مضمون جي فهرست
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يياا) ڇا آھي؟
ذيابيطيس ( ما
َب
انسيولين ڇا آھي؟
يياا) قسم ھريون؟
ذيابيطيس ( ما
َب
انسيولين ھڻڻ جو طريقو.
اڻ رادو ُ
Self Monitoring of Blood
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس ڪرڻ (
)Glucose
ُ
يوگر  /کن ُڊ ۾ گھٽتائي يا ھائ و ( )Hypoglycemia
ُ
يوگر  /کن ُڊ ۾ اُوچائي يا واڌ )(Hyperglycemia
بي ارر َبي جي ُورر ۾ حااتي اُو ا َبي )(Sick day rules
يياا) ۽ خوراڪ
ذيابيطيس ( ما
َب
يياا) ۽ ر اان
ذيابيطيس ( ما
َب
يرن جي نگھداير
يياا) ۽ اُن جون يچيدگيون ( ونجھارا) )(Complications
ذيابيطيس ( ما
َب
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.1

يياا) ڇا آھي؟
ذيابيطيس ( ما
َب

يياا) ھڪ اھڙر بي ارر آھي جنھن ۾ انساني جسم انسيولين نه ماھي
ذيابيطيس ( ما
َب
سگھندو آھي يا ورر اُن انسيولين کي چڱي َبي طرح استع ال نه ڪرر سگھندو آھي ،اِن
رر ۾ ُ
ڪرر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ اظا فو ٿي ِي ٿو.
يياا) ِٻن قِس ن جي ٿيندر آھي .قسم ھريون
ذيابيطيس ( ما
َب
قسم ٻيون )(Type 2 Diabetes

.2

) (Type 1 Diabetes۽

انسيولين ڇا آھي؟

انسيولين ھڪ ھار ون آھي جيڪا ُ
يوگر  /کن ُڊ ،نِياستي ۽ ٻين خوراڪ وارر َبييُن کي
توانائي ۾ تبديل ڪندر آھي جيڪا اسان ِجي روز را ِجي زندگي َبي جي ال ِي ارورر
آھي.

.3

يياا) قسم ھريون؟
ذيابيطيس ( ما
َب

يياا) قسم ھريون سڄي زندگي َبي جو رضُ آھي .اِھا اڪثر ننڍھي ُع ِر
ذيابيطيس ( ما
َب
۾ ظاھر ٿيندر آھي ،ر ع ر جي ڪنھن به ِ ي ۾ اِن بي ارر َبي جو ظاھر ٿيڻ ڪا
يياا) قسم ھرين ۾ جسم جو حاظتي نظام
يراني َبي جي ڳالھ ناھي .ذيابيطيس ( ما
َب
نھنجو اڻ ختلف عاون کي تاثر ڪندو آھي جنھن جي نتيجي ۾ لٻلٻي ۾ انسيولين
ماھڻ وارا جُزا تباھ ٿي وڃن ٿا ۽ آخرڪار انسيولين مھڻ ختم ٿي وڃي ٿي.

.4

سوئي (انجيڪين) لڳائڻ جو طريقو:
انسيولين جي ُ





سوئي َبي جو ڍڪڻو الھيو ۽ لنجر ) (Plungerکي ھيٺ جي طرف ِڇڪي سُوئي َبي ۾
ھوا داخل ڪريو.
اُن کان و ِي انسيولين جي سُوئي َبي جي دد سان انسيولين جي بوتل ۾ داخل ڪريو.
انسيولين جي بوتل کي اُوندھو ڪريو ۽ اُن ان لنجر کي ھيٺ جي طرف ڇڪيو
ته جيئن گھُربل قدار (يُونٽ) انسيولين جي سوئي ۾ ڀرجي وڃن.
جنھن جا ِي تي انسيولين جي سوئي لڳائڻي ھُجي اُتي چ ڙر َبي کي ھڪ ھٿ جي
آڱرين جي دد سان ٿي ڪريو (جيئن ت وير ۾ ڏيکاريل آھي) ۽ ٻي ھٿ ۾ سوئي
کي ينسل وانگر َبجھلي چ ڙر َبي ۾ لڳايو .خيال رکو ته سوئي َبنور (  )90ڊگرر َبي
جي ڪُنڊ تي چ ڙر َبي ۾ داخل ٿئي.
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 لنجر کي ھيٺ دٻايو ته جيئن ڪ ل انسيولين جي قدار اندر داخل ٿي وڃي .اِن
ع ل ۾ تقريبا ً نج سيڪنڊ لڳڻ ک ن.
 ھاڻي ڇڪيل چ ڙر َبي کي ڇڏيو ۽ سوئي َبي کي سِ ڌو ٻاھر ڪڍو.


ڇا اِس رٽ استع ال ڪرڻ الز ي آھي؟

انسيولين جراثيم ار اثر رکي ٿي .ان ڪرر اس رٽ استع ال جي ارورر ناھي.
ي کي به اس رٽ لڳائڻ جي ڪا ارورر ناھي.
انسيولين جي بوتل جي ٿان وارر
نوٽ :انسيولين جي سوئي گھڻي ڀاڱي ٽِي يا چار ڀيرا استع ال ۾ آڻي سگھجي ٿي يا اُن
وقر تائين جيسيتائين سوئي لڱائڻ ۾ تڪليف ٿئي.






جسم تي انسيولين لڱائڻ جا ھنڌ:
ي تي
يٽ جي سا ھون وارر
َبسٿر (ران) تي
ٻانھن ۾
ُ
ِوھڪ جي جا ِي (ڌ ِڏ) تي

نوٽ :جسم تي انسيولين لڳائڻ وارو ھنڌ وقحي وقحي سان تبديل ڪندا رھو.

.5

اڻ ُ رادي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس (
 )Glucoseيا (:)SMBG

Self Monitoring of Blood

يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس ڪرڻ جو ع ل ُ
اڻ رادر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي رض کي قابو َبي ۾
رر ۾ ُ
رکڻ ال ِي ڏاڍو ددگار ثابر ٿيندو آھي .انسيولين لڳائڻ جو بنيادر ق د ئي ُ
يوگر
 /کن ُڊ جي قدار کي قرر ٿيل سطح (نار ل ليول) اندر رکڻ ھوندو آھي ،ان ڪرر
ُ
يح اندازو لڳائي
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس جي ذريعي ئي عالج جي ڪا يابي َبي جو
سگھجي ٿو.
رر ۾ ُ
ٽن بنيادر ڳالھين تي ع ل ڪرڻ سان ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس جو طريقو
ڪا ياا ٿي سگھي ٿو.
 .1گلوڪو يٽر (  )Glucometerھ ييه اڻ سان گڏ رکو ته جيئن ارورر جي
وقر استع ال ڪرر سگھجي.
 .2اڻ رادر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس ڪرڻ کي نھنجي عادر ماھي ڇڏيو.
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 .3جڏھن به نھنجي عالج (ڊاڪٽر) وٽ عائني جي ال ِي وڃو ته نھنجي گلوڪو يٽر
( )Glucometerجي درستگي علوم ڪرڻ جي ال ِي ڊاڪٽر جي گلوڪو يٽر
( )Glucometerسان ڀيٽائي ڏسو.
اڻ رادي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس جو ع ل ڇو ضروري آھي؟

 ڇا ڪاڻ ته ان قسم جي قياس آرائي (اندازا) (  )Assumptionsکي ذيابيطيس
و نه ماھي سگھجي.
يياا) جي روزانو سار سنڀال جو
( ما
َب
 ان طريقي سان توھان نھنجي گھر ۾ ئي رھي ڪرر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾
گھٽتائي َبي کان آگاھ ٿي سگھو ٿا ،طلا ته جيڪڏھن توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ ھڪ
خطرناڪ سطح تائين گھٽجي وڃي (جيڪا ھڪ ھنگا ي ورت ال آھي)،
جڏھن ته توھان وٽ گلوڪو يٽر (  )Glucometerجي وجودگي جي ورر ۾
رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار جي گھٽتائي َبي جي فورر طور تي جانچ ڪرر
ھنگا ي ورت ال کان بچي سگھجي ٿو.
رر ۾ ُ
 جيڪڏھن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ اچي وڃي ٿي ته وقر سان گڏوگڏ
اکين ،دل ،بُقين ( ُگردن) ،رڳان ۽ ٻيا عُاوا تاثر ٿيڻ يروع ٿي وڃن ٿا.
رر ۾ ُ
 اني کانئڻ کان اڳ ۾ توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي سطح ڪيترر آھي ،ان
جي بنياد تي انسيولين جي قدار جو اندازو لڳائي سگھجي ٿو.
رر ۾ ُ
 ڪھڙيون ييون کائڻ سان ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار تي اثر ور ٿو.
 بي ارر َبي جي دوران ُ
يوگر  /کن ُڊ جي جانچ :سخر بي ارر َبي جي الر ۾ ُ
رر ۾
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي سطح عام طور تي وڌيل رھي ٿي.
رر ۾ ُ
 ت قيق جي ذريعي اھو ثابر ٿي چڪو آھي ته جيڪي اڻھو نھنجي ُ
يوگر
يياا)
 /کن ُڊ جي قدار قرر ٿيل سطح جي اندر رکن ٿا اُنھن ۾ ذيابيطيس ( ما
َب
سان ئدا ٿيندڙ يچيدگيون ( ونجھارا) گھٽ ٿين ٿا.
يياا) قسم ھرين ۾ ُ
يوگر  /کن ُڊ جي جانچ سر دفعن جي ا ُ ولن
 ذيابيطيس ( ما
َب
تي تجويز ڪئي ويندر آھي .ان جو ثال ھيٺ ڏنل چارٽ ۾ ڏيکاريل آھي.
قرر ٿيل سطح (:)Specified Targets

ُع ِر ڇھ سالن کان گھٽ :ھر اني َبي کان ۽ ُس ھڻ کان اڳ ۾ 100 – 200 mg/dl
ُع ِر ڇھن کان ٻارھن سال :ھر اني َبي کان ۽ ُس ھڻ کان اڳ ۾ 80 – 180 mg/dl
ُع ِر ٻارھن سالن کان وڌيڪ :ھر اني َبي کان اڳ ۾

80 – 140 mg/dl

ھر اني َبي جي ٻن ڪالڪن کان و ِي <160 mg/dl
ُس ھڻ کان اڳ ۾

100 – 160 mg/dl
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.6

گلوڪو يٽر ( )Glucometerذريعي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاسڻ جو طريقو:
نھنجا ھٿ ابڻ ۽ اف اڻي َبي سان ڌوئي ُخيڪ ڪريو.
ُ
رر ڪڍڻ وارر اوزار (  )Lancing Deviceکي تيار ڪريو .جيڪڏھن ان
اوزار ۾ لڳل سُوئي اڳ ۾ استع ال ٿي چڪي آھي ته بھتر اھو رھندو ته اُن کي
تبديل ڪرر نئين سُوئي لڳايو ڇا ڪاڻ ٿي سگھي ٿو ته اُن سُوئي َبي جي ٻيھر
استع ال ڪرڻ سان سُو ُر يا زخم ٿي ور.
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي جانچ وارر يين (  )Glucometer۽ اُن ۾ لڳائڻ وارر َب ٽي َبي
( )Glucose Test Stripکي تيار رکو ۽ اُن يين ۾ وجود رچي تي لکيل
رر ۾ ُ
ھدايتن تي ع ل ڪندر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار علوم ڪريو.
جيڪڏھن ُ
رر جو ڦڙو نٿو نڪرر ته آڱرين کي ٿوڙر دير جي ال ِي گرم اڻي َبي ۾
رکو يا چيلھ جي سطح کان ھيٺ ڪرر آھستي آھستي دٻايو.
استع ال کان و ِي سُوئي َبي کي ناسا طريقي سان ظائع ڪرڻ ارورر آھي.
انھن سُوئن کي گھر وارر ڪچرر سان گڏ نه رکو.

يياا) جي ريضن ۾ ُ
يوگر  /کن ُڊ جي گھٽتائي يا
ذيابيطيس ( ما
َب
ھائ و:

رر جي اندر ُ
جيڪڏھن جسم يا ُ
يوگر يا کن ُڊ جي قدار گھربل سطح کان گھٽجي ٿي
وڃي ته ڪ زورر َبي جو ا ساس ٿيندو آھي ،ان الر کي ھائ و چوندا آھن.
ھائ و ( ُ
يوگر  /کن ُڊ ۾ گھٽتائي) جا سبا:

 گھربل قدار کان وڌيڪ انسيولين لڳائڻ.
 انسيولين لڳائڻ کان و ِي اني گھٽ کانئڻ يا وسرر وڃڻ يا وقر تي اني نه کانئڻ.
 عام ڏينھن کان وڌيڪ جس اني ڪم يا ورزش ڪرڻ.
عال تون:

 ٿڌا گھر اَبچڻ ،نظر جو ج َبھڪو ٿيڻ ،نبض جو تيز ھلڻ.
 گھٻراھٽ جو سوس ٿيڻ ،ڏڪڻي جو سوس ٿيڻ ،سُستي جو
بُک جو لڳڻ.

سوس ٿيڻ،

ُ
يياا) جي ريان کي ڏينھن جي ڪنھن به ھل
يوگر  /کن ُڊ ۾ گھٽتائي ذيابيطيس ( ما
َب
۾ ٿي سگھي ٿي .اھو ت ام ارورر آھي ته توھان کي ،توھان جي گھر جي ڀاتين کي،
توھان جي دوستن کي ،توھان جي ٽ ائٽن کي ،توھان سان گڏ ڪم ڪندڙ توھان جي
ساٿين کي ُ
يوگر  /کن ُڊ ۾ گھٽتائي (ھائ و) جي عال ار جي بارر ۾ سڄي ڄاڻ ھجڻ ک ي
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۽ اُن کان بچڻ جي طريقي جي ڄاڻ ھجڻ الز ي آھي ،ڇا ڪاڻ ته ُ
يوگر  /کن ُڊ ۾
رر ۾ ُ
گھٽتائي (ھائ و) خطرناڪ به ٿي سگھي ٿي ۽ جيڪڏھن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي گھٽتائي
يح ڪجي.
(ھائ و) جي ورر ظاھر ٿي ٿِي ته اُن کي ڪيئن
اڻ تي گھٻراھٽ طاري نه ڪيو:

رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي گھٽتائي جي ڪرر ڪجھه خوفناڪ عال تون ٿي سگھن ٿيون.
ليڪن اڻ تي گھٻراھٽ طارر نه ڪيو .بلڪه ھوش ۽ واس برقرار رکو .فوراً انھي
ورت ال جو ل ڪڍر ان تي اابطو آڻيو.
رت ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي ع ولي گھٽتائي ):(Mild Hypo

رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي ع ولي گھٽتائي سان اڪثر ڪرر گھر اچي ٿو .گھٻراھٽ
سوس ٿئي ٿي .ھٿن ،يرن ،۽ زبان ۾ سرسراھٽ يدا ٿئي ٿي .سُيون چُڀن ٿيون .بُک
لڳي ٿي .دل جي ڌڙڪن تيز ٿي وڃي ٿي .نظر ڌنڌلي ٿي وڃي ٿي .اھڙر ڪيحير
سوس ڪندر اگر رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جو قدار جاچي ومجي ته بھتر آھي.
فوري عالج يا تدارڪ:

اھڙر ورت ال سوس ڪندر فوراً ٻه چ چ کنڊ اڻي ۾ الئي ي ڇڏيو ،يا و ِي ٽافي،
بسڪوٽ ومي ڇڏيو .جڏھن طبيعر ۾ ڪجھه بھترر سوس ڪيو ته ڪجھه کائي ومو.
جيڪڏھن اني جو وقر ويجھو ھجي ته کاڌو کائي ومو .ڏھه ،ندرھن نٽ آرام ڪريو
ته جيئن کنڊ ،رر ۾ چڱي طرح جذا ٿي وڃي .طبيعر بھتر نه ٿئي ته انھي ع ل کي
ُدھرايو ۽ نھنجي ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو.
رت ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي غير ع ولي گھٽتائي ):(Moderate Hypo

رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي غير ع ولي ( گھڻي گھٽتائي) ڪ ي جي ڪرر زاج ۾ تبديلي يا
اڻھو چيڙاڪ ٿي ور ٿو .۽ ذھن تي جھنجھالھٽ طارر ٿي وڃي ٿي.
فوري عالج ۽ تدارڪ:

اھڙر ورت ال ۾ ھيميون تدبيرون اختيار ڪرڻ گھرجن .فوراَب ڪا مي يربر ومڻ
گھرجي يا ٻه چ چ کنڊ جا گالس اڻي ۾ ل ڪرر ي ڇڏيو .جڏھن طبيعر ڪجھه بھتر
ٿئي کاڌو /اني کائي ڇڏيو.
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.1
.2
.3
.4
.5


احتياطي تدبيرون:
ھ ييه اڻ سان گڏ کنڊ يا ڪا به مي ٽافي رکو.
يياا) رجسٽريين ڪارڊ اڻ سان گڏ رکو.
نھنجو ذيابيطيس ( ما
َب
خاندان جي اڻھن کي  Hypoجون عال تون ۽ عالج ٻڌايو ته جيئن ارورر
وقر توھان جي دد ڪرر سگھن.
کاڌو /اني وقر تي کائو .خاص طور تي انسيولين کان و ِي کاڌو ارور کائو.
ُ
يوگر  /کنڊ گھٽجڻ جو سبا علوم نه ھجي ته انسيولين جو قدار گھٽائي ڇڏيو.
رت ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ سخت يا ڏاڍي گھٽتائي (:)Severe Hypo

رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ سخر يا ڏاڍر گھٽتائي َبي وارر ورر ۾ گِھل ،ڏاڍو
رر ۾ ُ
ٿڪجي وڻ يا بيھوش ٿي وڃڻ جو خديو ھوندو آھي .ان َب ھل ُ
يوگر  /کن ُڊ جي
قدار  40mg/dlيا اُن کان گھٽ ھوندر آھي.


ُت ُ
ج:
رت عِال ُ

ڳ (  )I/Vذريعي گلوڪوز ڏيڻ آھي.
ان ورت ال ۾ ترجيع رکندڙ عالج نبض يا َبر َب
جيڪڏھن اھا سھولر وجود نه ھجي ته ھيٺ ڏنل ھدايتن تي ع ل ڪريو.
جيڪڏھن تاثر ٿيل اڻھو ايترو ھوش ۾ آھي ته اُھو ڪا يي ِي اُڳرر سگھي ٿو ته و ِي
 20گرام گلوڪوز (  )Glaxsose - Dاڻي َبي ۾ الئي يارر ڇڏيو.
رر ۾ ُ
ندرھن نٽ انتظار ڪرڻ کان و ِي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار جي چڪاس ڪريو ۽
جيڪڏھن اھا قدار  70mg/dlکان گھٽ ھجي ته و ِي ٿي ٻڌايل طريقو ٻيھر ورجھايو.

.1
.2
.3
.4
.5

ححااتي ا ُ ا َبا:
کنڊ يا ڪا مي ٽافي سدائين اڻ سان گڏ رکو.
Diabetic Registration
يياا) جو سڃاڻپ وارو ڪارڊ (
ذيابيطيس ( ما
َب
 )Cardسدائين اڻ سان گڏ رکو.
خاندان جي سڀني ڀاتين کي ُ
رر ۾ ٿيڻ وارر گھٽتائي وارر ورت ال ( )Hypo
جي عال تن جي بارر ۾ ۽ وقر جي ارورر طابق اُن ورر جو عالج
ڪرر سگھن.
اني وقر تي کائو .خاص طور تي انسيولين لڳائڻ کان و ِي ارور لڳايو.
رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ گھٽتائي َبي جو ڪارڻ خبر نه ھجي ته انسيولين جو
قدار گھٽائي ڇڏيو.
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الا تياري:

ڊگھي سحر يا گاڏي ھالئڻ ِ
ٽن ڪالڪن کان وڌيڪ سحر ال ِي کائڻ يئڻ کان سوا ِي گاڏر نه ھاليو .جيڪڏھن گاڏر
ھالئڻ دوران توھان کنڊ ُ /
يوگر جي گھٽتائي سوس ڪيو ته فوراً گاڏر روڊ جي
اسي بيھارر کنڊ ،ٽافي يا ڪا مي يي ومو 15 .نٽ تائين انتظار ڪريو ۽ طبيعر
ميڪ ٿيڻ بعد نھنجو سحر ٻيھر يروع ڪريو.
ٻين دوائن جو استع ال:

ڪجھه دوائون رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي گھٽتائي جو سبا به ٿينديون آھن .اھڙين دوائن
جي استع ال کان اڳ نھنجي ڊاڪٽر کي ارور آگاھه ڪريو.

.7

رت ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ يا ھائي رگالئسي يا
(:)Hyperglycemia

رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ کي ھائي رگالئسي يا (  )Hyperglycemiaچيو ويندو
يياا) قِسم ھرين ۾ ھائي رگالئسي يا (  )Hyperglycemiaانسيولين
آھي .ذيابيطيس ( ما
َب
جي يديد گھٽتائي َبي يا ان جي نه مھڻ جي ڪرر ئدا ٿئي ٿي .ان ڪرر اھڙن ريان ۾
ٻاھران انسيولين سُئي َبي (انجيڪين) جي دد سان ڏني وڃي ٿي ۽ جيڪڏھن انسيولين نه
رر ۾ ُ
ڏني ويندر ته ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌارو اچي وڃي ٿو جيڪو آخر ڪار
يديد ڊگھين يچيدگين ( ونجھارن) جي ورر ۾ ظاھر ٿينديون آھن.












ڪارڻ:
جيڪڏھن انسيولين نه لڳائي وڃي.
وڌيڪ کائڻ
بي ارر َبي جي الر ۾
ذھني ريياني َبي وارر ورر ۾
عال تون:
گھڻي اُڃ جو لڳڻ
ڪ زورر سوس ڪرڻ
وڌيڪ يياا جو اچڻ
وزن ۾ گھٽتائي
نظر ۾ ڌھنڌالھٽ جو سوس ٿيڻ
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يياا) قسم ھرين جي ريان ۾ اھي عال تون بي ارر َبي جي خبر وڻ
(ذيابيطيس ( ما
َب
جي وقر سوس ٿينديون آھن).
ڪڏھن ڪڏھن ھڪ ت ام يدر وارر ۽ خطرناڪ ورر ال يعني ڊائبيٽڪ
ڪيٽوايسيڊوسس (  )Diabetic Ketoacidosisبه ئدا ٿي سگھي ٿي .جنھن ۾ ٿي ڏنل
عال تن کان عالوه اوڪارا ،اُلٽي اچڻ ،يٽ ۾ سور ،تيز ساھ ھلڻ ۽ ڪڏھن ڪڏھن
بيھويي وارر الر ۾ ظاھر ٿيندر آھي .اھڙر ورت ال ۾ ريض کي اس تال ۾ داخل
ڪرڻ ت ام ارورر آھي.


رت ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ جو عالج ،ڪيئن؟

رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار جي چڪاس جي ال ِي ٽيسٽ يا ورر عال تن جي ذريعي
رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ (  )Hyperglycemiaجي خبر ئي ٿي.
رر ۾ ُ
يياا) قسم ھرين جي ريان ۾ جيڪڏھن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي
ذيابيطيس ( ما
َب
قدار  200 mg/dlکان وڌيڪ ھجي ته اھڙر ورر ۾ ھيٺ ڏنل ا ُ ا َبي ومجن.
جڏھن به ( )Hyperglycemiaجون عال تون سوس ٿين ته اُن جي ت ديق ڪرڻ جو
رر ۾ ُ
وا د ۽ قابل اعت اد طريقو ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس ڪرڻ آھي .جڏھن توھان کي
رر ۾ ُ
ٽيسٽ جي ذريعي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار جي وڌيڪ ھجڻ جي َب ڪ ٿي وڃي ته
ان جي ناسبر سان انسيولين جي قدار (ڊاڪٽر جي ھداير جي طابق) لڳايو ته جيئن
رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ناسا سطح تي اچي وڃي.
رر ۾ ُ
جيڪڏھن توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار
الز ًم يياا ۾  Ketonesجي چڪاس ڪرايو.


 240mg/dlکان وڌيڪ ھجي ته

ڊائبيٽڪ ڪيٽوايسيڊوسس ( )Diabetic Ketoacidosisڇا آھي؟

رر ۾ ُ
يياا) قسم ھرين جي ريان ۾ جيڪڏھن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار
ذيابيطيس ( ما
َب
سلسل ڊگھي عر ي تائين وڌيل رھي ته انھن ۾ اھا ڊائبيٽڪ ڪيٽوايسيڊوسس ( )DKA
جو سبا بڻجي سگھي ٿي ۽ اھا ھڪ ت ام خطرناڪ ورت ال ھوندر آھي .ڊائبيٽڪ
ڪيٽوايسيڊوسس ( )Diabetic Ketoacidosisجي ظاھر ٿيڻ جون عال تون.







اُلٽي يا اَبوڪارا اچڻ
نبض جو تيز ھلڻ
يٽ ۾ سُور
پ
ساھ کڻڻ ۾ ايسيٽون  Acetoneجي َبڌ َب
ڊگھا ساھ کڻڻ
بلڊ ريير ۾ گھٽتائي.
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ان صورتحال ۾ ڇا ڪرڻ گھرجي:

رر ۾ ُ
جيڪڏھن ٿي ٻڌايل عال تن ان ڪنھن به ھڪ عال ر سان گڏ ُ
يوگر  /کن ُڊ جي
سطح اڍائي يا ٽي َبسو ُي  250mg/dl or 300mg/dlکان وڌيڪ ظاھر ٿي ته جلدر
نھنجي ڊاڪٽر سان رُجوع ڪريو .جيڪڏھن اُلٽي َبي جي يڪاير وجود ھوندر ته
ڊائبيٽڪ ڪيٽوايسيڊوسس (  )Diabetic Ketoacidosisجي ٿيڻ جو ا ڪان وڌر وڃي
ٿوُ .ت ُ
ڳ جي ذريعي نار ل سِ يالئين  I/V Normal Saline۽ انسيولين ڏيڻ
رر عالج ۾ َبر َب
يا ل آھي.

.8

اريا جي حالت ۾ ححااتي ا ُ ا َبا (:)Sick-day rules
بي
َب

يياا) جو عالج وڌيڪ اھ ير رکي ٿو.
بي ارر َبي جي ورر ۾ ذيابيطيس ( ما
َب
يياا) جي رض کي
بي ارر َبي جي الر ۾ ھيٺ ڏنل ارورر ھدايتون ذيابيطيس ( ما
َب
قابو َبي ۾ رکڻ ۾ ددگار ثابر ٿين ٿا.
.1
.2
.3






.4
.5
.6

رر ۾ ُ
بي ار وڻ جي ورر ۾ نھنجي ڊاڪٽر کي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ
جي بابر ٻڌائيندا رھو.
رر ۾ ُ
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ھر ٻه کان چار  2-4ڪالڪن ۾ چڪاس ڪريو اُن
وقر تائين جيسيتائين اھا قدار قرر ڪيل قدار جي برابر ٿي وڃي.
نھنجي ڊاڪٽر کي فون ڪرر ھيٺ ٻڌايل ورتن جي بابر رھن ائي ،ڄاڻ
ا ل ڪريو.
رر ۾ ُ
جيڪڏھن توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ُو َبين ڇھن ڪالڪن کان و ِي
به  250mg/dlکان وڌيڪ ھجي.
جيڪڏھن توھان گذريل چئن ڪالڪن کان اني يا اڻي نه کائي ي سگھيا ھجو.
جيڪڏھن توھان کي بخار ھجي 101.6 ( .يا ان کان وڌيڪ)
جيڪڏھن بي ارر َبي کي يروع ٿيندر ٻه ڪالڪ يا اُن کان وڌيڪ وقر گذريو
ھجي.
جيڪڏھن توھان جي جسم ۾ اڻي َبي جي گھٽتائي ٿي چُڪي ھجي.
يٽ ۾ يديد سُور يا غير وااح عال تون ظاھر ٿين.
جنھن وقر توھان نھنجي ڊاڪٽر کي فون ڪريو اُن وقر توھان وٽ ُ
رر ۾
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس وارر ر ورٽ ،ڪيٽون ،بي ارر َبي جي عال تن ۽
جس اني گر ائش (بخار) جي علو ار ھُجڻ گھرجي.
جيڪڏھن توھان اني نه کائي سگھو ٿا يا توھان کي اُلٽيون ٿين ٿيون ته ان جي
باوجود به توھان کي انسيولين لڳائڻي آھي .توھان جي انسيولين جي قدار ساڳئي
رھندر يا اڃا وڌر به سگھي ٿي.
رر ۾ ُ
اني ۽ اڻي ومندا رھو ڀلي توھان کي اُلٽي اچيَ ،بدسر ھجن يا ُ
يوگر  /کن ُڊ
جي قدار وڌيڪ ھجي.
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.7





.8
.9

.9









گھٽ ۾ گھٽ  40-50گرام نياستو (  )Carbohydrateھر ٽن کان چار ڪالڪن
جي وقحي سان ومندا رھو .جيڪڏھن ع ول جي طابق اني نه کائي سگھو ٿا ته
نياستي وارر نرم غذا استع ال ڪريو .ھيٺ ڏنل غذا ۾  15گرام نياستو وجود
ھوندر آھي.
اڌ ڪوپ بوتل  /ڪولڊ ڊرنڪ
اڌ ڪوپ سُوپ  /يخني
اڌ ڪوپ فروٽ جوس
ٻه بسڪوٽ
جسم ۾ اڻي َبي جي گھٽتائي َبي کي روڪڻ جي ال ِي ھڪ گالس ھر ڪالڪ ۾ يئو.
رر ۾ ُ
جيڪڏھن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار  250 mg/dlکان وڌيڪ ھجي يا ڪيٽون
وڌيڪ قدار ۾ ھجن ته توھان نھنجي رڪر گھٽائي ڇڏيو ۽ نر وارر ڪم
کان رھيز ڪريو.

يياا):
خوراڪ ۽ ذيابيطيس ( ما
َب

ا ُي جو کير بھترين غذا آھي .خاص طور تي جنھن ٻارن کي ذيابيطيس ( ما
يياا) ھجي.
َب
چار کان ڇھن ھينن جي ع ر ۾ مھوس غذا يروع ڪرر ڏيو.
کير يئندڙ ٻارن ۾ غذا جي طرف غير ع ولي ِڇڪَب ٿيڻ يا اني َبي کان ُنھن
وڙڻ ھڪ عام ڳالھ آھي.
ٻارن ۾ کائڻ جي وقر ۾ سختي ھڪ غير ع لي ڳالھ ثابر ٿئي ٿي ان ڪرر
ڏينھن ۾ ٽي دفعا کائڻ وارر وقتن ۾ سختي َبي سان ع ل نه ڪيو وڃي .ٿورر
ٿورر وقحي کان و ِي ٿورر قدار ۾ ھلڪي نياستي وارر غذا ثال جي طور تي
بسڪوٽ ،چڻا ،اُٻاريل ٽاٽن جي چ س ،ڪئي َبي جا داڻا وغيره کارائي سگھجن ٿا
رر ۾ ُ
ته جيئن ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار گھٽ نه ٿئي.
کائڻ جي وچ ۾ ڊگھو وقحو نه ھجي.
ي ُي ا ُي کي اھا ن ي ر ٿي ڪجي ته ٻارن کي زبردستي کارائڻ سان ٻار اد ۾
اچي وڃن ٿا تنھن ڪرر ٻارن کي ريجھائي ،رچائي کانئڻ جي طرف ائل
ڪرن.

اسڪول وڃڻ وارا ٻار:

 ٻارن جي غذائي ارورتون انھن جي واڌ ويجھ سان گڏوگڏ وڌنديون رھن ٿيون.
ڇھ سالن جي ع ر کان ٻارھن سالن جي ع ر تائين توانائي ۽ غذائي ارورتون
اٽڪل ٻيڻ تي ٿي وڃن ٿيون .ان ڪرر غذائي اروروتن جو جائزو وقر سِ ر
ومڻ گھرجي.
 اسڪول وڃڻ وارن ٻارن کي اڻ سان گڏ جلد ھام ٿيڻ وارر غذا ثال جي
طور تي جوس ،کنڊ سان مھيل ٽافيون گڏ رکڻ گھرجن.
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 جس اني راندروند جي دوران ااافي نياستي (  )CHOجي ارورر کي َب دِنظر
رکجي.
 اسڪول وڃڻ وارن ٻارن کي ڪينٽين ۾ لڻ وارين َبييُن جي بارر ۾ ناسا
علو ار ھجڻ گھرجي.
بلوغت جي ڏينھن ۾:

 تيزر َبي سان تبديل ٿيندڙ زندگي ۽ نيون ا ،بي وقتي غذا (  )Fast Food۽ اھڙن
ي ۾ غذائي
گھڻن ئي ڳالھين کي ڌيان ۾ رکڻ ارورر آھي .ھن ع ر جي
يياا) قسم ٻين جھڙا رکيا وڃن ٿا.
تجويزون ،رھبرر ا ول ذيابيطيس ( ما
َب













دعوتن ۾:
ٻارن جي س اجي نيون ا جي ال ِي دعوتن ۾ يريڪ ٿيڻ ھڪ ناسا ڳالھ آھي.
اھڙين گڏجاڻين ۾ غذائي ابندين کي نرم ڪرر سگھجي ٿو.
ا ول ھريون “کائو يئو زو ومو” دعوتون ت ام ٻارن جي ال ِي ساڳئي اھ ير
رکن ٿيون.
دعور کان اڳ ۾ ٻارن سان کاڌر جي نوعير ۽ انتخاا جي بارر ۾ خيالن جي
ڏر وٺ ڪيو.
رر ۾ ُ
يزبان کي ( ُ
يوگر  /کن ُڊ جي گھٽتائي َبي  )Hypoجي عال تن جي بارر ۾
آگاھ ڪريو ۽ ان ڳالھ تي قائل ڪيو ته گھڻي کنڊ وارا کاڌا بعض وقتن تي نق ان
ڪار نه ھوندا آھن.
رر ۾ ُ
جيڪڏھن دعور کان و ِي ُ
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ واڌ اچي وڃي ته رار
جو کاڌو گھٽ کائو ،ر س ھڻ کان اڳ ۾ ُ
يوگر  /کن ُڊ جي چڪاس ارور ڪريو
۽ ھ ييه س ھڻ کان اڳ ۾ ڪجھ کائي ڇڏيو.
اڪثر ڪرر ٻار دعوتن ۾ گھٽ کائيندا آھن ان سوچ سان ته دعور ۾ اني ناھي
روف رھن ٿا ان ڪرر اھو ارورر آھي ته
کائڻي يا ورر اُھي راند روند ۾
يح طرح سان اني کاڌر آھي ته جيئن اڌ رار
رار جو س ھڻ کان اڳ ۾ ٻار
۾ ھائ و ُ ( Hypo
يوگر  /کن ُڊ جي قدار ۾ گھٽتائي) نه ٿئي.
ورزش يا راند روند کان اڳ ۾ يا بعد ۾ نياستو (  )CHOکائڻ سان ھائ و کان بچي
سگھجي ٿو.
ااافي  5گرام نياستو ھر  30کان  60نٽن جي ورزش يا راند روند جي ال ِي
ومڻ گھرجي.
ڳرر ورزش يا راند روند جي ورر ۾ نياستي جي قدار  15کان  30گرام ھر
ُاڌ ڪالڪ جي وقحي سان ومڻ گھرجي.
جيڪڏھن ورزش يا راند روند ڪرڻ جو ارادو ھريان کان ئي طئي ٿيل ھجي ته
انسيولين جي قدار کي گھٽائي لڳائجي.
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.10

يياا):
ر ضان ۽ ذيابيطيس ( اٺ
َب

ر اان سال جو سڀ کان وڌيڪ بابرڪر ھينو آھي ،ھر سل ان رد توڙر عورر
جي خواھش ھوندر آھي ته اھو ھن ھيني جي برڪر ان فيض ا ل ڪرر.
يياا) يا مي يياا جي ريان ال ِي رواو رکڻ يا نه رکڻ جو دارو
ذيابيطيس ( ما
َب
يياا) جي ڪنٽرول ۽ عالج جي نوعير تي آھي .ذيابيطيس ( ما
دار ذيابيطيس ( ما
َب
يياا) وارر ريض جو ڊاڪٽر ئي رض جي نوعير جي ل اظ کان في لو ڪرر
َب
سگھي ٿو ته ڇا ھُو روزو رکي سگھي ٿو يا نه.
يياا) وارر ريض کي روزو رکڻ جي اجازر ڏر ته
اگر ڊاڪٽر ذيابيطيس ( ما
َب
اھڙر ورر ۾ کاڌر ۾ ا تياط ڪندر روزو رکي سگھجي ٿو .ر اان ال بارڪ ۾
کاڌر ۾ ڪنھن خاص تبديلي جي ارورر نه ھوندر آھي ليڪن کاڌر خوراڪ ۾
رھيز ھن ھيني ۾ ت ام گھڻي حيد ھوندر آھي.


الا خطرناڪ ھوندو آھي:
روزو رکڻ ڪنھن ِ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8



اگر توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ ڪنٽرول ۾ نه ھجي.
اگر گذريل ٽن ھينن ۾ توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ گھڻي گھٽ يا گھڻي وڌيل نه رھي
ھجي.
ل واريون عورتون.
يياا) جي ڪرر
اھي اڻھن جن جا گردا ،اکيون ،يا اع اا ،ذيابيطيس ( ما
َب
يديد تاثر ٿي چڪا ھجن.
اھي ريض جيڪي گذريل ڪجھه ڏينھن ۾ يديد بي ارر جو يڪار ٿي چڪا
ھجن.
اھي اڻھو جيڪي گردن جي عالج ال ِي ) (Dialysisڪرائي رھيا ھجن.
ر تاثر ٿي چڪي ھجي ،انھن جو
وڙھا ۽ وڏر ع ر جا اڻھو جنھن جي
روزو رکڻ ناسا ناھي.
يياا) جي ھرين قسم جا ريض نھنجي ڊاڪٽرجي يورر سان
ذيابيطيس ( ما
َب
روزو رکي سگھن ٿا.
الا ضروري ھدايتون:
روزو رکڻ ِ

ي ۾ /بح جو اگر ُ
يوگر  /کن ُڊ جي سطح  80/mg/dlکان
 .1ڏينھن جي ھرين
گھٽ ٿي رھي ھجي ته فوراً نھنجي ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو ۽ روزو کولي
ڇڏيو.
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.2
.3
.4
.5



ُ /
يوگر جي سطح
اگر روزو کولڻ ۾ ھڪ يا ڏيڍ ڪالڪ ھجي ۽ رر ۾ کنڊ
 80/mg/dlٿي وڃي ته ھر يقر کان رھيز ڪريو ۽ آرام ڪريو .ھر اڌ
ڪالڪ ۾ ُ
يوگر  /کن ُڊ چيڪ ڪندا رھو.
روزو کولڻ کان و ِي روزر رکڻ وارر ٽائيم تائين اڻي جو استع ال گھڻي کان
گھڻو ڪريو.
اگر رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي قدار  300/mg/dlکان وڌر وڃي ته روزو کولي
ڇڏيو.
ر اان ھيني ۾ ھيمين وقتن تي ُ
 .1روزو
يوگر  /کن ُڊ چيڪ ڪرڻ گھرجي.
رکڻ کان ٻه ڪالڪ و ِي  .2روزو کولڻ کان اڳ  .3روزو کولڻ کان ٻه
ڪالڪ و ِي.
روزي رکڻ دوران کنڊ ُ /
يوگر جو قدار:

روزو رکڻ (س رر) کان روزو کولڻ (افطار) تائين کنڊ
 mg/dlکان گھٽ ۽  200 mg/dlکان وڌيڪ نه ھجي.


ُ /
يوگر جو قدار

100

روزي دوران ورزش:
 روزر دوران ورزش نه ڪرڻ گھرجي.
 تروايع ڙھڻ ورزش جي ھڪ ورر آھي ۽ روزانه چھل قد ي جي تبادل
آھي.
 اگر و ِي به توھان ورزش ڪرڻ چاھيو ته روزو کولڻ کان ٻه ڪالڪ و ِي ڪرر
سگھو ٿا.

روزي تعلق حقيقتون:

 روزر دوران انسيولين لڳائڻ سان روزو ڀڄي نه ٿو.
 روزر دوران ُ
يوگر  /کن ُڊ چيڪ ڪرائڻ ال ِي رر ڪڍڻ سان روزو نه ٿو ڀڄي.
 نھنجي ڊاڪٽر کان اڳواٽ يورر سان توھان نھنجي ُ
يوگر  /کن ُڊ کي
خطرناڪ د تائين ڪِرڻ ۽ روزر کي ٽٽڻ کان بچائي سگھو ٿا.


ر ضان دوران توھان جي عالج ۾ تبديليون:

يياا) جي دوائن جي خوراڪ ۽ وقر جو تعين
ر اان ھيني دوران ذيابيطيس ( ما
َب
ڊاڪٽر ڪرر سگھي ٿو .گھڻو ڪرر بح جي خوراڪ روزر کولڻ (افطار) وقر ،۽
يام جي خوراڪ روزر رکڻ (س رر) وقر ورتي ويندر آھي.
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انسيولين لڳرائيندڙ اڻھن ال ِي ر اان ھيني ۾ انسيولين جي خوراڪ ۽ قدار ۾
خ و ي تبديلي ڪئي ويندر آھي.
روزر کان اڳ ۾ ڊاڪٽر کان دوا جو تعين ڪرائڻ ت ام ارورر آھي.


روزي دوران يچيدگيون:

رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جو قدار ڪافي د کان گھٽ ٿي وڃڻ )) Hypoglycermia
رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جو قدار ڪافي د تائين وڌر وڃڻ)Hyperglycermia) .
نا نساا ڪنٽرول جي ڪرر تيزابير وڌر وڃڻ )Diabetic Ketoacidosis( .
اڻي َبي جي گھٽائي ()Dehydration


ر ضان ھينو ۽ اسان جي خوراڪ:

ر اان ھيني ۾ کائڻ يئڻ جا ع والر ختلف ٿي ويندا آھن .يعني اسان ڏينھن ۾
رف ٻه ڀيرا کاڌو کائيندا آھيون .1 .س رر  .2افطار يا رار جي اني.
يياا) ۾ بتال اڻھن ال ِي رف ٻه وقر جو کاڌو انھن جي ُ
يوگر
ليڪن ذيابيطيس ( ما
َب
 /کن ُڊ جي ڪنٽرول ۾ خلل يدا ڪرر ٿو .انھي ال ِي انھن کي افطار جي قرر قدار
ُ /
يوگر جي
خوراڪ کان و ِي رار جي اني به ارور کائڻ گھرجي .ته جيئن کنڊ
سطح کي ناسا د تائين رکي سگھجي.


سحري  /روزو رکڻ:

بح جو روزر رکڻ (س رر) وقر ڪجھه قدار ۾ سڻڀ استع ال ڪندر
نياستي/ھلڪي مي يي کي به الز ي طور تي کاڌر ۾ يا ل ڪرڻ گھرجي .سادر
اني جي بجا ِي کيل رامو کائڻ وڌيڪ بھتر آھي .روٽين جي ارورر آني/بياي
جي سحيدر يا گوير جي استع ال سان ورر ڪرر سگھجي ٿي .س رر ۾ تند وارر
ڀاڄين جو استع ال به ارورر آھي .ڇو ته تند/رييو ،کنڊ ُ /
يوگر جي قدار کي ورر
رکڻ ۾ ددگار ثابر ٿئي ٿو.


افطاري  /روزو کولڻ:

يام جو روزر کولڻ (افطار) وقر عام طور تي نياستي وارن کاڌن جو قدار وڌيڪ
ھوندو آھي .جھڙوڪ يوا ،س وسا ،ڪوڙا ،ميون ييون ۽ يربتون يا ل ھونديون
آھن ،انھن يين جو استع ال ُ
يوگر  /کنڊ جي سطح کي وڌائڻ جو سبا بڻجي سگھي ٿو.
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افطار ۾ تريل يين جو استع ال عام ڏينھن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ ٿئي ٿو .جيڪو ُ
يوگر  /کن ُڊ
وارن ريان ال ِي نق ان ڪار ثابر ٿي سگھي ٿو.
تنھن ڪرر افطار ۾ کائڻ يئڻ جي يين جو استع ال ا تياط سان ۽ ناسا انداز ۾ ڪرڻ
گھرجي.


رات جي اني:

رار جي اني سا ع ول ھجڻ گھرجي .جنھن ۾ چ اتي ،يا چانورن سان گڏ گھٽ
سڻڀ واريون ڀاڄيون استع ال ڪجن ۽ ناسا قدار ۾ سالد ومجي .ھيٺ ڄاڻايل کاڌر
تعلق تجويزون رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي قدار کي ڪنٽرول رکڻ ۾ ددگار ثابر ٿي
سگھن ٿيون.
 افطار ۾ گھڻا ما کاڌا ۽ يربتن جو استع ال نه ڪريو .ان جي جڳھه تي
نوعي ماس واريون گوريون لي ي وارر يربر ۾ استع ال ڪريو ،لسي
الئي کان سوا ِي يئو.
 نياستي وارا کاڌا وڌيڪ کائو ،جنھن ۾ چ اتي ،چانور ،ڇوال ،داليون ۽ اڻ ڇڻيل
اٽي وارر اني کائو.
 يوا سبزيون داليون ۽ دھي ارور استع ال ڪريو.
 تريل يين جو استع ال گھٽ ڪريو ،جھڙوڪ س وسا ،ڪوڙا ،رول ،وريون،
ن ڪو ،گانميا ،وڌيڪ تيل ۾ تريل ڪباا ،گھٽ استع ال ڪجن .ڪنوال جي تيل
جو استع ال بھتر آھي.
 س رر جو استع ال وقر کان گھڻو اڳ نه ڪجي ،بلڪ ناسا وقر تي ڪرڻ
گھرجي .اھڙر طرح رر ۾ کنڊ جي قدار کي ڪنٽرول ڪرڻ آسان ھوندو آھي.
اسان ا يد ڪريون ٿا ته ٿي ڏنل علو ار ۽ تجويزن کي نظر ۾ رکندر ،توھان سڀني
يياا) جي ريان جو ر اان ھينو خويگوار گذرندو .ياد رکو
ذيابيطيس ( ما
َب
نھنجي عالج/ڊاڪٽر سان رابطي ۾ رھڻ ت ام ارورر آھي.
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ُ
رت ۾ ُشوگر  /کن ُڊ جي مقدار جانچڻ جو چارٽ
تاريخ  /واشتي
ڏيىھه کان اڳ
۾

واشتي
کان ٻه
ڪالڪ
پ ِءو

مىجھىد
جي
ماوي َو
کان اڳ
۾

مىجھىد
جي
ماوي َو
کان ٻه
ڪالڪ
پ ِءو

رات جي
ماوي َو
کان اڳ
۾

رات جي
ماوي َو
کان ٻه
ڪالڪ
پ َو

رات جپ
سمھڻ
وقت
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.11

يرن جي نگھدايت عذوري کان ڇوٽڪارو
National Diabetes & Diabetic Foot Program



يرن جي نگھدايت  ----------عذوري کان ڇوٽڪارو:

.1

يياا) جي بيي ار يچيدگين ان ھڪ سنگين يچيدگي يرن جو
ذيابيطيس ( ما
َب
تاثر ٿيڻ آھي.
عام طور تي  10کان  15سيڪڙو اڻھو يرن جي يچيدگين ۾ بتال ھوندا آھن.
يرن جي يچيدگي ھڪ ننڍر زخم کان ومي ڪنھن وڏر زخم تائين به ٿي سگھي
ٿي .جيڪا آڱر .ير يا ڄنگھ جي ڪٽجڻ جو سبا بڻجي سگھي ٿي.
عام طور تي ابتدا ۾ ٿيندڙ ننڍازخم بعد ۾ وڏا زخم ٿي يرن جي ڪٽجڻ جو سبا
بنجن ٿا.
يرن جا زخم يا يچيدگين کي ختم ٿيڻ ۾ ت ام گھڻو ڊگھو وقر لڳي ٿو ،بلڪ انھي
جو عالج به ڪافي ڊگھو ۽ ھانگو ٿئي ٿو .انھي کان سوا ِي انھن سئلن جي
ڪرر يدا ٿيندڙ عذورر به ڊگھي عر ي تائين ڪم ڪار کان ُدورر جو سبا
بنجي ٿي.
انھن سنگين يچيدگين کان گھڻي د تائين انتھائي آسان قسم جي حاظتي تدبيرن
سان بچي سگھجي ٿو .ھڪ تاط اندازر طابق  85سيڪڙو ير ۽ ڄنگھان
ٿورڙر نگھداير سان حوظ ڪرر سگھجن ٿيون.



ڪھڙن اڻھن ۾ يرن جا زخم ٿيندا آھن.؟

.2
.3
.4
.5

.6

يياا) جو ڊگھو عر و.
 .1ذيابيطيس ( ما
َب
 .2ڊگھي عر ي تائين رر ۾ کنڊ ُ /
يح نه ھجڻ.
يوگر جو قدار
 .3وڏر ع ر وارا اڻھو.
رد
.4
 .5ڊگھي قد جا اڻھو
 .6اڪيالئي جو يڪار اڻھو
 .7جن جي يرن ۾ اڳ ۾ زخم ٿي چڪا ھجن.
يياا) جون ٻيون يچيدگيون وجود ھجن ،جھڙوڪ اکين
 .8جن ۾ ذيابيطيس ( ما
َب
۽ گردن جون يچيدگيون.
يياا) جي ڪرر يرن جو رر جو دورو تاثر ٿيو ھجي.
 .9ذيابيطيس ( ما
َب
 .10اع ابي رڳن جي تاثر ٿيڻ ڪرر اڻھو سوس ڪرڻ وارر ال ير کان
روم ٿي چُڪو ھجي.
ڳنڍيون
 .11يرن جي کل/چ ڙر خيڪ ۽ چيريل ،ڦٽيل رھندر يا انھي ۾ سخر
) (Callus۽ ڪڪريون ) (Cornsھجن.
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يياا) جي ڪرر يرن جي ساخر تبديل ٿي وئي ھجي انھن
 .12ذيابيطيس ( ما
َب
سئلن کان عالوه ڪجھه ٻيا عن ر به يرن جي سئلن کي وڌائڻ جو سبا بڻجن
ٿا .جھڙوڪ ،سوڙھو ،تنگ يا سخر جوتو ۽ چ ل ۽ سگريٽ نويي.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

يرن جي نگھدايت:
ڪڏھن به يرن اُگھاڙا نه گھ و .ڀلي گھر ۾ ھجو يا گھر کان ٻاھر ،قالين ھجي يا
َبڇٻر  /گا ُھ.
ڪڏھن به سوڙھو بوٽ يا چ ل نه ايو.
جيڪڏھن بوٽ بند آھي ته ڪھن (  (Lacesوارو ھجي.
اڳيان چُنھڀ يا ياورر قِسم جو نه ھجي.
نئون بوٽ يا چ ل يروع ۾ اڌ ڪالڪ کان وڌيڪ نه ايو .آھستا آھستا وقر
وڌائيندا وڃو.
جورابا سُوٽي يا اُوني استع ال ڪريو ،نائيلون جا نه ھجن ،سُوڙھا نه ھجن ۽
روزانو تبديل ڪريو.
بُوٽ ائڻ کان اڳ ۾ ان جي چڪاس ڪريو ته اُن جي اندر ڪو ڪوڪو ،ڪنڊو
يا ٻي ڪا يي ِي ته وجود نه آھي.
يرن کي گرم اڻي َبي سان نه ڌوئو ۽ گرم يين جي استع ال کان رھيز ڪريو.
يرن کي ڪنھن گرم يي ِي سان نه ِڏ يو ۽ ھيٽر يا چُلھ جي طرف ير نه ڪريو.
ير روزانو ھلڪي گرم اڻي َبي سان ڌوئو ،بھتر اھو رھندو ته گرم اڻي َبي
نھنجا َب
جي رارر جي چڪاس گھر جو ٻيو ڪو ڀاتي (جنھن کي ذيابيطيس ( ما
ٺ جي دد سان
يياا) نه ھجي) ڪرر ۽ جيڪڏھن ڪو وجود نه ھجي ته ُمو ِ
َب
گرم اڻي َبي جي رارر جي چڪاس ڪريو.
ير ڌوئڻ کان و ِي آھستي انھن کي ُخيڪ ڪريو خاص طور تي آڱرين جي وچ
وارر جڳھ جيڪڏھن اھا آڍوڪي رھندر ته اُتي ُکنڀي (  )Fungusلڳي سگھي
ٿو.
جيڪڏھن ير ُخيڪ رھن ٿا ته انھن کي تيل يا يٽروليم جيلي لڳايو گر آنڱرين
جي وچ ۾ نه لڳايو .جيڪڏھن ير آڍوڪا رھن ٿا ته انھن تي ائوڊر لڳايو.
ننھن ھ ييه سڌھا ڪٽيو يا فائل ڪريو .گھرائي يا ڪُنڊن ۾ نه ڪٽيو.
جيڪڏھن يرن ۾ ڳنڍ (  )Callusيا ڪڪرر (  )Cornھجي ته جلدر نھنجي
ڊاڪٽر سان رجوع ڪريو .اڻ ڪٽڻ يا ڇھلڻ کان رھيز ڪريو.
يرن جو روزانو عائنو ڪريو جيڪڏھن نظر گھٽ آھي ته ٻي ڪنھن جي دد
ي جو آئيني جي دد سان عائنو ڪريو.
ومو .يرن جي ھيمان وارر
جيڪڏھن ڪو سئلو ھجي ڀلي ڪيترو ئي ع ولي ڇو نه ھجي ته فوراً نھنجي
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي اھر ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو.
نھنجي يرن جو سال ۾ ھڪ دفعو تح يلي عائنو ڪرايو جيڪڏھن انھن ۾ ڪو
سئلو ھجي ته ھر ڊاڪٽرر چڪاس جي وقر يرن جي چڪاس ُڻ ڪرايو.
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.12

يياا) ۽ اِن جون يچيدگيون:
ذيابيطيس ( اٺ
َب
ڇو ،ڪيئن ۽ انھي کان بچا ُا:

يياا) توھان جي جسم ۾ ختلف قسم جون ڏکيايون يدا ڪرر سگھي
ذيابيطيس ( ما
َب
ٿي .جنھن سان توھان جون روز ره جون سرگر يون تاثر ٿي سگھن ٿيون .تنھن ڪرر
انھن کان بچا ُي توھان جي ال ِي ت ام ارورر آھي .جنھن جي ابتدا توھان انھن ڏکياين کي
س جھي ڪرر سگھو ٿا .عام طور تي اھي ڏکيايون ٻن قس ن جون ھونديون آھن.
 .1رر ھيا ڪندڙ ننڍين نالين/يريانين جون يچيدگيون
)(Micro Vascular Complications
جنھن سان اکيون ،گردا ۽ نسون تاثر ٿي سگھن ٿيون.
 .2رر ھيا ڪندڙ وڏين نالين/يريانين جون يچيدگيون
)(Macro Vascular Complications
جنھن سان دل ،د اغ  ،ڄنگھان ۽ ير تاثر ٿي سگھن ٿا.
رت ھيا ڪندڙ ننڍين نالين يريانين جون يچيدگيون:

 اکين تي وندڙ اثر:
يياا) انڌر ن جو سڀ کان وڏو سبا آھي .آھستي آھستي ۽ بي ارر
ٺ
ذيابيطيس ( ا
َب
جي عيار طابق اکين تي انھي بي ارر جو اثر وڌندو وڃي ٿو .سڀ کان وڌيڪ اک جو
ردو تاثر ٿئي ٿو .نظر/ديد ۾ گھٽتائي اچي وڃي ٿي .انھي کان بچا ُي ال ِي کنڊ ُ /
يوگر تي
ڪنٽرول ۽ ھرسال اکين جي ڪ ل چڪاس ڪرائڻ ارورر آھي.
ُ گردن تي وندڙ اثر:
گھڻي عر ي تائين وڌيل ُ
يوگر  /کن ُڊ ُگردن کي رر ھيا ڪندڙ نالين جي ديوارن کي
ٿلھو ڪرر ڇڏيندر آھي .جنھن جي ڪرر گردا رر ۾ يا ل فالتو واد کي يياا
وسيلي خارج نه ٿا ڪرر سگھن .ڇو ته گردن ۾ ت ام گھڻيون يريانيون ھونديون آھن،
انھي ڪرر نقص جي ڪافي عر ي تائين خبر نه ٿي ور .البته يياا ۾ ل يار
) (Proteinuriaانھي يئي جي نياندھي ڪن ٿا ته گردا خراا ٿي رھيا آھن .يياا ۾
ل يار ) (Proteinجو نھاير آساني سان تو لڳائي سگھجي ٿو .انھي ورت ال کان
آساني سان بچڻ جو طريقو اھو آھي ته انھن ڳالھين کان بچجي جيڪي گردن تي اثر
انداز ٿين ٿيون ،جيئن بلڊ ريير ،يياا جو انحيڪين ۽ سگريٽ نويي .اھڙر خوراڪ
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ومڻ گھرجي جيڪا رر ۾ کنڊ ُ /
يوگر جي قدار کي گھٽ رکي .جنھن ۾ لوڻ ۽ نياستو
گھٽ ھجي .اھڙر ورت ال ۾ ت ام ارورر آھي.
 نسن تي وندڙ اثر:
گھڻي عر ي تائين وڌيل ُ
يوگر  /کن ُڊ نسن تي اثر انداز ٿئي ٿي .جنھن جون ٻه ورتون
آھن .ھرين ورر ۾ ھٿن ،ٻانھن ڄنگھن خ و ا ً يرن جو سُن ٿيڻ ،سوس ڪرڻ
جي ال ير جو گھٽجڻ ،جسم جي ڏورن جو ڪ زور ٿيڻ ۽ سُن ٿيڻ يا ل آھن .يرن
تي ع ولي ڌڪ به وڏر زخم ۾ تبديل ٿي سگھي ٿو .جنھن سان جان جو خطرو به ال ق
ٿي سگھي ٿو.
ٻي ورر ۾ بيھڻ سان چڪر اچڻ ،الٽيون ٿيڻ ،کاڌو کائڻ ھل گھر اچڻ ۽ ردانه
ڪ زورر يا ل آھن .نھنجي ڊاڪٽر کي فوراً آگاھه ڪريو :اگر،





يرن ۾ زخم ٿي ور.
بيھڻ سان توھان کي چڪر اچن.
يديد دسر اچن.
الٽيون اچن ۽ ردانه ڪ زورر جو ا ساس ٿئي.

 رت ھيا ڪندر وڏين نالين جون يچيدگيون:
ُ
يوگر  /کن ُڊ جا ريض رر ھيا ڪندڙ وڏين نالين جي بي ارين کان گھڻو تاثر ٿيندا
آھن .يريانين جي سخر ٿي وڃڻ ڪرر دل ،د اغ ۽ ڄنگھن ۾ رر جي گردش گھٽجي
وڃي ٿي .وڌيل ُ
يوگر  /کن ُڊ ۽ ان سان گڏ وڌيل بلڊ ريير ،سگريٽ نويي ،خوراڪ ۾
وڌيڪ چڪناھٽ ،وڌندڙ وزن ،ورزش نه ڪرڻ سان ناليون سخر ٿي وڃن ٿيون.
ُ
يوگر  /کن ُڊ تي ڪنٽرول ڪرڻ سان انھن سڀني تڪليحن کان بچي سگھجي ٿو.
 دل جون بي اريون:
دل جون ناليون سخر تنگ ٿيڻ سان رر جي گردش گھٽجي وڃي ٿي .جنھن سان دل کي
آڪسيجن نه ٿي ھچي ۽ انجائنا (سيني جو سُور) سوس ٿئي ٿو .اگر ناليون ڪ ل
طور تي بند ٿي وڃن دل جا ڏورا رده ٿي سگھن ٿا .جنھن کي ھارٽ اٽيڪ چون ٿا.
يوگر جي ريان ۾ دل جي بي ارين جو رج ان وڌيڪ ھوندو آھي ،خ و ا ً انھن
اڻھن ۾ جن جو بلڊ ريير وڌيل ھجي ،رر ۾ ڪولسيٽرول وڌيل ھجي ،سگريٽ يئندا
ھجن ،۽ ڪنھن به قسم جي ورزش نه ڪندا ھجن .بلڊ ريير ڪنٽرول رکڻ ،سگريٽ
نويي کان رھيز ۽ باقاعده ورزش توھان کي رر ھيا ڪندڙ وڏين نالين جي يچيدگين
کان بچائي سگھن ٿا.
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 د اغ جون بي اريون:
ي ۾ ڪ زورر( .فالج) د اغ جي نالين جي تنگ ۽ سخر ٿيڻ ڪرر
جسم جي ھڪ
ٿئي ٿو .يوگر جي ريان ۾ فالج جا ا ڪان گھڻا ٿين ٿيا .ڇو ته ان جون ناليون ٻين جي
ڀيٽ ۾ جلدر سخر ۽ سوڙھيون ٿي وڃن ٿيون .انھي جي بچا ُي ال ِي ارورر آھي ته
ُ
يوگر  /کن ُڊ ۽ بلڊ ريير کي ڪنٽرول ۾ رکيو وڃي .سگريٽ يئڻ کان اسو ڪريو.
ورزش ڪريو ،کاڌر ۾ چڪنائي وارين يين کان رھيز ڪريو .عام طور تي ڊاڪٽر
ا ا توھان جي ال ِي اس رين يا رر کي ڇڊو ڪرڻ جي ٻي ڪابه دوا ڏيئي سگھي ٿو.
 ڄنگھن جون بي اريون:
ُ
يوگر  /کن ُڊ جي ريان ۾ اڪثر ڪرر ڄنگھن جون ختلف بي اريون ظاھر ٿين ٿيون.
جنھن جو سبا رر جي دورر ۾ گھٽتائي ھوندو آھي .عام طور تي ير ٿڌا سوس ٿيندا
آھن .ير جي ڀيڏر ،گوڏن ،سٿرن ۽ ھلڻ سان سور سوس ٿئي ٿو .جيڪو ڪجھه وقر
و ڪارو ٿي
آرام ڪرڻ سان ختم ٿي وڃي ٿو .ڄنگھن ۾ سوس ڪرڻ وارو
ي جي رده ھجڻ جي نياني ھوندو آھي .اھي سڀ ڳالھيون
سگھي ٿو .جيڪو انھي
انھي ا ر جي عال ر آھن ته توھان جي ُ
يوگر  /کن ُڊ ڪنٽرول ۾ نه آھي.
يياا) جي يچيدگين کان بچا ُا :
 ذيابيطيس ( ما
َب









ر ند خوراڪ ۽ باقائده ورزش.
ناسا وزن ۽ سگريٽ نويي کان ڪ ل رھيز
يياا) جي اھر کان وقر تي عائنو ۽ ان جي
نھنجي ڊاڪٽر يا ذيابيطيس ( ما
َب
يورن تي ع ل.
يياا) تي سمو ڪنٽرول.
ذيابيطيس ( ما
َب
باقائدگي سان بلڊ ريير جو عائنو ۽ ان تي ڪنٽرول
اکين جو باقائدگي سان عائنو.
نياستي  /ل يار ال ِي يياا جو عائنو.
ڄنگھن ۽ خ و ا ً يرن ۾ رر جي دورر جو عائنو.
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