
ਖੂਨ ਜਾਂਚਾਂ

 ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ�ੋ-ਘੱ� ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਬਲੱਡ 
ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ HbA1c ਖੂਨ ਜਾਂਚ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ �ੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ 
ਦੇਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਿਂੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਂੋ   
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ�ਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ�ੋ-ਘੱ� ਇੱਕ ਿਾਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪੈ੍ਸ਼ਰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ �ੀਚੇ ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨੋ� ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ 
ਮਤਲਬ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਸਟੋ੍ਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ (ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ)  
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਸ�ੋ੍ਲ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਨਯੰਤ੍ਣ ਿੀ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ �ੀਮ ਨੰੂ ਘੱਟ�ੋ-ਘੱ� ਹਰ 
ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸ�ੋ੍ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਵਕ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰ�ਮਂੈ� ਤੇ 
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਂੇ 
ਵਸਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਿੀ 
ਕੋਈ ਅਪੋਇੰ�ਮਂੈ� ਨਾ ਖੰੁਝਾਓ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਵਸ਼ਆ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਿਂੇ ਡਾਇਬਵ�ਕ ਰੇਵ�ਨੋਪੈਥੀ।

ਆਪਣੇ ਪਰੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ  
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਿਧ ਹੈ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਪੈਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ  
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵਤਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ 
ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ - ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ �ੀਮ ਇਸਦਾ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਂੇ ਵਸਰ ਪਤਾ 
ਲਗਾ ਸਕੇ। 
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ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ  
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 15

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ, �ੈਸ�ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 15 ਹੈਲਥਕੇਅਰ 
ਇਸਂੈਟਵਸ਼ਅਲਜ਼ (ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਫਤ ਹਨ।  

ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕ�ਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਪੋਇੰ�ਮਂੈ�ਾਂ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੱਕੋ 
ਵਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ�ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ  ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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15 ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (Healthcare Essentials) ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਿੈਬਸਾਈ� ਤੇ ਜਾਓ: www.diabetes.org.uk/15-essentials
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈ�ੱ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਹਰ ਬਾਲ-ਵਚਵਕਤਸਾ �ੀਮ ਤਂੋ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿੈਬਸਾਈ� ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ: www.diabetes.org.uk/type-1-essentials

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:  
www.diabetes.org.uk/otherlanguages

ਜੀਿਨਸ਼ਰੈ ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ

ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਤੇ ਵਨਯੰਤ੍ਣ ਕਰਨਾ  
ਵਕਉਟਂਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ-
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਤਂੋ ਆਹਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕੋਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਿੀ ਮਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ 
ਵਕਿਂੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਵਕਿਂੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਵਜਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ�ਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਵਤਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 
ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।

ਸਮੂਹਕ ਵਸੱਵਖਆ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਓ  
ਸਮੂਹਕ ਵਸੱਵਖਆ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਿਂੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਿਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਮੌਕਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ 
ਵਨਦਾਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਰੀਫੈ੍ਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਦੀ 
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।

ਆਪਣੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ  
ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ 
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ �ੀਮ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਵਦਖਾਓਗੇ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ �ੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ 
ਜਾਣੋ ਵਕ ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਵਕਸਨੰੂ ਪੱੁਛਣੇ ਹਨ। 

ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਜਰੈਬ ਬੱੁਕ ਕਰਿਾਓ  
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਜੈਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਵਕਉਟਂਵਕ 
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਨੰੂ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਤਂੋ ਉੱਚ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਭਾਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਟਥੇ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰੈਕਸ-ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ-ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਰੈਕ�ਾਈਲ ਵਡਸਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸਸ�ਾਈਵ�ਸ ਵਜਹੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸ਼ਆਿਾਂ ਤਂੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ �ੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ  
ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡਡੋ 
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਹਰਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸ�ੋ੍ਕ 
ਹੋਣ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸਗਰ� ਪੀਣਾ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਗਰ� ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਵਤਆਗਣਾ 
ਉਹ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬੱਚਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਂੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਪ੍ਬੰਧਨ ਉਨ੍ਾਂ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 
ਵਕਉਟਂਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬ�ੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ 
ਬਾਰੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।
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