
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 ،ربارب ےک ٹیرڈیئاہوبراک 188g تقریباً ) ،زیرولیکولک 750
  ۔(ےصح 19 - 18 ےک ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک ےسیج

o روا اناھک یداینب وک جنیچسکیا ٹیرڈیئاہوبراک الاب ہجردنم 
 ےک تار روا رہپود ،ہتشان ۔ےئہاچ انرک میسقت ںیم تقو اتشان

 مئاٹ کینسا نایمرد ےک ںوناھک روا ےصح 5 ےئل ےک ےناھک
 = ہصح 1 اک ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک ۔ہصح 1 ےئل ےک

  ۔مارگ10 اک ٹیرڈیئاہوبراک
o ںایزبس ڑج ،جانا قباطم ےک "ہلدابت ٹیرڈیئاہوبراک" ضیرم، 

 مثالً  ،ںیہ ےتکس رک بختنم رادقم بسانم یک یریڈ روا لھپ

 (ٹیرڈیئاہوبراک مارگ 10) ہصح کیا اک جانا =  
a( لمکم اک (یئوہ یکپ) زلڈون یئاھگنش/یڑچھک یک لواچ / لواچ 

  چمچ پوس
b( ہلایپ 1/3 اک (اوہ اکپ) یٹیگپس/ینورکیم 
c( 1/2 رٹیم یلم 300 = ہلایپ 1) (اوہ اکپ) اناھک اک یئج ہلایپ 

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

 ےڈنا کیا = (مارگ10 اک ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اک ںویزبس یلاو ڑج 
 ودک ھتاس ےک زئاس ےک ںوڈنا 2 / ولآ اھٹیم/ولآ ھتاس ےک زئاس ےک

  ڑج لمک/
 اٹوھچ کیا = (مارگ10 اک ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اک لھپ 

 اڑب 1/2 / لھپ یویک/یتاپشان/یگنران یوجنط/ہرتگنس/بیس
  الیک 1/2 / روگنا ےٹوھچ 10 / ہرتگنس/بیس

 مک = (مارگ12 ےک ٹیرڈیئاہوبراک) ہصح 1 اک تاعونصم یریڈ 
 ےک رڈؤاپ ھدود ارتا یئالاب / رٹیل یلم240 اک ھدود ارتا یئالاب/یئانکچ

 چمچ پوس 4
 رگوش یفاضا ای روپرھب ےس رگوش ےئل ےک ےنکور وک ےفاضا ےک زوکولگ •

 ۔ںیرک زیہرپ ےس تابورشم روا ںوناھک ےلاو
 زیہرپ ےس لامعتسا ےک یبرچ ہدایز تہب ےئل ےک تظافح یک ماظن یبلق •

 ۔(یئانکچ روا لاھک یک ںوروناج ہک اسیج یبرچ ہدش ریس رپ روط صاخ) ۔ںیرک
 تایشنم بارش ہک ےہ ہی ہجو یک سا ۔ںیرک زارتحا ےس ےنیپ بارش ہدایز تہب •

 سا ۔ےہ یتاھڑب یمک یک زوکولگ ںیم نوخ روا ےہ یترک رثاتم وک تیدافا یک
 رگا ۔ےئہاچ اناج ایک زیرگ ےس یشون بارش ھتاس ےک ٹیپ یلاخ ،ہوالع ےک

 یف لامعتسا اک بارش ےئل ےک ںودرم وت ،اتکس رک ںیہن بانتجا ےس سا یئوک
 اناج ایک دودحم کت مک ےس ہصح 1 ےئل ےک نیتاوخ روا مک ےس ںوصح 2 ند
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 ٹرپسا / رٹیل یلم150 اک بارش خرس / رٹیل یلم300 اک رئیب ہصح 1) ےئہاچ
 ۔(ےہ ربارب ےک رٹیل یلم 45 اک

 )OAD) زگرڈ سطیبایذ دادسنا لروا .2
 ںیم نوخ ےک ضیرم رپ روط یدارفنا روا لمعدر ےک تایشنم ،تلاح یک مسج ،رٹکاڈ

 ۔ےگ ںیرک مہارف ےخسن قباطم ےک تلاح یک ےنرک لورٹنک وک زوکولگ
 مثالً    لعف  مسق

 نیلوسنا ہبلبل Sulfonylureas/سیرلوینوفلس
 وک جارخا ےک تبوطر

   ےہ اترک زیت

 ڈیئاماٹوبلوٹ

 ڈیئازالکیلگ
 MR ڈیئازالکیلگ
 ڈیئاریپمیلگ
 ڈیئازیپیلگ

 یک زوکولگ ںیم رگج سڈیئاناوگیب
 یترک مک وک راوادیپ
 زوشٹ ےک مسج ،ےہ

 ےس فرط یک (ںوھٹپ)
 ےناگل ےک زوکولگ
 ےہ یترک ہفاضا ںیم
 ںیم یلان یک ےدعم روا
 بذجنا ےک زوکولگ
  ےہ یتال یمک ںیم

 لماع سطیبایذدض ۔ نمروفٹیم
 XR نمروفٹیم

 α-سیڈیئاسوکولگ 
  زرٹیبیہنا

 تہب دعب ےک ےناھک
 ےس زوکولگ ہدایز

 ےئل ےک ےنچب
 ںیم تنآ یٹوھچ

 باذجنا ےک زوکولگ
 ںیرک ہتسہآ وک

 Acarbose/زوبرکیا 

 ےئل ےک نیلوسنا زنوزاٹیلگ/زنزاٹئالگ
 ںیم تیساسح یک مسج
 ےس سج ںیرک ہفاضا
 ںیم ںویلخ زوکولگ
 روا یگ ےئاج وہ لخاد
 حطس یک زوکولگ

  ۔ےہ یتاٹھگ

 نوزاٹیلگویپ
 نازوٹوگویئاپ

 لڈیئاٹپیپیڈ
  عنام ميزنا 4-سڈیئاٹپیپ

 نیلوسنا ہبلبل
 وک جارخا ےک تبوطر

 نٹپلگاٹس/نٹپلگیپیٹس
 نٹپیلگاڈلو
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 نٹپلگانیل   ںیرک زیت
 نٹپیلگاسکیس

 نٹپلگولا

 / سڈینیٹیلگیم
 سڈینیلگ

 نیلوسنا ہبلبل
 وک جارخا ےک تبوطر

 ںیرک زیت

 ڈیئانیلگیپیر

SGLT2-زرٹیبیہنا 

 زاب تمحازم ںیم ےدرگ
 ڈلب مک روا باذجنا
 ہک اسیج ؛رگوش
 ،نزولفیلگاپما
 نزولفیلگاپیڈ

 نزولفیلگاپیڈ
 نیزولفیلگاپمیا

 نزولفیلگانیک

 نشکجنا اک نیلوسنا .3
 ۔ےہ ہقیرط کیا یہ اسیو ےئل ےک جارخا ےک لومعم یک نیلوسنا ےک رک مظنم وک زوکولگ

 لروا ںیم نج ےہ اتوہ قالطا رپ ںوضیرم 2 پئاٹ ھچک روا ںوضیرم 1 پئاٹ اک جالع سا
 اج ایک ںیہن مظنم وک حطس یک زوکولگ دعب ےک ےنرک وگال ےک کمیسیلگوپئاپ

 ۔ےہ اتکس
 کیا ہی ،ےہ اتکس اج یک میسقت ںیم تدم 5 یک لمع ےک نیلوسنا وک نشکجنا ےک نیلوسنا

 رپ روط ماع ۔اگ وہ نیلوسنا سکم یرپ روا لمع لیوط ،لمع ٹیڈیمرٹنا ،لمع رصتخم ،لمع یروف
 روا ےگ ںیرک ہلصیف اک دادعت یک نشکجنا ہبولطم روا کاروخ یک نیلوسنا ،مسق رٹکاڈ

 ۔ںیہ ےتکس اگل نشکجنا یھب ےس دوخ ضیرم دعب ےک تیبرت

  کٹیمیم زنٹیرکنا
 وک زوکولگ ےسج ےہ یتلج یتلم ےس (GLP-1) 1-ڈیئاٹپیپ یسیج-نوگاکولگ یک ںوتنآ ہی

 ہی ۔ےہ اتاج ایک لامعتسا ےئل ےک ےنرک ہفاضا ںیم جارخا ےک نیلوسنا ںیم ےنرک لورٹنک
 ےہ اود ہدرک رایت یئن کیا

 
 8. ؟ںیہ یس نوک نوک ںایگدیچیپ یک یرکش سطیبایذ

 
 ںایگدیچیپ دیدش .1

 ےڈنھٹ وک ںوضیرم (حطس مک رپ روط یلومعم ریغ یک رگوش ںیم نوخ) ایمیسیلگوپئاہ دیدش •
 وہ یھب یشوہیب راک رخآ ای یگدونغ ،نکڑھد یک لد نیرت زیت ،نپالیپ ،یپکپک ،ےنیسپ

 ےسیج ،ےہ یتکس اج ید ٹیرڈیئاہوبراک مارگ15-10 وت ،ےہ ںیم شوہ ضیرم رگا ۔ےہ یتکس
 روا ،سالگ 1/2 اک سر ےک ںولھپ /کنرڈ ٹفاس ماع ای ،سپمل 3 ےک یڈنیک لھپ/رگوش بویک

 ۔ںیل ٹکسب 4-3 روا رپ ےنوہ رتہب تمالع
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 (حطس یلعا یلومعم ریغ یک رگوش ںیم نوخ) ایمیسیلگرپئاہ دیدش •
 ےب ،سایپ ہدایز ےس ترورض روا ےہ یتکس آ ےق ،یلتم ،سناس یزیت ،یرہگ وک ںوضیرم

 وک ںوضیرم ںیم ےلحرم سا ۔ےہ یتکس نب ثعاب اک (تلاح یک یشوہ ےب لیوط) اموق ای یشوہ
 ۔ےئہاچ انید اورک لخاد لاتپسہ ےکس وہ یدلج ینتج

 ںایگدیچیپ یمئاد .2
 تدم لیوط حطس یک زوکولگ روا ےہ یتوہ ںیہن لورٹنک رپ روط بسانم یرکش سطیبایذ رگا
 ےتاج وہ ہدیسر ررض ےس یناسآ ماظن یباصعا روا ںیدیرو یک نوخ ،ےہ یتہر دنلب نارود ےک

 ۔ےہ اتکس وہ ںیم تروص یک یماکان ای ناصقن یتدم لیوط اک ءاضعا ہجیتن اک سج ںیہ

  ںایگدیچیپ  ءاضعا

 جلاف ہک اسیج ،ضرم رلوکسیووربیریس  غامد

 اموکولگ ،دنبایتوم ،یھتپ ونیٹیر  ںیھکنآ

 نوخ روا لد
 ںیدیرو یک

 نوخ راشف دنلب ،یماکان یک لد ،ضرم اک دیرو نایرش 

 یماکان یک ےدرگ ،ضرم یئابو ،جارخا اک نموبلیا ںیم ہروراق  ےدرگ

 ںؤاپ 

 ،رسلا ،ہضراع یئوک اک ںوگر/یھتیپ رلوکساو ،ہضراع یبصع/یھتیپ وروین 
 ےنٹاک وضع اک ںوگول التبم ںیم رسلا داعیملا لیوط ےک ءاضعا مک) ضرم یئابو

 (ےہ یتکس ڑپ ترورض یک

 وک طورش یک لورٹنک وک زوکولگ ۔ےہ اتکس رک مک وک ںویگدیچیپ لورٹنک زوکولگ یلاثم
 :ےہ اتکس اج اناچہپ ےس ںوقیرط لیذ ہجردنم

  HbA1c ایک (1
 نجیسکآ ےس وشٹ ےک مسج وج ےہ مسق کیا یک نیٹورپ ںیم لیس خرس ےک نوخ نبولگومیہ

 ےس نبولگومیہ زوکولگ ںیم نوخ ۔ےہ یترک رود وک ڈیئاسکآ یئاڈ نبراک رود روا ےہ یتاج ےل
 ںوضیرم ےہ یگدنز طسوا یک ہام 3 یک ںویلخ خرس ےک نوخ ہکنوچ ۔ںیہ ےتکس رک کلسنم

 ۔ےہ یتکس اج یھکید ےس شئامیپ یک HbA1c ایک حطس یک زوکولگ طسوا ںیم ہام 3-2 یرخآ ےک

 دصیف 1 ںیم HbA1c ہک ےہ اتلچ ہتپ ےس تاعلاطم ۔ےئہاچ ینوہ رپ %6.5> حطس HbA1c یلاثم
 کت دصیف 37 روا ےہ یتکس رک مک وک ہرطخ ےک توم یک یرکش سطیبایذ دصیف 21 ،یمک

 ۔ےہ یترک مک وک (ہریغو ،یماکان یک ےدرگ ،یھتیپ انیٹیر ےسیج) ضرم اک یرلپیک

 ردق یک زوکولگ ںیم نوخ دعب ےک ےناھک روا ںیم ےزور (2

 ردق یک زوکولگ ںیم نوخ 
(mmol/L)  نیرتہب   

 لومعم
 ےک

  قباطم

 بارخ 
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 10.0<  8.0>  6.0-4.0  ںیم ےزور 

 12.0<  10.0>  8.0>  ےٹنھگ 2 دعب ےک ےناھک 

 
 رک ینارگن یک زوکولگ ےس یگدعاقاب ےس دوخ ضیرم رگا ہک ےہ اتوہ رہاظ ےس قیقحت

 روا ےہ اتکس اج ایک لورٹنک ےس ےقیرط رتہب وک زوکولگ ںیم نوخ وت ،ےہ اتکس
 ۔ےہ اترک مک وک ےرطخ ےک ںویگدیچیپ

 رگوش ںیم باشیپ (3

 ےتکس رک لامعتسا رپیپ سکٹسنیلک ےئل ےک ےنرک ٹسیٹ اک رگوش ںیم باشیپ مہ
 یک بذجنا یک ےدرگ وت ےہ یتاج وہ ہدایز ےس 10mmol/L ردق یک زوکولگ ںیم نوخ بج ۔ںیہ

 ،اذہل ۔ےہ اتکس اج ایاپ ںیم باشیپ رگوش ےس ہجو سا روا ےہ یتوہ عقاو یمک ںیم تیحالص
 ںیہن یساکع یک ردق لصا یک زوکولگ ںیم نوخ رپ روط تسرد ٹسیٹ اک رگوش ںیم باشیپ

 اک ںوضیرم ہی روا ےہ اتہر ماکان ںیم ےنرک رہاظ وک تلاح کمیسیلگ وپئاہ روا ےہ اتکس رک
 ںویگدیچیپ روا ےہ ںیہن ہقیرط اھچا ےس بس ےئل ےک ینارگن یک لورٹنک زوکولگ ےس دوخ

 یگتسرد یک ٹسیٹ ےک رگوش ںیم باشیپ یھب تایودا روا رمع ،ںآرب دیزم ۔ےہ اترک مک وک
 ۔ںیہ یتکس رک رثاتم وک
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 کریں؟ کیسے بھال دیکھ کی لوگوں المبت میں شکری ذیابیطس    9.

 میں نکالنے حل کا مرض کے ان اور ہے ضرورت کی سیکھنے سے طریقے مناسب سے ذرائع دیگر اور کالسوں لرننگ کو مریضوں

 :ہیں شامل پہلو ذیل مندرجہ میں جس جائے، کیا عمل مصروف

 پانا قابو پر مرض •
o کریں عمل پر اصولوں غذا شکری ذیابیطس 
o ڻیسٹ گلوکوز سے خود جیسے کریں، نگرانی کی حالت کی گلوکوز میں گھر 
o سمجھیں کو اثرات ضمنی اور اثرات کے ادویات اور لیں ادویات پر وقت 
o تکنیک کی انجکشن انسولین 
o کریں کنڻرول کو وزن جسمانی اور کریں ورزش سے باقاعدگی 

 تھام روک کی پیچیدگی •
o سمجھیں کو وبستبند اور تھام روک عالمات، کی گلیسیمیا ہائپو 
o بچیں۔ سے کھانے چوٹ اور پہنیں جوتے حفاظتی رکھیں صاف اور خشک پاؤں اپنے بھال، دیکھ کی پاؤں 
o بچیں سے انفیکشن اور معائنہ کا دانتوں سے باقاعدگی بھال، دیکھ کی منہ  
o لگائیں کھوج کی مسائل میں مرحلے ابتدائی کریں، نگرانی کی لپڈ خون اور خون فشار 
o دیں کر بند نوشی شراب اور نوشی سگریٹ لئے کے کرنے کم کو خطرے کے پیچیدگیوں 

 ہیں۔ مریض کے شکری ذیابیطس آپ کہ رکھیں ہمراه بینڈ ہینڈ لئے کے نشاندہی •
 کریں۔ بندوبست اور لگائیں پتہ کا پیچیدگیوں ہی میں مرحلے ابتدائی کریں، شرکت میں جائزوں اور مشاورت اپ فالو
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