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मधमुहे स्वस्थ जीवनशैली र बानीह� 
नयाँ क्षे� पि�मी अस्पताल क्लस्टरको �ावसाियक थेरापी िवभाग �ारा �कािशत 
य�द तपाइँसँग कुनै ��ह� छन ्भने, कृपया तपाइँको पेशागत िच�कत्सकसँग सल्लाह िलनुस्। 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनयाँ संस्करण �बल �नेछ। 
 
हङकङमा मधुमेहका िबरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार १० मध्ये एक जना वयस्क मधुमेहबाट पीिडत छन ्। 
�ाथिमक मधुमेहलाई टाइप १ र टाइप २ मा िवभाजन गनर् स�कन्छ। 
 
टाइप २ मधुमेह (पिहले "गैर-इन्सुिलन-िनभर्र मधुमेह" भनेर िचिनन्थ्यो) मधुमेहको सबैभन्दा सामान्य �कार हो, जुन वयस्कह�मा बढी 
�न्छ। कारण यो हो �क शरीरका कोिशकाह�ले इन्सुिलनको �ितरोध गछर्न्, जसले कोषह�लाई �भावकारी �पमा ग्लुकोज इन्जेस्ट गनर् र 
�योग गनर्बाट रोक्छ, जसले गदार् रगतमा धेरै िचनी जम्मा �न्छ। यस �कारको मधुमेह मुख्यतया आनुवंिशक�, अस्वस्थ खाने बानी, 
मोटोपन र �ायामको कमी जस्ता जोिखम कारकह�सँग सम्बिन्धत छ। 
 
मधुमेह एक �ोिनक रोग हो जुन िनको �न सक्दनै, तर जबसम्म रगतमा िचनीको मा�ा आदशर् स्तरमा कायम रहन्छ, मधुमेह 
ज�टलताह�को घटना घटाउन वा �ढलो गनर् स�कन्छ। रगतमा िचनीको मा�ालाई �भावकारी �पमा िनयन्�ण गनर् िच�कत्सकको 
िनद�शनअनुसार िनयिमत औषिध सेवन गन� र समयम ैफलोअप गन� मा� होइन दिैनक जीवनबाट सु� गनर् आवश्यक छ। जीवनशैलीको 
समायोजन र स��य र� सुगर �वस्थापनको माध्यमबाट, स्वस्थ जीवन बानी र जाग�कता कायम गन�, यसले मधुमेह रोगीह�लाई 
उ�ेश्यपूणर् र अथर्पूणर् जीवन कायम गनर् म�त गन�छ। 
 
 
स्वस्थ जीवनशैलीको लािग 8 चरणह� 
भाग १ र� सुगरको स्तरलाई असर गन� जीवन कारकह� पिहचान गनुर्होस् 
● र� सुगर स्तर 
● शारी�रक गितिविध 
● आहार 
● रोग, शल्य��या, आघात 
● गभार्वस्था, मधुमेह औषिध र इन्सुिलन 
● अन्य औषिधह� 
● भावना 
 
भाग २ स्वस्थ खाना खाने बानीह� 
● अनाज, जरा सागसब्जी, फलफूल र दगु्ध उत्पादनह� सिहत काब�हाइ�ेट यु� खानेकुराह� मध्यम मा�ामा खानुहोस ्
● तेल, नुन र िचनी कम भएको खानेकुरा छनोट गनुर्होस् 
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भाग 3 उपयु� शारी�रक गितिविध 
शारी�रक गितिविध बढाउनुहोस् र �ायाम बानीह� िवकास गनुर्होस् 
● िनयिमत शारी�रक ��याकलाप गन� बानी बसाल्नुहोस ्
● अनुसन्धानका अनुसार, �दनको आधा घण्टा वा बढी शारी�रक गितिविधले शरीरको स्वास्थ्यलाई म�त गनर् सक्छ (सि�त �ायाम 

सम्भव छ, �त्येक पटक दस िमनेट भन्दा कम)। कम ब्लड सुगर रो� �ायाम गदार् िचनी र िबस्कुट बो�ुहोस्। एकअकार्लाई �ोत्साहन 
र हेरचाह गनर् एक अकार्लाई साथ �दन सल्लाह �दइन्छ 

● दिैनक जीवनमा शारी�रक गितिविध गन� बानी बसाल्नुस् 
- धेरै िहड्नुहोस्, कम सवारी गनुर्होस्, सवारी एक स्टप पिहले नै ओलर्नुहोस ्र िहड्नुहोस् 
- सीढीह� बढी र िलफ्ट कम �योग गनुर्होस् 
- झ्याल पुछ्न,े भ्याकुम गन�, कार धुने आ�द जस्ता घरको काम आफ�  गनुर्होस्। 

● गितशील फुसर्त/सामुदाियक खेलकुद गितिविधह�मा भाग िलनुहोस,् जस्त ैनाच्ने, हले्थ �कगोङ, ताई ची, पाकर् मा िहड्ने, बग�चामा, 
साइकल चलाउन,े कुकुरसँग �हंड्ने, बािहर िनस्कने, पौडी खेल्ने आ�द। 

 
भाग 4 स्वस्थ तौल कायम रा�ुहोस ्
● बडी मास इन्डेक्स (BMI) = वजन (kg) ÷ उचाई (m) ÷ उचाइ 
● स्वस्थ शरीरको वजन सूचकांक: 18.5 दिेख 22.9 kg/m2 

 
भाग 5 मनको शािन्त कायम रा�ुहोस ्र  आराम �दनुहोस 
● तनाव र भावनाह�को �बन्ध गनुर्होस् 
● शारी�रक र मानिसक �पमा कसरी आराम गन� िस�ुहोस् 
● साझेदारी गनुर्होस् र अ�सँग आफ्नो भावनाको बारेमा कुरा गनुर्होस् 

 
भाग 6 अस्वस्थ बानीह� छोड्नुहोस् 
● धु�पान बन्द गनुर्होस् 
● रक्सी िपउनबाट बच्नुहोस् 

 
भाग 7 ठोस समथर्न नेटवकर्  स्थापना गनुर्होस् 
● तपा�लाई साझा गनर् र मधुमेहको सामना गनर् म�त गनर् प�रवार, साथीह�, र सँगी मधुमेह पीिडतह�लाई रा�ो संचार कायम रा� 

�दनुहोस्। 
 

भाग 8 रोगह�को आत्म-िनगरानी/ज�टलताह�को रोकथाम 
● डाक्टरको िनद�शन अनुसार औषिध िलनुहोस् वा इन्सुिलन इन्जेक्सन गनुर्होस्, र िनयिमत �पमा फलोअप गनुर्होस् 
● स्व-िनगरानी र घरमा रगत ग्लुकोज रेकडर् गनुर्स् 
● आत्म-हरेचाह: छाला, खु�ा र दाँतको स्वास्थ्य कायम रा�ुहोस 
● रगतमा िचनीको मा�ा कम �न न�दन िचनी र केक बो�ुहोस् 
● आफ्नो साथमा मधुमेह काडर् वा �ेसलेट बो�ुहोस् 

 


