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ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ  

ਿਨਊ ਟੇਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ  

 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈI ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਤ� 

ਪੀੜਤ ਹIੈ  ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ (ਪਿਹਲਾ ਂ“ਗੈਰ-ਇੰਸੁਿਲਨ-ਿਨਰਭਰ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼” ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਆਮ 

ਿਕਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਗਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਲੈ ਇੰਸੁਿਲਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

ਸੈਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸ਼ੁਗਰ 

ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਪਰ੍ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੇਿਟਕਸ, ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਨ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਦ ੇਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈI  

 

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੁਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ 

ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ 
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ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਨਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹIੈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 

ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਇਹ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾI  

 

ਇੱਕ ਿਸਹਤਮਦੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਲਈ 8 ਚਰਣ  

ਭਾਗ 1 ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ 

 ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ  

 ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ  

 ਖੁਰਾਕ  

 ਿਬਮਾਰੀ, ਸਰਜਰੀ, ਸਦਮਾ  

 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸੁਿਲਨ  

 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ  

 ਜਜ਼ਬਾਤ  

 

ਭਾਗ 2 ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ  

 ਅਨਾਜ, ਜੜਹ੍ ਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰ੍ ੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਖਾਓ  

 ਘੱਟ ਤੇਲ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖਡੰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ  
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ਭਾਗ 3 ਉਿਚਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ  

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਧਾਉਨਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ   

 ਿਨਯਿਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ  

ਇੱਕ ਿਰਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਵਸਥ ਰਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸੰਚਤ ਕਸਰਤ ਸੰਭਵ ਹ,ੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦਸ ਿਮਨਟ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�)I ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਿਬਸਕੁਟ ਨਾਲ ਰੱਖੋI ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI  

 ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ  

- ਿਜਆਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਤ� ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਪਿਹਲਾਂ ਉਤਰੋ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ 

- ਪੋੜੀਆਂ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟ  

- ਘਰ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਖੜਿਕਆ ਂਨੰੂ ਪੰੂਝਣਾ, ਵੈਿਕਊਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਧੋਣਾ ਆਿਦI   

 ਸਰਗਰਮ ਮਨੋਰੰਜਨ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ  

ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾੰਸ, ਹਲੈਥ ਿਕਗ�ਗ, ਤਾਈ ਚੀ, ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਘਮੂਨਾ, ਗਾਰਡਿਨੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਨਾ, ਕੱੁਤੇ ਨੰੂ ਘੁਮਾਣਾ, ਬਾਹਰ 

ਘੂਮਨਾ, ਤੈਰਨਾ ਆਿਦI  

ਭਾਗ 4 ਸਹੀ ਵਜਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਨਾ    

 ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੇਕਸ (BMI) = ਵਜਨ (ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ) ÷ �ਚਾਈ (ਮੀਟਰ) ÷ �ਚਾਈ  

 ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਵਜਨ ਇੰਡੇਕਸ: 18.5 ਤ� 22.9 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ/ਮੀਟਰ2   
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ਭਾਗ 5 ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ   

 ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰੋ  

 ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ੋ 

 ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ  

 

ਭਾਗ 6 ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ  

 ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡੋ  

 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ  

 

ਭਾਗ 7 ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨੇਟਵਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ  

 ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਾਥੀਆ ਂਨੰੂ ਚੰਗਾ ਸਚੰਾਰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ� ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ 

 

ਭਾਗ 8 ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ ਿਨਗਰਾਨੀ/ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ  

 ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਸੁਿਲਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰੋ  

 ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਲਡੱ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਕਰਨਾ  

 ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਸਿਕਨ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ  
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 ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਰੱਖ ੋ 

 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਰ੍ਸੇਲੈ�ਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖੋ  
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