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 �ت عادات انہصحت مندوچ  ِذ�اب�طس
گ

 طرز زند�
ن ہاسِپڻل کلس�ٹ دے آ����شنل تھرایپ ڈیپارڻمنٹ دی  �ڻور�ز و�س�ٹ  جانب توں شائع کیتا گ�انیو ڻ�ی

،�� �ساں دے کویئ سواالت ہ  مہ��این کر � اپ�ن پ�شہ ور معالج توں مشورە کرو۔ وون �ت

 

 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 

پرائمری اے۔ اعدادوشمار دے مطابق دس وچوں ا� بالغ شخص ِذ�اب�طس دا شکار اے۔  ر�ا ہانگ کانگ وچ ِذ�اب�طس دے م��ضاں دی تعداد وچ اضافہ ہو 

 وچ تقس�م کیتا جا سکدا اے۔ 2�ت ڻائپ  1ِذ�اب�طس نوں ڻائپ 

 

ا�ت انحصار دے بغ�ی " جو ما�ن وچ معروف بہِذ�اب�طس ( 2ڻائپ  ن  ) ِذ�اب�طس دی سب توں عام قسم اے، � ندیجاین ِذ�اب�طس" دے نام توں جاا�سولنی

ن دے خالف مزاحمت کر  ں وچ ز�ادە عام اے۔ اس دی وجہ ایہہ اے کہ جسم دے خل�ی اجو بالغ ، جو خل�ات نوں مؤثر ط���ت توں گلوکوز دے د� ننی ا�سولنی

جمع ہو جاندی اے۔ اس قسم دی ِذ�اب�طس بن�ادی طور �ت خطر�  شکر اے، جس دی وجہ توں خون وچ بہت ز�ادە دی �ت استعمال توں روک انجذاب

 ے۔تعلق رکھدی ازش دی ک� توں دے عوامل جی� جین�ات، غ�ی صحت بخش کھا�ن دی عادات، موڻاپا �ت ور 

 

ا�ت برقرار رکھا جا�ئ جدوں  مگر ، ےکیتا جا سکدا ا  ہنی ِذ�اب�طس ا� دائ� ب�ماری اے جس دا عالج ن ، تک خون وچ شکر نوں مثا� سطح  ِذ�اب�طس دی  �ت

 وچ ک� �ا تاخ�ی ہو سکدی اے۔ 
گ

ولخون وچ پ�چ�دگاں دی موجود� ا�ت عمل    شکر دی سطح نوں مؤثر ط���ت توں کن�ٹ کرن لئئ نہ �ف ڈا��ٹ دی ہدا�ات 

 تاں دوا ل
گ

وری اے کہ باقاعد� ا�ت فالو اپ کر  ئت جا�ئ کرنا �ن ،�ت وقت   توں وی   وا�ا جا�ئ
گ

وعات روزمرە دی زند� ۔ ین چا� دی اےجا کیئت بل�ہ اس دی �ش

 وچ 
گ

 گزار�ن دی ع انہصحت مند، �ت خون وچ شکر دے فعال انتظام تبد��طرز زند�
گ

ِذ�اب�طس دے م��ضان نوں  ذر��پ�دا کر�ن دے فعال�ت ادات �ت زند�

۔ بامعئن بامقصد �ت 
گ

 برقرار رکھ�ن وچ مدد م� �
گ

 زند�

 

 

 لئئ 
گ

 اقدامات 8صحت مندانہ طرز زند�

 دی شناخت کرونوں متاثر کر�ن وا�  اںخون وچ شکر دی سطح  1حصہ 
گ

 عوامِل زند�

 خون وچ شکر دی سطح 

 �جسماین �گر 

 غذا 

 ب�ماری، �جری، صدمہ 

  ن  حمل، ِذ�اب�طس دی دوا �ت ا�سولنی

 د�گر ادو�ات 

 جذبات 

 

 کھا�ن د�اں صحت مندانہ عادتاں  2حصہ 

  اں، پھل �ت دودھ دی مصنوعات شامل ن ہاںکھائو جن  آ� خورا�معتدل مقدار وچ کار���ائ�ڈر�ٹ� ن  نی وچ اناج، جڑ وا� س��

 ��و�وچ ت�ل، نمک �ت چیئن کم ہو  ہاںکرو جن  منتخبدا  کھا�ن   ا 

 

 مناسب جسماین �گر�  3حصہ 
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 پ�دا کرو اتجسماین �گر� وچ اضافہ کرو �ت ورزش دی عاد

 باقاعدە جسماین �گر� دی عادت ڈالو 

رزش ممکن اے، و  افزا�ش پذیر دی صحت نوں بہ�ت بنا سکدی اے ( بدنتحقیق دے مطابق دن وچ آد� گھن�ٹ �ا اس توں ز�ادە دی جسماین �گر� 

ش دے دوران چیئن �ت �سکٹ نال رکھو۔ ا� دو�� دی دی کم سطح توں بچن لئئ ورز  )۔ خون وچ شکر ہوو� ہر واری دس منٹ توں کم نہ

 دو�� دا نال دی�ن دا مشورە دتا جاندا اے۔ حوا� نال ا�حوصلہ افزایئ �ت خ�ال رکھ�ن دے 

 وچ جسماین �گر� دی عادت نوں فروغ دو 
گ

 زند�

 �ت چلو جاؤ  سواری توں ا� اسڻاپ پہ� اتر  ر ہوو،سوا سوار�اں �ت کم�ادە چلو، ز  -

ز دا کم استعمال کرو - ھاں دا ز�ادە �ت ا�لی���ٹ ٹ  س�ی

ە ،دھونا  گاڑ�اںکرنا،    کلیننگ  گھر دے م��د کام خود کرو، جی� کھڑکیوں نوں صاف کرنا، و�کیوم -  وغ�ی

 لوصہ متحرک تف���/کمیونئٹ کھ�الں دی �گرمیوں وچ ح 

، سائ�کل چالنا، ک�ت دے نال چ ا کہج�س ، پارک وچ چہل قد�، باغباین ە۔ہل قد� کرنرقص، ہ�لتھ ک�گونگ، تایئ �پ ا� وغ�ی  ا، باہر نکلنا، ت�ی

 

 وزن برقرار رکھو انہصحت مند 4حصہ 

 ) باڈی ماس انڈ�کسBMI (= ) وزنkg) قد / (m (x ) قدm( 

  :22.9 توں  18.5 صحت مند جسم دے وزن دا انڈ�کس kg/m2 

 

 ویذہئن سکون نوں برقرار رکھو �ت دماغ نوں سکون د 5حصہ 

  کرو  بندو�ستتناؤ �ت جذبات دا 

 جسماین �ت ذہئن طور �ت آرام کر�ن دا ط��قہ س�کھو 

 ا� �ت بات کرو  دو�اں دے نال اپ�ن جذبات دا اش�ت

 

 ترک کروعادات نوں  مندانہغ�ی صحت  6حصہ 

 تمبا�و نو�ش ترک کرو 

 اب  پی�ن توں گ��ز کرو �ش

 

 مضبوط معاونئت ن�ٹ ورک �شک�ل دیو 7حصہ 

  س� نوں ِذ�اب�طس دا سامنا کر�ن وچ مدد مل �ساں، تا�ہ ن دیو بات چ�ت کر  عمدە طور �ت افراد نوں نا� خاندان، دوستاں، �ت ِذ�اب�طس دے شکار 

 

/پ�چ�دگی�اں توںاز ب�ماراں دی   8حصہ   بچاؤ خود نگراین

 ڈا��ٹ دی ہدا�ا 
گ

ن دا انج�کشن لگاؤ، �ت باقاعد�  کرواؤفالو اپ   نالت دے مطابق دوا لو �ا ا�سولنی

  ا�ت خون وچ  نگراین �ت ر�کارڈنگ از خود دی  شکر دی سطحگھر 

   ا جا�ئ دی صحت نوں برقرار رکھ دنداںد�کھ بھال: جلد، پاؤں �ت اپئن� 

   رکھو ہمراەروکن لئئ چیئن �ت ک�ک کم ہو�ن توں خون وچ شکر نوں 

  رکھ ہمراەِذ�اب�طس کارڈ �ا ب��سلٹ اپ�ن 
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