
 

ਬੀਮਾਰੀ ਦ' ਿਦਨ ਦ' ਿਨਯਮ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼  

ਬੀਮਾਰ ਹ2ਣ ‘ਤ' ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜ8ਠਣਾ 
ਜਦ: ਤuਸ< ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸ=ਸ ਕਰਦ' ਹ2। 

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹ)ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ0 ਹ1 ਿਕ ਤuਹਾ5 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹ)ਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਹ) ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਪਰ, ਬੀਮਾਰ ਹ)ਣ ਨਾਲ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਧ=ਰ= >ਭਾਿਵਤ ਹ) ਸਕਦੀ ਹ1। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹ1 ਿਕਉਂਿਕ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦ= >ਤੀ ਤuਹਾਡ= ਸਰੀਰ ਦਾ ਕuਦਰਤੀ >ਤੀਕਰਮ ਵਧ=ਰ= ਗਲEਕ)ਜ਼ ਬਣਾਓਂਦਾ ਹ1। ਇਹ ਤuਹਾਡ= ਬਲGਡ 
ਗuਲEਕ)ਜ਼ ਦ= ਪGਧਰ 5 ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹ1, ਭਾਵH ਤuਸ0 ਉਲਟੀਆ ਂਕਰ ਰਹ= ਹ) ਅਤ= ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਵGਚ ਅਸਮਰGਥ ਹ)। 

ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆ,ਂ ਜ2 ਤuਹਾਡ' ਬਲ8ਡ ਗਲ=ਕ2ਜ਼ ਦ' ਪ8ਧਰ D ਵਧਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਵ8ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 

• ਜuਖਾਮ, ਫਲE ਜM ਵਾਇਰਸ 
• ਪ=ਟ ਖਰਾਬ ਹ)ਣਾ 
• ਗਲN= ਦਾ ਦਰਦ 
• ਿਪਸ਼ਾਬ ਸਬPਧੀ ਲਾਗ 
• ਛਾਤੀ ਿਵGਚ ਲਾਗ 
• ਸGਟ ਲGਗਣੀ 
• ਹGਡੀ ਦਾ ਟuGਟਣਾ 
• ਸਟੀਰRਇਡ ਟ1ਬਿਲਟ ਜM ਇPਜ1ਕਸ਼ਨ ਲ1ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤuਹਾਡ= ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦ= ਪGਧਰ ਿਵGਚ ਵਾਧਾ 

ਹ)ਵ=ਗਾ 

ਉHਚ ਬਲ8ਡ ਗuਲ=ਕ2ਜ਼ ਦ' ਲ8ਛਣ 

• ਿਪਆਸ ਵGਧਣਾ 
• ਮEPਹ ਸuGਕਣਾ 
• ਬਹuਤ ਸਾਰਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ 
• ਥਕਾਵਟ ਅਤ= ਸuਸਤੀ 

 



ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦ' ਇਲਾਜ D ਕਦ' ਵੀ ਬJਦ ਨਾ ਕਰ2 

• ਆਪਣੀਆ ਂਗ)ਲੀਆ ਂਲ1ਣਾ ਜਾਰੀ ਰGਖ)। 
• ਜ=ਕਰ ਤuਹਾ5 ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਦuਆਰਾ ਤuਹਾਡ= ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇGਕ 

ਮੀਟਰ ਿਦGਤਾ ਜMਦਾ ਹ1, ਤM ਿਦਨ ਿਵGਚ ਘGਟ)-ਘGਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜMਚ ਕਰ)। 
• ਇGਕ ਿਦਨ ਿਵGਚ ਸ਼Eਗਰ ਮuਕਤ ਘGਟ) ਘGਟ ਪPਜ ਿਪPਟ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ, ਖਾਸ ਤRਰ 'ਤ= ਪਾਣੀ। 
• ਆਪਣੀ ਆਮ ਖuਰਾਕ ਲ1ਣ ਦੀ ਕ)ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ)। 
• ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵGਚ ਅਸਮਰGਥ ਹ), ਤM ਭ)ਜਨ ਦੀ ਥM ਤਰਲ ਦਾ ਸ=ਵਨ ਕਰ)। ਜ=ਕਰ 

ਸPਭਵ ਹ)ਵ= ਤM ਹਰ ਘPਟ= ਛ)ਟੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵGਚ ਸ=ਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕ)ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ)। ਇGਥ= ਕuGਝ ਉਦਾਹਰਣM 
ਹਨ ਜ) ਇਹ ਦGਸਿਦਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਕPਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲ1ਣੀ ਹ1: 

ਇਨKL ਿਵ8ਚ: ਹਰ ਇ8ਕ ਿਵ8ਚ 10 ਗMਾਮ ਕਾਰਬ2ਹਾਈਡਰ'ਟ ਹਨ: 

• 1 ਕGਪ ਦuGਧ (200 ਿਮਲੀ) 
• 1 ਛ)ਟਾ ਗਲਾਸ (100 ਿਮਲੀ) ਫਲ ਦਾ ਰਸ (ਿਫGਕਾ)  
• ਲuਕਾਜ਼=ਡ 110 ਿਮਲੀ 
• ਕ)ਕਾ-ਕ)ਲਾ (ਡਾਈਟ ਨਹ0) 100-150 ਿਮਲੀ 
• ਲ=ਮ)ਨ=ਡ (ਿਨPਬE ਪਾਣੀ)) (ਡਾਈਟ ਨਹ0) 200 ਿਮਲੀ 
• ਆਈਸUੀਮ 1 ਸਕEਪ (50 ਗVਾਮ) 
• ਜ1ਲੀ (ਸਧਾਰਨ) 2 ਚਮਚ (65 ਗVਾਮ) 
• ਘGਟ ਕ1ਲ)ਰੀ ਵਾਲਾ ਦਹ0 (ਫਲ ਯuਕਤ) - 1 ਛ)ਟੀ ਡGਬੀ (120 ਗVਾਮ) 
• ਦਹ0 (ਸਾਦਾ) 1 ਛ)ਟੀ ਡGਬੀ (120 ਗVਾਮ) 

ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਉਲਟੀਆ ਂਕਰ ਰਹ= ਹ) ਅਤ= ਿਨਯPਤਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵGਚ ਅਸਮਰGਥ ਹ), ਤM ਆਪਣ= ਜੀਪੀ, 
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜM NHS 111 ਨਾਲ ਸPਪਰਕ ਕਰ)। 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਗNਰ ਇਨਸuਿਲਨ ਟੀਕ' (ਿਜਵO ਐਕਸਨ'ਟਾਈਡ (ਬਾਈਟਾ) ਜL 
ਲੀਰਾਗਲ=ਟਾਇਡ (ਿਵਕਟ2ਜ਼ਾ) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹN 
 
ਆਪਣੀ ਬਾਈਟਾ ਜM ਿਵਕਟ)ਜ਼ਾ ਲ1ਣਾ ਜਾਰੀ ਰGਖ) ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰEਰੀ ਹ1 ਿਕ ਤuਸ0 ਇਹ ਆਪਣ= ਟੀਕ= ਤX ਬਾਅਦ 
ਲਵ)। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨYM ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਖuਰਾਕ 5 ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕ)ਈ ਗuPਜਾਇਸ਼ ਨਹ0 ਹ1। ਜ=ਕਰ 
ਤuਹਾਡ= ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦਾ ਪGਧਰ ਕuGਝ ਿਦਨ ਲਈ ਵGਧ ਰਿਹPਦਾ ਹ1 ਜM ਤuਹਾ5 ਿਚPਤਾ ਹ), ਤM ਆਪਣ= ਜੀਪੀ, 
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਜM NHS 111 ਨਾਲ ਸPਪਰਕ ਕਰ)। 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸuਿਲਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜLਦਾ ਹN 
 
ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਆਪਣ= ਆਮ ਭ)ਜਨ ਕਰਨ ਜM ਕuGਝ ਪੀਣ ਿਵGਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹ), ਤM ਵੀ ਤuਹਾਡਾ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ 
ਆਮ ਨਾਲX ਵGਧ ਹ) ਸਕਦਾ ਹ1, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਨਸuਿਲਨ ਲ1ਣਾ ਬPਦ ਨਾ ਕਰ)। 



ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਇਨਸuਿਲਨ ਲZਦ= ਹ), ਤM ਹਰ 2-4 ਘPਟ= ਬਾਅਦ ਆਪਣ= ਗਲN[ਕ)ਜ਼ ਪGਧਰ ਦੀ ਜMਚ ਕਰ) ਅਤ= ਜ=ਕਰ 
ਲ)ੜ ਹ)ਵ= ਤM ਆਪਣ= ਇਨਸuਿਲਨ 5 ਐਡਜਸਟ ਕਰ) (ਹ=ਠM ਦ=ਖ))। 

ਡੀਹਾਈਡV=ਸ਼ਨ ਤX ਬਚਣ ਲਈ >ਤੀ ਿਦਨ ਸ਼Eਗਰ ਰਹੀਤ 4-6 ਿਪPਟ ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਕ)ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ)। ਇਹ ਲਗਭਗ 
ਹਰ ਘPਟ= ਇGਕ ਗਲਾਸ ਵਰਗਾ ਹuPਦਾ ਹ1। 

ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਿਬਮਾਰ ਹ) ਜM ਠ)ਸ ਕਾਰਬ)ਹਾਈਡਰ=ਟ ਖਾਣ ਿਵGਚ ਅਸਮਰGਥ ਹ) ਤM ਇਸਦੀ ਥM ਤਰਲ 
ਕਾਰਬ)ਹਾਈਡਰ=ਟM ਿਜਵH ਿਕ ਲEਕ)ਜ਼1ਡ, ਫਲM ਦਾ ਜEਸ, ਸਧਾਰਨ ਕ)ਕ ਆਿਦ ਲਵ)। 

ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਬੀਮਾਰ ਨਹ0 ਹ), ਪਰ ਤuਹਾਡੀ ਭuGਖ ਘGਟ ਗਈ ਹ1 ਤM ਤuਸ0 ਦuGਧ ਦੀਆ ਂਪੀਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼M, 
ਸਧਾਰਨ ਜ1ਲੀ (ਸ਼Eਗਰ ਰਹੀਤ) ਆਈਸ Uੀਮ ਜM ਕਸਟਰਡ ਲ1ਣ ਦੀ ਕ)ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ)। 

ਿਜਉ ਂਹੀ ਤuਸ0 ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸEਸ ਕਰਨ ਲGਗਦ= ਹ), ਤM ਠ)ਸ ਭ)ਜਨ ਮuੜ ਲ1ਣਾ ਸ਼uਰE ਕਰ ਿਦਓ ਅਤ= ਸ਼Eਗਰ 
ਯuਕਤ ਤਰਲ ਲ1ਣਾ ਬPਦ ਕਰ ਿਦਓ। 

• ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰEਰੀ ਹ1। 
• ਜ=ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ ਪGਧਰ 10 mmol/l ਤX ਘGਟ ਹ1 ਤM ਆਪਣ= ਇਨਸuਿਲਨ ਦੀ ਖ਼uਰਾਕ 

ਲਵ)। 
• ਹਰ 4 ਘPਟ= ਬਾਅਦ ਆਪਣ= ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦੀ ਜMਚ ਕਰ)। 
• ਜ=ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ ਦਾ ਪGਧਰ ਇਸ ਤX ਲਗਾਤਾਰ ਵGਧ ਰਿਹPਦਾ ਹ1 ਤM ਤuਹਾ5 ਵਾਧE 

ਇਨਸuਿਲਨ ਲ1ਣਾ ਪਵ=ਗਾ। 
• ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਤ=ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕPਮ ਕਰਨ ਵਾਲ= ਇਨਸuਿਲਨ (ਨ)ਵ)ਰ1ਪੀਡ, ਹuਮਾਲ)ਗ ਐਪੀਡਰਾ, ਹuਿਮਿਲਨ 

ਐਸ) ਲZਦ= ਹ) ਤM ਹਰ ਖuਰਾਕ 5 ਹ=ਠM ਿਦGਤ= ਮuਤਾਬਕ ਵਧਾਓ ਜਦX ਤGਕ ਬਲGਡ ਸ਼Eਗਰ ਦਾ ਪGਧਰ 10 
mmol/l ਤX ਨਾ ਘGਟ ਜਾਵ=। 

• ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਦ) ਵਾਰ ਰ)ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਸ਼ਰਤ ਇਨਸuਿਲਨ ਲZਦ= ਹ) ਤM ਤuਸ0 ਦ)ਹM ਖuਰਾਕM 5 ਹ=ਠ ਿਦGਤ= ਵ=ਰਵ= 
ਮuਤਾਬਕ ਵਧਾ ਸਕਦ= ਹ)। 

ਬਲ8ਡ ਗਲ=ਕ2ਜ਼ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਮND ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹN 
10 - 16.9 ਵਾਧE 4 ਯEਿਨਟ ਲਓ 
17 - 28 ਵਾਧE 6 ਯEਿਨਟ ਲਓ 
28 ਜM ਇਸ ਤX ਵGਧ ਵਾਧE 8 ਯEਿਨਟ ਲਵ) ਅਤ= ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ) 

ਹਾਈਪ2ਗਲੀਸ'ਮੀਆ: 
ਕਈ ਵਾਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦ= ਦRਰਾਨ ਤuਹਾਡਾ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ ਪGਧਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹ1। ਘGਟ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ 5 
ਹਾਈਪ)ਗਲੀਸ=ਮੀਆ ਜM ਹਾਈਪ) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜMਦਾ ਹ1। ਜ=ਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹuPਦਾ ਹ1 ਅਤ= ਤuਹਾਡਾ ਬਲGਡ ਗuਲEਕ)ਜ਼ 4 
mmol ਤX ਘਟ ਜMਦਾ ਹ1, ਤM ਹਾਈਪ) 5 75 ਿਮਲੀ (ਛ)ਟਾ ਗਲਾਸ) ਲEਕ)ਜ1ਡ, ਆਮ ਿਲਮ)ਨ=ਡ ਦਾ ਗਲਾਸ, 4-6 
ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦੀਆ ਂਗ)ਲੀਆ ਂਅਤ= ਆਪਣ= ਇਨਸuਿਲਨ 5 2-4 ਯEਿਨਟ ਘਟਾਓ। ਜਦX ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
4mmol/l ਹuPਦੀ ਹ1 ਤM ਮGਧਮ ਕPਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ)ਹਾਈਡਰ=ਟ ਸਨ1ਕ ਿਜਵH ਿਕ ਸZਡਿਵਚ ਲਵ)। ਇਨਸuਿਲਨ 
5 ਉਦX ਤGਕ ਘਟਾਓ ਜਦX ਤGਕ ਤuਹਾਡ= ਬਲGਡ ਗਲEਕ)ਜ਼ ਦੀ ਜMਚ 4 mmols ਤX ਵਧ ਨਾ ਜਾਵ=। ਜਦX ਤuਸ0 



ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸEਸ ਕਰਦ= ਹ), ਤM ਹRਲੀ ਹRਲੀ ਇਨਸuਿਲਨ 5 ਆਪਣੀ ਆਮ ਖ਼uਰਾਕ ਤGਕ ਵਧਾ ਿਦਓ। ਹਾਈਪ) 
ਬਾਰ= ਵਧ=ਰ= ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਪ) ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਜM ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਤX >ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ1। 

ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਜL ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤuਰJਤ ਸJਪਰਕ ਕਰ2 ਜ'ਕਰ: 

• ਤuਸ0 ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀ ਕਰਦ= ਹ) ਅਤ=/ਜM ਕuGਝ ਿਨਯPਤਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵGਚ ਅਸਮਰGਥ ਹuPਦ= ਹ)। 
• ਤuਸ0 ਇGਕ ਤX ਵGਧ ਵਾਰ ਭ)ਜਨ ਕਰਨਾ ਭuGਲ ਜMਦ= ਹ)।  
• ਤuਹਾਡ= ਲGਛਣM ਿਵGਚ 24-48 ਘPਿਟਆ ਂਦ= ਅPਦਰ ਅPਦਰ ਸuਧਾਰ ਨਹ0 ਹuPਦਾ ਹ1।  
• ਤuਸ0 ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦ= ਿਕਸ= ਵੀ ਪਿਹਲE ਬਾਰ= ਿਚPਤਤ ਹ)।  
• ਤuਹਾ5 ਆਪਣੀ ਇਨਸuਿਲਨ ਖ਼uਰਾਕ 5 ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲ)ੜ ਹ)ਵ=।  

ਇਸ ਬਾਰ' ਹ2ਰ ਪੜK2 
ਜ=ਕਰ ਤuਸ0 ਇਸ ਿਵਸ਼= ਬਾਰ= ਹ)ਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹuPਦ= ਹ) ਤM ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ= trend-uk.org ਦuਆਰਾ ਮuਹGਈਆ 
ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ‘ਬੀਮਾਰ ਹ)ਣ ‘ਤ= ਤuਹਾ5 ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ1’  ਪੜY) 

 


