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صحتمند رہنا
ٹائپ۔ 2   ذیا بیطس کا بندوبست کرنا

(Managing Type 2 Diabetes)

 کیا آپ اے بی سیز ABCs کو جانتے ہیں ؟  
 اپنے خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے سے موضوع پر کہ

کون سے اہداف آپ کے لئے صحتمند ہوں گے، کے بارے میں بات
کریں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ُانہیں کیسے حاصل کریں اور قائم رکھیں۔ 

( پسندیدہ اہداف:(*A1C*اے ون سی
7.0 فیصد یا ُاس سے کم (زیادہ تر لوگ جو ٰذیابیطس سے ہیں(

میرے  اہداف

خون میں گلوکوز کی مقدار کی اکثر اوقات پیمائش کرنا ۔ حاملہ خواتین اور 12 سال*
اور اس سے کم عمر کے بچوں میں A1C اہداف مختلف ہوتے ہیں۔ 

پسدیدہ اہداف:(  Blood Pressure(  بلڈ پریشر 
130/80 mm Hgسے کم

میرے  اہداف
( پسندیدہ اہداف:(Cholesterolکولسٹرول 
 یا کم (mmol/L: )LDL 2.0ایل ڈی ایل

 ایچ ڈیل ایل کی نسبت سے کل کولسٹرول:4 سے کم
میرے  اہداف

(ACEان ہبڑزیاARBsآپ کے دل کی حفاظت کے لئے دوائیں : بلڈ پریشر کی گولیاں (
( ایسپرین(۔ یہASA کولسٹرول کو کم کرنے والی گولیاں (اسٹیٹنز( یا  

دوائیں آپ کے دل کی حفاظت کرینگی یہاں تک کہ 
آپ کو بلڈ پریشر یا کولسٹرول سے پہلے ہی خطرہ الحق ہو۔

ٹائپ –2 ذیابیطس کیا ہے؟
 آپ کی خوراک سے حاصل شدہ توانائی کو استعمال کرنا، آپ کے جسم کو انسولین کی ضرورت ہے۔ٹائپ –2
 ذیابیطس ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے لبلبےانسولین پیدا نہیں کرتے یا آپ کا جسم جو انسولین بناتاہے

ُاسے پوری طرح استعمال نہیں کرپاتا۔ اگر آپ کو ٹائپ ۔ 2ذیابیطس ہے تو گلوکوز توانائی بنانے کے بجائے آپ
 کےخون میں جمع ہوتا رہتا ہے ۔

جس مدد کی آپ کو ضرورت ہے وہ حاصل کریں
 آپ کے لئے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ہوسکتا ہے کہ آپ یا آپ کے خاندان میں کسی کو ٹائپ–2

 ذیابیطس ہے۔ آپ کے خوفزدہ ہونے، دھچکا لگنے، جذبات سے مغلوب ہونے کا احساس غیر معمولی نہیں ہے۔
ُ ان لوگوں سے بات کریں جنہیں ذیابیطس ہے:

ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ طرز عمل آپ کو آپ کی حالت کے سنبھالنے میں مدد دے سکتا ہے۔
 اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذیابیطس کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم آپ کے ُان تمام سوالوں کے جواب دے

 سکتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی ذیابیطس کو سنبھالیں۔ آپ کی ٹیم میں ایک صحت کی نگہداشت مہیا کرنے واال(
آپ کا فیملی ڈاکٹر یا ذیابیطس کا ماہر( اور ذیابیطس کی معلومات دینے والے (نرس اور ماہر خوراک(اور یہاں تک کہ:

دوافروش•
سماجی کارکن•
ماہر نفسیات•
پاوں کی نگہداشت کاماہر•
آنتوں کا ماہر•
آنکھوں کی نگہداشت کا ماہر•

یاد رکھیں : آپ کی صحت کی نگہداشت کرنے والی ٹیم
میں سب سے زیادہ اہم رکن آپ ہیں ۔

خوش خبری
 آپ اپنے خون میں گلوکوزکی سطح (خون میں شکر کی مقدار (اس

 ہدف کی حد میں، جس طرح کے آپ کے خاندانی ڈاکٹر نے ُاسے
سیٹ کیا ہے ، رکھ کر، دیر تک صحتمند اور زندہ رہ سکتے ہیں ۔ اور

بھی بہت طریقے ہیں  جو آپ کرسکتے ہیں تاکہ آپ صحتمندرہیں اور
اپنی ذیابیطس کو سنبھال لیں ۔ 
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یاد رکھیں ، اپنے خون میں
 گلوکوز اور بلڈ پریشر کو کم کرنا۔

خواہ معمولی ہو ۔ آپ کو
 صحتمند بنانے اور اسی طرح

رہنے میں مدد دے گا۔

 ایسی باتین جن پر عمل کرنا ہے !
خون میں گلوکوز

 آپ اور آپ کی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح کے بارے میں تعین کرے ۔ اس بات کو
پہچاننا ضروری ہے کہ آپ گولیوں کی تعداد میں اور /یا انسولین کی مقدار میں اپنی زندگی کے طرز عمل میں تبدیلیوں

( خوارکی منصوبہ بندی اور بڑھتی ہوئی کارگردگی ( کے معافق اضافہ کریں تاکہ آپ اپنے خون میں گلوکوز کے اہداف حاصل کریں ۔ خون میں
گلوکوز کے میٹر کے بارے میں معلوم کریں تاکہ خون میں گلوکوز کی سطح کو جانچتا رہے۔ “گلوکوزکی سطح کا بندوبست“

  کے بارے میں مزید معلومات کے لئے اس بستے میں دی گئی حقائق کی فہرست مالحظہ کریں(Managing Blood Glucose Level(کرنے 

 جسمانی کارگردگی
 جسمانی کارکردگی خون میں گلوکوز کی سطح کوکنٹرول کرنے ، وزن کو کم کرنے کا باعث اور ذہنی دباو کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہفتہ میں کم

از کم 150
ًمثال 30منٹ ، ہفتہ میں پانچ دن (درمیانے درجے کی چاک و چوبند سخت جان والی کسرت کریں ۔ آپ ضرور روزانہ کم از کم پانچ تا دس منٹ  منٹ(
 کے تیز چلنے سے شروع کرسکتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ ، واپس دھکیلنے والی ورزش (جیسے کہ وزن کی تربیت( ہفتے میں تین مرتبہ کرنی چاہیئے۔

اگر آپ ابھی شروع کررہے ہیں تو پہلے اپنی صحت کی نگہداشت کرنے والے سے چیک کریں۔ مزید معلومات کے اس کٹ کے حقائق
 کے بارے میں مالحظہ کریں اور اپنی ’’ فٹ نیس کا بندوبست ‘‘ کرنے(Physical Activity( کی فہرست میں دی گئی “ جسمانی کارگردگی”

)Managing Your Fitness.)والی فلم دیکھیں ۔ 

صحتمند خوراک کھانا
کیا، کب اور کتنا کھانا جو آپ کھاتے ہیں  ، یہ سب آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح کوچالنے میں بہت اہم ہیں ۔ ایک متوازن خوراک کی پیروی

 کریں ۔ اپنی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے سے معلوم کریں اس لئے کہ وہ آپ کو رجسٹرڈ ماہر خوراک کی طرف بھیجے تاکہ آپ صحتمند خوراک
 Eating Well with Canada’s Food Guide) کے بارے میں جانیں اور کینیڈا کی خوراک والی راہنمائ کے تحت بہتر کھانا کھانے(

(  اس کٹ میں شامل حقائق(“Healthy Eating: The Basics“ کی پیروی کریں۔ مزید معلومات کے لئے ، ‘‘ صحتمند کھانا ، بنیادی باتیں 
   کے بارے میں فلم مالحظہ کریں ۔(Managing Your Nutrition( کی فہرست میں دیکھیں اور ‘‘ اپنی غذائیت کا بندوبست کرنا“ 

وزن کو سنبھالنا
خصوصٹائپ 2ذیابیطس کو سنبھالنے کے صحتمندانہ وزن کو قائم رکھنا اہم ہے ۔ ایسا کرنے سے آپ کے خون میں

گلوکوز، بلڈ پریشر اور خون میں چکنائی کی سطح کوکنٹرول کرنے میں مدد ملے گی ۔ مزید معلومات کے اس کٹ کے حقائق کی فہرست میں دی گئی
۔ ( Managing Your Weight( ور اپنے وزن کا بندوبست کرنا(Maintaining a Healthy Weight( اصحتمندانہ وزن کو قائم رکھنا   والی فلم دیکھیں

 دوائیں 
چند ایک حاالت میں ٹائپ 2ذیابیطس کو جسمانی کارگردگی صحتمندانہ خوراک سے سنبھاال جاسکتا ہے ۔ تاہم منہ کے ذریعے لینے والی دوائیں اور/ یا

 انسولین اکثر لکھ کر دی جاتی ہیں ۔ انہیں اسی طرح استعمال کریں جیسے کہ آپ کے خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے نے ہدایت کی
مالحظہ فرمائیں اور  Using Insulin( ہے۔ مزید معلومات کے لئے اس کٹ کے حقائق کی فہرست میں دی گئی ‘‘ انسولین کا استعمال کرنا “ (

 فلم دیکھیں ۔Medication( “ دواوں“ سے متعلق (

طرز زندگی کا بندوبست کرنا
ذہنی دباو آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح پر اثر انداز ہوسکتا ہے ۔ روز مرہ اپنے ذہنی دباو کو سنبھالنے کے بارے میں جاننا آپ کو بہتر کنٹرول کو

قائم رکھنے میں مدد دے سکتاہے ۔ مزید معلومات کے اسی کٹ میں  “ذہنی دباو سے ہم کنار ہونا اور  ذہنی دباو کو سنبھالنا“
)Managing Your Stress) سے متعلق فلم دیکھیں ۔ 

تمباکو نوشی ترک کریں
تمباکو نوشی اور ذیا بیطس ایک خطر ناک مالپ ہیں ۔اگر آپ اے ترک کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے

والے یا صحت کی نگہداشت والی ٰٹیم مدد کرسکتے ہیں ۔ کوشش کرتے رہیں ۔ آپ کی صحت اس سے قیمتی ہے۔
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ایسی باتیں جن سے ہشیار رہنا ہوگا
 خون کا دباو

 اونچے درجے کا خون کا دباو آنکھوں کی بیماری ، دروہ اور گردوں کی بیماری کا سبب ہوسکتاہے ۔ آپ کو اپنے
 mm Hg 130/80  کھانے کی عادتوں کو تبدیل کرنے اور /یا گولیاں لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ اپنا بلڈ پریشر

 سے کم رکھیں ۔

 کولسٹرول
 اونچے درجے کاکولسٹرل اور خون میں دیگر چکنائیاں دل کی بیماریوں اور دورے کا باعث ہوسکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کھانے اور

ورزش کی عادتوں کو تبدیل کرنے اور /یا گولیاں لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ اپنے خون میں چکنائی کی سطح کو صحت مندانہ حد تک
کے لئے (Managing Your Cholesterol(رکھیں۔ مزید معلومات کے لئے “اپنے کولسٹرول کو سنبھالنے 

(Blood Pressure and Cholesterol( اس کٹ میں دی گئی حقائق کی فہرست میں دیکھیں اور ’’ بلڈ پریشر اور کولسٹرول 

ٰیکھیں ۔  سے متعلق فلم د

آنکھوں کا مرض
آپ کو کسی آنکھوں کے ماہر کو دکھانے کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کی آنکھ کی پتلی کو پھیال کر آنکھ کے امراض کے نشانات

 دیکھے گا ۔ آپ کا معمول کے مطابق صحت کا نگراں یہ خصوصی ٹیسٹ اپنے دفتر میں نہیں کرسکتا ۔ ُاسے آنکھوں کے
 ماہر کی طرف بھجوانے کے لئے کہیں ۔

 پاو ں کی حفاظت
ہرموقع پر اپنے جوتے اور جرابیں اتاریں (حتی کے آپ کا خاندانی صحت کی

 نگرانی مہیا کرنے واال ایسا کرنا بھول بھی جائے تو بھی (۔پاون پر پنجوں
کے ناخن، زخم اور درد خطرناک انفیکشن کا باعث ہوسکتا ہے ۔ صحیح طریق پر پاوں

کی حفاظت کے بارے میں جانیں ۔ مزید معلومات لے لئے اس کٹ کے
(Foot Care(  حقائق کی فہرست میں دی گئی پاوں کی نگہداشت 

مالحظہ فرمائیں اور اپنے پاوں کی نگہداشت
 )Managing Your Feet)سے متعلق فلم دیکھیں ۔ 

انتہائی افسردگی اور بے چینی
 ایسے لوگ جن کو ذیابیطس ہے ان میں ایک عام احساس ہوتا ہے اور وہ منفی طور پر اثر انداز ہوسکتاہے اپنے صحت کی

 نگہداشت مہیا کرنے والے یا صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم سے بات کریں اگر آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ کو انتہائی
 افسردگی اور بے چینی ہے ۔

 گردے کی بیماری
جس قدر جلد آپ گردے کی بیماری کی عالمات کو پکڑ لیتے ہیں ُاسی قدر بہترہے ۔ آپ کو گردوں کی بیماری کی عالمات کے لئے

 اپنا پیشاب باقاعدگی سے ٰٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔
 آپ کی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے واال گولیاں تجویز کرسکتا ہے تاکہ گردوں کو مزید نقصان پہنچانے میں تاخیر ہوسکے ۔

اعصاب کو نقصان 
 اگر آپ کے اہتھ اور باوں کبھی ُسن ہوجاتے ہیں یا ُان میں ’’سوئیاں چبھتی‘‘ ہیں تو اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنےوالے یا صحت کی

نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم کو بتائیں۔

 ہشیاری آنے میں مشکل
ذیابیطس کے مردوں میں ہشیاری آنے اور اسے برقرار رکھنے میں مشکل ایک عام مسئلہ ہے ۔ اس کے بارے میں اپنے

 صحت کی نگہداشت کرنے والے یا صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم سے گفتگو کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں ۔

ٹائپ۔ 2 ذیابیطس ، بڑھنے والی، زندگی
بھر کی حالت ہے۔ اکثر اوقات ، یہ مزید

مشکل ہوسکتی ہے کہ اپنے خون
میں گلوکوز کی سطح اپنے ہدف کی حد میں رکھ

سکیں ۔ آپ کی صحت کی نگہداشت
کرنے والی ٹیم آپ کے کھانے کے

منصوبے ، کارگردگی اور دواوں کو مقرر
 کرکے مدد دے سکتے ہیں ۔

اپنے خون میں گلوکوز کی نگرانی کرنا اہم ہے ۔ اپنے گھر
کے گلوکوز کی نگرانی کے ریکارڈ کا اپنے خاندانی صحت

کی نگہداشت مہیا کرنے والے کے ساتھ باقاعدہ جائزہ
لیں ۔اور اپنے لیب کے بلڈ ٹیسٹ کے مقابل پر کم
از کم ایک سال میں ایک مرتبہ چیک کرکے اس

بات کو تقین کریں کہ آپ کا میٹر بالکل صحیح نتائج
 بتاتا ہے
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 اپنی ذیابیطس کے بندوبست کو سب سے اوپر رکھیں
ایک باعلم مریض بنیں: صحیح سواالت معلوم کرکے صحتمندہیں ۔ ذیابیطس کی بنیادی دیکھ بھال کی خاطر ان اہم ٹیسٹ کے بارے میں اپنے خاندانی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے سے بات کریں ۔

 آپ کو مزید کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوسکتی ہے اس کے عالوہ جو ظاہر کئے گئے ہیں ۔ آپ کی صحت پر دارومدارکےمطابق خون میں گلوکوزاور خون کے دباو کی سطح مختلف ہوسکتے ہیں۔ 

کونکب ؟ 
 گردوں کا ٹیسٹ : پیشاب کا ٹیسٹ لیب میں کیا جاتا ہے•ٰتشخیص کے موقع پر

آنکھوں کاٹیسٹ: کسی آنکھوں کی نگہداشت کے ماہر سے آنکھ کی پتلی کو پھیالنے کر دیکھنے کے ذریعہ–• 
•128-Hz اعصاب کے نقصان کا ٹیسٹ: g-10 مصنوعی پارچے کے ریشے کو استعمال کرتے ہوئے یا

 ٹیوننگ فورک کے ذریعے
کولسٹرول اور دیگر خون میں چکنائی کے ٹیسٹ : خون ٹیسٹ• 

 قریباً ہر تین ماہ
*اکثر اوقات اگر عالج کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔

 •A1C بیشتر لوگ جو ذیابیطس سے ہیں ان کے لئے اے ون سی
(نشانہ : ذیابیطس کے شکار زیادہ طر لوگو ں میں سے 6.5لوگ(

:mm Hg 130/80 سے کم •  خون کا دباو (ہدف
اپنے گھر کے گلوکوزکی نگرانی والے ریکارڈ کا جائزہ لینا•

گردوں کا چیک کرنا• ہر 12ویں مہینے
پاوں کا معائنہ کم از کم ایک سال میں ایک مرتبہ اوراگر کوئی پنجے میں ناخن بڑھا ہے یا کوئی زخم یا درد جو ٹھیک نہیں ہوراہ ۔• 
نتائج کے مدمقابل میٹر چیک کرنا•
کولسٹرول اور خون میں چربی کی دیگر جانچیں•

 آنکھوں کے ماہر سے آنکھوں کا معائنہ ہر ایک تا دو سال میں (آگر آنکھ میں کوئی مرض موجود نہیں (اگر آنکھ•ہر1 تا 2سال
میں کوئی مرض موجود ہوتو اکثر اوقات

ہشیاری نہ آنے کے مسائل کے بارے میں سواالت•باقاعدہ / وقفوں سے
 افسردگی اور  یا بے چینی کے بارے میں سواالت•
صحتمندانہ خوارک کھانے اور جسمانی کارکردگی کے بارے میں سواالت•

Content taken from the Canadian Diabetes
Association’s consumer fact sheet,
Staying Healthy with Diabetes. U
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