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ذیابیطس 

ےسملین نو میں ہ حدمتے ئہاستیاریکیکا مرا
میںن اہجبکہیں مبتال میں س بیطیاذتین اخوہ دیاز
!ےں ہیہی نم ہلا عس کو اکنیتاون خیلن میے تس

م ہے کہ …؟پ کو معلوکیا آ

نے نے یا فالج کا حملہ ہوہ پڑرل کا دوذیابیطس سے د • 
ھ جاتے ہیں۔کے امکانات بڑ

قت ذیابیطس میں نے کے واتین حاملہ ہوکچھ خو • 
جاتی ہیں۔مبتال ہو

نے یا اتین کو حمل ساقط ہوذیابیطس میں مبتال خو • 
نے کا امکان ئص میں مبتال ہوبچے میں پیدائشی نقا

زیادہ رہتا ہے۔ 

ذیابیطس کیا ہے؟

ر ّپ کے جسم میں شکض ہے جو آذیابیطس ایک مر • 
پ جو غذا دیتا ہے۔ آنے کا طریقہ تبدیل کراستعامل کر

نر خوجاتی ہے۔ اور میں تبدیل ہوّہ شککھاتے ہیں و
تی ہے۔ دش کرکے ذریعے جسم کے متام اعضاء میں گر

ن سے نکال کرر کو خوّلین شکت میں انسوعام حاال
ں میں لے جانے کا کام انجام دیتا ہےوّجسم کے خلی
تا ہے۔کرّانائی میسر جسم کو توّجہاں یہ شک

پ کے جسم کو ں تو آپ ذیابیطس میں مبتال ہوجب آ • 
پ کا جسم تی ہے یا آلین بنانے میں مشکل پیش آانسو
جہ سکتا۔ اس ولین کا صحیح استعامل نہیں کرانسو

ی ایندھن کا استعامل نہیںروسے جسم کے لئے رض
بہت زیادہ کی مقدار ر ّشکن میں خوپ کے آر اوہوپاتا  

جاتی ہے۔ ہو

ذیابیطس کی اقسام کیا ہیں؟

لین بالکل نہیں بنا سکتا۔ اس جسم انسو 1 — قسم • 
انہ زوندہ رہنے کے لئے رقسم ذیابیطس کے مریض ز

لین لیتے ہیں۔انسو

لین کو صحیح طریقے سے جسم انسو 2 — قسم • 
سکتا۔ ذیابیطس میں مبتال بیشرتاستعامل نہیں کر

تے ہیں۔ میں شامل ہو 2مریض قسم  

حق ہے؟ ہ الپ کو ذیابیطس کا خطرکیا آ

ت ہے؟ رونے کی رضن کم کرزپ کو و• کیا آ

تیں ہیں؟ تیں یا بہت کم کرش نہیں کرزرپ و• کیا آ

ن کے پریرش یعنیجے کے خونچے دروُپ کو اکیا آ •

پ کا بلڈ پریرش ہائی بلڈ پریرش کی شکایت ہے )آ


 یا اس سے بھی زیادہ ہے(؟ 130/80
رہا ہے؟پ کے خاندان میں چال آض آکیا ذیابیطس کا مر •

الی نے وان ذیابیطس میں مبتال ہورپ حمل کے دوکیا آ • 
اتین میں سے ہیں؟خو

9( ن نو )زقت وپ کے کسی بچے کا پیدائش کے وکیا آ • 
نڈ یا اس سے زیادہ تھا؟پاؤ

بائی امریکی، پ کا تعلق افریقی امریکی، آکیا آ • 
ں ی، یا ایشیائی امریکی / بحر الکاہل کے باشندوہسپانو

سے ہے؟ 

اب ال کا جوں میں سے کسی بھی سوالواگر ان سو
ماسٹ سے س یا فارپ اپنے ڈاکٹر، نرہاں میں ہے تو آ

مات حاصل کریں۔ ذیابیطس کے ٹسٹ کے متعلق معلو

مات سے جہ ذیل عالض کی مندرذیابیطس کے مر
سکتی ہے؟ نشاندھی ہو

ذیابیطس کے کچھ مریض: 

تے ہیں س کرلی حاجت محسو• پیشاب کی غیر معمو

ک یا پیاس کا احساس رہتا ہے قت بھو• ہمہ و

تی ہےس ہوہٹ محسوال• بینائی میں دھند

قت لگتا ہے لی ونے میں غیر معموخم ٹھیک ہوز • 

تے ہیں س کرٹ محسوقت تھکاو• ہمہ و

نے کان ہوُں میں جھنجھناہٹ یا سوں یا پیر• ہاتھو
تے احساس نہیں کر

کی  کسی بھی قسم یشرت مریضتال بیں مبیطس مذیاب
تے کریں س نہمت محسوعال

پلٹیں صفحہ 



 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  


ذیابیطس 

ے ھجں میت مروی صے کنوال ہتبں میس میطیبایذ
؟ ےیہاا چنرا کیک

کریںامل تعیں اسائکے ساتھ دوندی دانشم

لیاں کھانے یا کبھی کبھار ذیابیطس کے مریض کو گو • 
تی ہے۔ اپنے ت ہورولین کے ٹیکے لینے کی رضانسو

ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔

ی رائی کے متعلق پوماسٹ سے دوڈاکٹر یا فار • 
ر ضمنی قات اوائی کے اومات حاصل کریں۔ دومعلو

گاہ رہیں۔ ر پر آات سے مکمل طواثر

کریںش زرر ویں اوکھاک پر نظر ررنی خواپ

ذیابیطس کے مریض کے لئے کسی ایک غذا پر انحصار  • 
نے نہیں کیا جاسکتا۔ اپنے لئے غذائی منصوبہ تیار کر

ابطہ کے لئے نگہداشت صحت سے متعلق ٹیم سے ر
کھیں۔ر

 منٹ 30انہ کم از کم زوں میں رہفتے کے بیشرت دنو • 
لین پ کے جسم کو انسوش سے آزرش کریں۔ وزرو

تی ہے۔کے بہرت استعامل میں مدد حاصل ہو

نی اے بی سیر اپکریں اور کی جانچ  ّیں شکن منے خواپ

ِ 

ABC(پر نظر ر )یں کھ

ر ن میں شکر کی مقدار، ہائی بلڈ پریرش او• خو
اض ر امرپ فالج اوکھنے سے آل کو قابو میں رولیسٹرکو

ہ سکتے ہیں۔ر ری سے دوقلب جیسی بیامر

ر کی مقدار جانچنے کے لئے گھر میں ّن میں شکخو • 
الے ٹسٹ کا استعامل کریں۔کئے جانے و

ن ـ سی()اے ـ و A-1-Cن کے ٹسٹ اپنے ڈاکٹر سے خو • 
کا مطالبہ کریں۔ اس ٹسٹ سے دو سے تین مہینے 

سکتیر کی مدار کی جانچ ہوّن میں شکان خورکے دو
ہے۔

 صحت کی ( متعلق نگہداشتABC• اپنی اے بی سی )
مات حاصل کریں: ٹیم سے مکمل معلو

A-1-C -A 

-B بلڈ پریرش

-C لولیسٹرکو

FDA اتین ائے صحت خوکا دفرت برhttp://www.fda.gov/womens 

مات کے لئے: مزید معلو

مات ( کی ذیابیطس سے متعلق معلوFDAگ ایڈمنسٹریشن )ڈ اینڈ ڈرفو
http://www.fda.gov/diabetes 

ت ہے ان کے لئے۔ روپ کی رضد اپنے لئے، جن کو آقت نکالیں… خودیکھ بھال کے لئے و
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