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ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ, ਟੈ ਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਹੈ ਲਥਕੇ ਅਰ
ਇਸੈ ਂਸ਼�ਿਅਲਜ਼ (ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈ ਅਸ਼ੁਦਾ ਅਪੋ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੱ ਕੋ
ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
ਖੂਨ ਜਾਂ ਚਾਂ

1 ਆਤੁਹਾਨਪਣੇੂੰ ਸਾਲਬਲੱ ਡਵਿੱਸ਼ਚੂ ਗਰਘੱ ਟ�ੋਦੇ-ਘੱਪੱਟਧਇੱਰਾਂਕਬਾਰੇਵਾਰਜਾਣੋਆਪਣੇ ਔਸਤ ਬਲੱ ਡ
ਸ਼ੂਗਰ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ HbA1c ਖੂਨ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ
ਦੇ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱ ਧਰ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਂ
2 ਆਪਣੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ਰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣਗੇ । ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ ।

3 ਆਆਪਣੇਪਣੇ ਕੋਕੋਲੇਲੇਸਟ੍ਸਟ੍ਰੋ ਲਰੋ ਲ ਪੱਬਾਰੇਧਰਾਜਾਣੋਂ ਤੇ ਚੰ(ਖਗੂ ਾਨਨਿਯੰਵਿੱ ਚਤ੍ਰਣਚਰਬੀ)
ਵੀ ਬਹੁ ਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਹਰ
ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਲੇ ਸਟ੍ਰੋ ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ।

ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨੇ
ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
4 ਆਪਣੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱ ਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਤੇ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ
ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੇ ਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ
ਸਿਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਵੀ
ਕੋ ਈ ਅਪੋ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਨਾ ਖੁੰਝਾਓ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸ਼ਿਆ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੇ ਟਿਨੋ ਪੈਥੀ।
ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰਨਾ
5 ਆਪਣੇ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਣ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਬਹੁ ਤ ਵਧ ਹੈ ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਰੋ ਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਪੈ ਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।
ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖੋ
6 ਆਪਣੇ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱ ਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ
ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁ ਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਤੌ ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ - ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਇਸਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕੇ ।

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ
ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ
7 ਕਿਉਂ
ਕ�ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱਗ ਤੋ ਂ ਆਹਾਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ । ਕੋ ਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ
ਕਿਵੇ ਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
8 ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਦੀ ਰੋ ਗ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਣਾ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼
ਕਰੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਿਤ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱਗ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

9 ਸਮਸਮੂੂ ਹਕਹਕ ਸਿੱਸਿੱਖਿਖਿਆਆਕੋਕੋਰਰਸਸਇਹਲਈਹੈਜਾਓਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌ ਕਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਨਿਦਾਨ ਹੋ ਣ ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਰੀਫ੍ਰੈ ਸ਼ਰ ਕੋ ਰਸ ਦੀ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
10 ਆਪਣੇ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਾਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਏ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ । ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ
11 ਤਆਪਣਾ
ੁ ਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਜੈ ਬ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ , ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਣ ਦਾ ਵਧ ਜੋ ਖਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਛੇ ਤੀ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਵਿੱ ਚ ਵਧੀਆ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ
12 ਹਸਪਤਾਲ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ
ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ । ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥ�ੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵੀ ਸੈ ਕਸ-ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
13 ਕਿਸੇਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੈ ਕਸ-ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਰੈ ਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਾਈਟਿਸ ਜਿਹੀਆਂ
ਸਮੱ ਸ਼ਿਆਵਾਂ ਤੋ ਂ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ
ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
ਪੀਣਾ ਛੱ ਡ�ੋ
14 ਸਿਗਰਟ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੋ ਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋ ਕ
ਹੋ ਣ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜੋ ਖਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਇਸ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ
ਉਹ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਓ
15 ਜੇਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੱ ਚਾ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ
ਬਾਰੇ ਹਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

15 ਸਿਹਤ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (Healthcare Essentials) ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: www.diabetes.org.uk/15-essentials
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈ ਟੱ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਹਰ ਬਾਲ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਟੀਮ ਤੋ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ : www.diabetes.org.uk/type-1-essentials
ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :
www.diabetes.org.uk/otherlanguages
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