ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਵੇ ਂ ਨਿਦਾਨੇ ਗਏ
ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋ ਏਗਾ?

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਕਾਰ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ।
ਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 8% ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਕਾਰ 1 ਹੈ ।
ਲਗਭਗ 2% ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਦੁ ਰਲੱ ਭ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ , ਵਾਕੇ ਈ ਇੱ ਕ
ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌ ਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ।
ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ, ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਣਾ, ਘਬਰਾਏ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ
ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਈ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰੋ ਗੇ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣ ਸਕੋ ।
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ਤੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ?
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਗਲੂਕੋ ਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ
ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਚੀ ਰਹੇ ਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁ ਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ । ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 4.7 ਮਿਲਿਅਨ ਲੋ ਕ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 12.3 ਮਿਲਿਅਨ ਲੋ ਕ, ਟਾਈਪ
3 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਜੋ ਖਮ ਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ - ਕਿਸਮ 1 ਅਤੇ ਕਿਸਮ 2
– ਪਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
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ਟਾਈਪ 1
ਟਾਈਪ 1 ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਛੇ ਤੀ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋ ਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧ ਭਾਰ ਹੋ ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ
ਰੋ ਕਥਾਮ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਟਾਈਪ 2
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌ ਰ
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਛੇ ਤੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੌ ਲੀ-ਹੌ ਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੋ ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋ ਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਇਤਿਹਾਸ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਪਿਛੋ ਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਜੋ ਖਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਲੋ ੜ ਤੋ ਂ ਵਧ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਣ ਦੀ ਵਧੇ ਰੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਹੋ ਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਲਗਭਗ 2% ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੋ ਨੇਜੇਨਿਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬ੍ਰੋਸਿਸ-ਸਬੰ ਧੀ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱ ਭ ਸਿੰ ਡ੍ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
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ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ
ਸ਼ੈ ਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਰੇ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓਗੇ ਅਤੇ ਬੇ ਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੇ। ਸਭ ਤੋ ਂ ਮੁੱਖ ਕੰ ਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ।
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ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣਾ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਭੋ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ-ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੱਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਭੋ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈ ਅ ਕਰਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਆਸਾਨ ਵਿਅੰ ਜਨ
ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.diabetes.org.uk/enjoyfood
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ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹੋ
ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ , ਪਰ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਉਦੋ ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਵਾਰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 30 ਮਿੰ ਟ
ਦੀ ਮੱ ਧਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਹੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

www.diabetes.org.uk/keeping-active
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ਸਿਗਰਟ ਛੱ ਡਣਾ
ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ
ਪੀਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
ਜਿਵੇ ਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਛੱ ਡਣ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ www.nhs.uk/smokefree or NHS Smokefree
ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0300 123 1044 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ
www.canstopsmoking.com ਜਾਂ
Smokeline ਨੂੰ 0800 848 484 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.diabetes.org.uk
ਕਾਲ ਕਰੋ

0345 123 2399 ਤੇ

ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰ ਗਾ ਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ
ਵਿਹਾਰਕ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਸਾਡੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ
ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਭੋ ਜਨ, ਖੁਰਾਕ,
ਕੰ ਮ, ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ, ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਣ ਵੇ ਲੇ ਚੈ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਡੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0345 123 2399 ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ
ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ
helpline@diabetes.org.uk

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹੋ , ਤਾਂ 0141 212 8710 ਤੇ ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ , ਜਾਂ
helpline.scotland@diabetes.org.uk ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ।
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ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਨਤਕਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਵਹਾਰਕ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਨਤਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ
ਨਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋ ਰ ਤੋ ਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਡਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ shop.diabetes.org.uk.

Everyday life with
Type 1 diabetes

Everyday life with
gestational diabetes

Everyday life with
Type 2 diabetes

1674_CoreGuidesReprint_GestationalGuide_Jan2019_HC_V5.indd 1

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ
ਨਾਲ ਰੋ ਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਨਜੰ ਦਗੀ

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ
ਨਾਲ ਰੋ ਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਨਜੰ ਦਗੀ

11/02/2019 15:13

ਗੈ ਸਟੇ ਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਜ਼ਮਰਾ ਦੀ
ਨਜੰ ਦਗੀ

Food labels
made easy
Enjoy Food
Helping families with diabetes
shop, cook and eat

1
1674_CoreGuidesReprint_EnjoyFood_Jan2019_V5_final.indd 1

ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਲਈ ਟਾਈਪ 1
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਜ਼ਮਰਾ
ਦੀ ਨਜੰ ਦਗੀ
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ਭੋ ਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਣਨਾ

12/02/2019 12:28

ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਇਸਨੂੰ
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਮਦਦ
ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਸਪੋ ਰਟ ਫੋ ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਡਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੁਦਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ forum.diabetes.org.uk
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ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਣਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ ਲੀਆਂ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੋ ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈ ਨ ਜਾਂ ਪੰ ਪ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਧੇ ਰੇ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ ਸਕ੍ਰਿ ਅ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਹਰ ਕੋ ਈ ਅਲੱ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ
ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ । ਕੁਝ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਅਪੋ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2 ਅਤੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.diabetes.org.uk
ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ, ਟਾਈਪ
1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
www.diabetes.org.uk/learningzone ਤੋ ਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ
ਮੈ ਂਬਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇ ਤ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
www.diabetes.org.uk/join
ਜਾਂ 0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ
ਜਵਾਬਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ।
ਸਾਡੀ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ 0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਜਾਓ www.diabetes.org.uk.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ :
/diabetesuk
@diabetesUK
@diabetesUK
ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਾਇਬਟਿਕ ਐਸੋ ਸਿਏਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਵਜੋ ਂ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਇੰ ਗਲੈ ਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇ ਲਸ
(ਨੰ. 215199) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ (ਨੰ. SC039136) ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿ ਤ ਚੈ ਰਿਟੀ ਹੈ ।
© Diabetes UK 2019. 10186EINT120 (Punjabi).

