
ડાયાબિટીસનું  
નવુ ંનનદાન
આગળ શુ ંછે?
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ડાયાબિટીસથી પીડાતા લગભગ 90% લોકોને  
પ્રકાર 2 હોય છે.

ડાયાબિટીસથી પીડાતા લગભગ 8% લોકોને  
પ્રકાર 1 હોય છે.

લગભગ 2% લોકોન ેડાયાબિટીસના  
દુલ્લભ પ્રકારો હોય છે.
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તમને ડાયાબિટીસ છે તે કહેવુ ંએ એક વાસતવવક આઘાત હોઈ 
શકે છે. અને તેની સાથે જીવવુ ંએક પડકાર હોઈ શકે છે.

તમ ેિધા ંપ્રકારની લાગણીઓમાથંી પસાર થઈ રહ્ા હશો અસવસ્થતા, ગસુસો, 
મૂઝંવણ અથવા દોષી અનુભવવુ ંએકદમ સામાનય છે. તમ ેતમને શા માટે 
ડાયાબિટીસ થયુ ંછે ત ેસમજવા માટે સંઘષ્ષ અથવા તમ ેકેવી રીત ેતનંુે સંચાલન 
કરશો તેની ચચતંા કરી રહ્ા ંહોઈ શકો છો.

તમારી સ્સ્થનતન ેસચંાલલત કરવા નવશ ેવધુ આત્મનવશ્ાસ અનુભવવા માટે અમે 
તમન ેનવગતવાર માહહતી, સહાય અને સલાહ આપીશુ.ં અમ ેતમારો એવા લોકો 
સાથ ેપણ સપંક્ષ કરાવી શકીએ છીએ જઓે તમારી જવેી જ સ્સ્થનતથી પીડાય 
છે. શુ ંથઈ રહ્ુ ંછે તે સમજવા અને સંચાલલત કરવામા ંઅમ ેતમને અને તમારા 
પરરવારન ેમદદ કરીશુ,ં જથેી તમ ેઆગળ વધી શકો અને તમારા જીવનનો 
આનદં માણી શકો.

તમારા માટે  
Diabetes UK  
અહી ંછે



તથયો જાણો

ડાયાબિટીસ એટલે શુ?ં
ડાયાબિટીસ એ એવી સ્સ્થનત છે જા ંતમારં શરીર ઇનસ્લુલન પદેા કરી 
શકતુ ંનથી અથવા પૂરતંુ ઉતપાદન કરતંુ નથી અથવા જા ંતમારં ઇનસ્લુલન 
યોગય રીત ેકાય્ષ કરતંુ નથી. ઇનસ્લુલન તમારા શરીરને, તમને શસ્તિ આપવા 
માટે, તમારા લોહીમા ંરહેલ ગલકુોઝ (શક્ષરા) નો ઉપયોગ કરવામાં મદદ 
કરે છે. જા ેતમારામાં ઇનસ્લુલનની યોગય માત્ા નથી, અથવા જેા તમારં 
ઇનસ્લુલન યોગય રીત ેકામ કરી રહ્ુ ંનથી, તો તમારં બલડ શગુર વધારે 
રહેશ ેજ ેતમન ેખિૂ િીમાર કરી શકે છે.

ડાયાબિટીસ એ એક ગભંીર સ્સ્થનત છે. UK મા ંલગભગ 4.7 લમલલયન 
લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાય છે. િીજા 12.3 લમલલયન લોકોને પ્રકાર 2 
ડાયાબિટીસ થવાનુ ંજાખેમ વધારે છે. 

તમે કયા પ્રકારથી પીડાવ છો?
તમારા ડૉક્ટર અથવા નસ્ષ તમને કહેશ ેકે તમને કયા પ્રકારનંુ ડાયાબિટીસ છે. 
િ ેમખુય પ્રકારો છે – પ્રકાર 1 અને પ્રકાર 2 – પરંત ુડાયાબિટીસના અનય 
ઘણા ંપ્રકારો છે.
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પ્રકાર 1
પ્રકાર 1 સામાનય રીત ેિાળકો અથવા યુવાન વયસ્ોને અસર કરે છે, 
અચાનકથી શર થાય છે અન ેઝડપથી ગભંીર થાય છે. પ્રકાર 1 ડાયાબિટીસથી 
પીડાતા લોકો કુદરતી રીત ેઇનસ્લુલન પદેા કરી શકતા નથી. કોઈને ખિર નથી 
કે તનંુે કારણ શુ ંછે, પરંત ુતનુે ંવજન વધારે હોવા સાથે કોઈ લવેા દેવા નથી અને 
ત ેહાલમા ંઅટકાવી શકાય તવેુ ંનથી.

પ્રકાર 2
ડાયાબિટીસથી પીડાતા મોટાભાગના લોકોમા ંપ્રકાર 2 હોય છે. આ પ્રકાર 
સામાનય રીત ેજીવનમા ંપછીથી શરૂ થાય છે. ત ેધીરે ધીરે શરૂ થાય છે 
અન ેતમન ેઘણા વષષો પછી તનેો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા પારરવારરક 
ઇનતહાસ, વય અથવા વશંીય પૃષ્ઠભલૂમના વધતા જેાખમના કારણે તમને પ્રકાર 
2 ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે. જા ેતમારં વજન વધારે હોય તો તમને પ્રકાર 2 
ડાયાબિટીસ થવાની સભંાવના પણ વધુ છે.

અનય પ્રકારો
લગભગ 2% લોકોન ેડાયાબિટીસના અનય પ્રકારો હોય છે. આમા ંનવનવધ 
પ્રકારનાં મોનોજનેનક ડાયાબિટીસ, ચસસસટક ફાઇબ્ોચસસ સંિનંધત ડાયાબિટીસ 
અન ેદુલ્ષભ ચસન્ડ્ોમન ેકારણ ેડાયાબિટીસ શામલે છે.
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તમારી સારવાર પછી, તમારી જીવનશૈલી વવશે વવચારવું 
મહતવપરૂ્લ છે. જે તમે વધ ુઆરોગયપ્રદ રીતે જીવી શકો, તો 
તમે તમારી જીવનશૈલીમાં સધુારો કરશો અને તમારી જતને 
વધ ુસારં લાગે તે માટે મદદ કરશો. તમે જ ેમખુય વસતઓુ 
કરી શકો છો તે છે સારં ખાવુ,ં સક્રિય રેહવુ ંઅને ધમૂ્રપાન કરવું 
છોડી દેવુ.ં

તમારી સંભાળ  
રાખો
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સારં ખાવું

ડાયાબિટીસ હોવાનો અથ્ષ એ છે કે પહેલા ંકરતા આરોગયપ્રદ ખોરાક લવેો ખૂિ 
મહતવપણૂ્ષ છે, પરંત ુતમ ેહજી પણ નવનવધ પ્રકારના ખોરાકનો આનંદ માણી 
શકો છો. ડાયહેટચશયનને મળીન ેતમારા માટે યોગય ખોરાક શુ ંછે તનેા નવશ ેતમે 
નનષણાતની સલાહ મળેવી શકો છો. તમારા ડૉક્ટર અથવા નસ્ષને તમારા માટે 
એપોઇનટમનેટ િકુ કરવાનુ ંકહો.

તમ ેસલાહ, સરળ વાનગી માટે નવચારો અને સારી રીત ેખાવા નવશ ેવધુ 
માહહતી www.diabetes.org.uk/enjoyfood પર મેળવી શકો છો
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સક્રિય રહેવું

,શારીરરક રીત ેસક્રિય રહેવુ ંએ દરેક વ્યસ્તિ માટે સારં છે, પરંત ુખાસ કરીને ત્ારે 
જારે તમને ડાયાબિટીસ હોય. મોટાભાગના વયસ્ોએ અઠવાડડયામા ંપાચં વખત 
ઓછામા ંઓછી 30 લમનનટની મધયમ કસરત કરવાનો પ્રયાસ કરવો જેાઈએ. 
તમારા ડૉક્ટર અથવા પ્રકે્ક્ટસ નસ્ષને તમારા માટે યોગય હોય તવેી સક્રિય રહેવાની 
રીતો નવશ ેપછૂો.

તમ ેઅમારી વિેસાઇટ  
www.diabetes.org.uk/keeping-active પર સક્રિય રહેવા 
નવશ ેવધુ માહહતી મળેવી શકો છો
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ધમૂ્રપાન કરવાનુ ંછોડી દેવું

ધમૂ્રપાન કરવુ ંદરેક માટે ખરાિ છે. પરંત ુજેા તમને ડાયાબિટીસ હોય ત્ારે તમે 
ધમૂ્રપાન કરો છો, તો તમન ેહૃદયરોગનો હુમલો અને સટડ્ોક જવેી ડાયાબિટીસની 
સમસ્ાઓનુ ંજાખેમ પણ વધી શકે છે. ધૂમ્રપાન કરવાથી અનય ગભંીર આરોગય 
સમસ્ાઓ પણ થઈ શકે છે.

ધમૂ્રપાન છોડી દેવા માટે તમે www.nhs.uk/smokefree  
પર મદદ મળેવી શકો છો અથવા NHS સ્ોકફ્ી હેલપલાઈનને  
0300 123 1044 પર કૉલ કરી શકો છો.

સ્ોટલને્મા,ં www.canstopsmoking.com પર જાઓ અથવા 
સ્ોકલાઇનન ે0800 848 484 પર કૉલ કરો.



માહહતી અન ેસહાય
તમારા ડાયાબિટીસન ેસારી રીત ેસંચાલલત કરવામા ંતમારી મદદ કરવા માટે 
અમારી પાસ ેતમન ેજરૂરી હોય તવેી માહહતી અને સહાય છે. અમ ેઘણી 
નવનવધ રીત ેમદદ કરી શકીએ છીએ.

www.diabetes.org.uk  
પર જાઓ 0345 123 2399 પર કૉલ કરો

અમારી વિેસાઇટ પર ડાયાબિટીસ સાથે જીવવાની, સભંાળ અન ેસારવારથી 
લઈન ેખાવા અન ેસારી રીતે જીવવા અન ેતમારી સ્સ્થનતન ેસમજવા માટેની 
માહહતી અન ેવ્યવહાર ટીપસ છે. તમ ેતમારા સ્થાનનક નવસતારમા ંઉપલબધ 
સહાય નવશ ેપણ શોધી શકો છો. 

અમ ેઅહી ં 
મદદ માટે છીએ
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અમારી હેલપલાઇન પર વાત કરો
અમારા નવશષે પ્રચશબષિત સલાહકારોને ડાયાબિટીસનંુ િહોળું  જ્ાન છે અને 
ત ેતમનડેા યાબિટીસ સાથ ેજીવન જીવવાના ઘણા પાસાઓ નવશે નનષણાત 
માહહતી અન ેવ્યવહાર સલાહ આપી શકે છે, જમેા ંખોરાક, આહાર, કામ, 
ડડ્ાઇનવગં અન ેમુસાફરીનો સમાવેશ થાય છે.

તમારા પ્રશ્ોના જવાિ આપવા, સહાય કરવા અથવા એવા કોઈ વ્યસ્તિ, જ ે
ડાયાબિટીસ નવશ ેજાણ ેછે, સાથ ેતમને વાત કરવાની જરૂર હોય ત્ારે ચટે 
કરવા માટે, અમ ેઅહી ંછીએ.

અમારી હેલપલાઈન 0345 123 2399  પર, સોમવારથી શરુિવાર,  
સવારે 9 થી સાજંના 6 વાગયા સધુીકૉલ કરો અથવા  
helpline@diabetes.org.uk પર ઇમઇેલ કરો 

જા ેતમ ેસ્ોટલને્મા ંછો, તો 0141 212 8710પર, સોમવારથી 
શરુિવાર, સવારે 9 થી સાજંના 6 વાગયા સુધી કૉલ કરો અથવા  
helpline.scotland@diabetes.org.uk પર ઇમઇેલ કરો
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ડાયાબિટીસ માટે માગ્ષદચશ્ષકાઓ
તમ ેઅમારી ઓનલાઇન દુકાન shop.diabetes.org.uk પર થી અં�જેી 
અન ેકેટલીક અનય ભાષાઓમા ંઅમારી વ્યવહાર માગ્ષદચશ્ષકાઓનો ઓડ્ષ ર 
આપી શકો છો.

1

Food labels   
made easy

માતા-નપતા માટે પ્રકાર 1
ડાયાબિટીસ સાથે 
રોચજદું જીવન

Enjoy Food  
Helping families with diabetes 
shop, cook and eat
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ખોરાકનો આનંદ 
માણો

ખોરાકના લિેલએ 
સરળ િનાવ્યું

Everyday life with
Type 1 diabetes

 Everyday life with
Type 2 diabetes

 

પ્રકાર 1 ડાયાબિટીસ સાથે 
રોચજદું જીવન

પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ 
સાથે રોચજદું જીવન

સગભા્ષવસ્થા ડાયાબિટીસ 
સાથે રોચજદું જીવન
સગભા્ષવસ્થા ડાયાબિટીસ 

Everyday life with
gestational diabetes
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ડાયાબિટીસથી પીડાતા લોકો  
દ્ારા સહાય
તમ ેDiabetes UK સહાય ફોરમમા ંજેાડાઇને ડાયાબિટીસ સાથે જીવતા 
હજારો અનય લોકોની સલાહ અન ેસહાય મળેવી શકો છો.  
અમારો ઓનલાઇન સમદુાય કોઈપણ પ્રકારની ડાયાબિટીસથી પીડાતા લોકોને 
અનભુવો શેર કરવા, પ્રશ્ો પછૂવા અન ેનવષયોની નવશાળ શ્ણેી પર માહહતી અને 
સલાહ મળેવવા માટે સાથે લાવ ેછે.

forum.diabetes.org.uk પર જાઓ
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તમારા ડાયાબિટીસનુ ંસંચાલન
તમારા ડૉક્ટર અથવા નસ્ષ તમારા ડાયાબિટીઝને કેવી રીત ેસંચાલલત કરવંુ તે 
નવશ ેવાત કરશ.ે ડાયાબિટીઝના પ્રકારને આધારે, તમારે ગોળીઓ લવેાની અથવા 
ઇનસ્લુલનના ઈંજક્ેશન લવેાની, અથવા િંનેની જરૂર પડી શકે છે. તમ ેઇનસ્લુલન 
પને અથવા પપંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વધુ આરોગયપ્રદ રીત ેખાવંુ અને 
શારીરરક રીત ેવધ ુસક્રિય રહેવુ ંમહતવપણૂ્ષ છે.

દરેક વ્યસ્તિ અલગ હોય છે અન ેશુ ંકાય્ષ કરે છે તે શોધવા માટે તેમા ંક્ારેક સમય 
લાગી શકે છે. તમારે સમય જતા ંતમારી સારવાર િદલવાની જરૂર પડી શકે છે. 
તમારા ડૉક્ટર અથવા નસ્ષ, તમારા માટે યોગય હોય તવેી સારવાર શોધવા માટે 
તમારી સાથ ેકામ કરવાનુ ંચાલ ુરાખશ.ે

ખાતરી કરો કે તમારે જ ેકરવાનુ ંછે ત ેસમજી ગયા છો અને ત ેકરવાથી તમ ેખુશ 
છો. વસતઓુ પર ફરીથી જવા માટે અને ખાતરી કરવા માટે કે તમારી પાસે તમને 
જરૂરી િધી માહહતી છે ત ેિાિત ેતમ ેિીજી અપોઈનટમનેટ કરી શકો છો.
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પ્રકાર 1 અન ેપ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ નવશ ેવધુ
પ્રકાર 1, પ્રકાર 2 અન ેડાયાબિટીસના અનય પ્રકારો નવશ ેવધુ માહહતી માટે, 
www.diabetes.org.uk પર જાઓ

અમારં નવુ ંચશષિણ ષિતે્ તમારા પોતાના સમયમા ંપ્રકાર 1 અથવા પ્રકાર 2 
ડાયાબિટીસ નવશ ેઓનલાઈન શીખવાની એક નન:શુલક રીત છે. ત ેતમ ેકોણ છો 
અન ેતમારે શુ ંજાણવાની જરૂર છે તનેા પર આધારરત છે. તમ ેતનેે 
www.diabetes.org.uk/learningzone પર શોધી શકો છો



જેાડાઓ Diabetes UK

સભય િનો અન ેતમન ેઅમારા મગેચેઝન અને ડાયાબિટીસની સારવાર, સંભાળ અને 
સશંોધનના ંનવીનતમ નવકાસ પરના ંઅપડટે સહહત, ઘણા ફાયદાઓ પ્રાપ્ત થશે.

તમ ેwww.diabetes.org.uk/join પર જઈને જેડાઈ શકો છો
અથવા 0345 123 2399 પર કૉલ કરી શકો છો

અમ ેઅહી ંસહાય માટે છીએ

જવાિો, સહાય માટે અથવા ડાયાબિટીસ નવશ ેજાણે છે તવેા કોઈની સાથે વાત 
કરવા માટે સપંક્ષમા ંરહો.

અમારી હેલપલાઈન 0345 123 2399 પર કૉલ કરો અથવા અમારી વેિસાઇટ, 
www.diabetes.org.uk ની મલુાકાત લો.

તમ ેઅમારો સપંક્ષ અહી ંપણ કરી શકો છો:

 /diabetesuk   

  @diabetesUK   

 @diabetesUK
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