
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ  
ਨਵਂੇ ਨਨਦਾਨੇ ਗਏ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
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ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  
 ਪ੍ਰਕਾਰ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 8% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  
ਪ੍ਰਕਾਰ 1 ਹੈ।

ਲਗਭਗ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਕਕਸਮ ਦੀ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਕੇਈ ਇੱਕ 
ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਂੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਗੱੁਸਾ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ ਤਕ ਨਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਬਲਕੁਲ ਆਮ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਕਉ ਂਹੋਈ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਚੰਨਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਨਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਸਤਾਨਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਸਨਥਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਆਤਮ-ਨਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ  ਅਨਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਾਂਗੇ ਨਕ ਕੀ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣ ਸਕੋ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ



ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਨਥਤੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਨਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਦਂਾ ਜਾਂ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਵੱਚ ਇਨਸੁਨਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਨਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਨਲਨ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨਸੁਨਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਵੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ) ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੱਚ 
ਇਨਸੁਨਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਨਲਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਨਬਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਨਥਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ 4.7 ਨਮਨਲਅਨ ਲੋਕ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 12.3 ਨਮਨਲਅਨ ਲੋਕ, ਟਾਈਪ 
3 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਕਸਮ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਸ ਨਕਸਮ ਦੀ  
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਦੋ ਮੱੁਖ ਨਕਸਮਾਂ ਹਨ - ਨਕਸਮ 1 ਅਤੇ ਨਕਸਮ 2 

– ਪਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸਮਾਂ ਹਨ।
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ਟਾਈਪ 1
ਟਾਈਪ 1 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਨਚਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਨਵਅਸਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸੁਨਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨਵੱਚ 
ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਾਈਪ 2
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟਾਈਪ 2 ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਛੇਤੇ ਪੜਾਅ ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸਨੰੂ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕਉਕਂਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰਕ 
ਇਨਤਹਾਸ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਪਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਵੱਚ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਲੋੜ ਤਂੋ ਵਿ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਕਕਸਮਾਂ
ਲਗਭਗ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਨਵੱਚ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਮੋਨੇਜੇਨਨਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਨਸਸਨਟਕ ਫਾਈਬ੍ਰੋ ਨਸਸ-ਸਬੰਿੀ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨਸੰਡ੍ਰ ੋ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 
ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਧੇਰੇ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਮਆਰ ਕਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਓਗੇ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤਂੋ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਸਕਕ੍ਰ ਅ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਕਸਗਰਟ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ।

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ  
ਕਰੋ
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ਨਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਨਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਪਨਹਲਾਂ ਨਾਲਂੋ ਨਕਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ-ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨੰੂ ਨਦਖਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਕਹੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਆਖੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਆਸਾਨ ਨਵਅੰਜਨ 
ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ   
www.diabetes.org.uk/enjoyfood
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ਸਨਕ੍ਰ ਅ ਰਹੋ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਕ੍ਰ ਅ ਰਨਹਣਾ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਂੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਵਅਸਕਾਂ ਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 30 ਨਮੰਟ 
ਦੀ ਮੱਿਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਕ੍ਰ ਅ ਰਨਹਣ ਦੇ ਅਨਜਹੇ 
ਤਰੀਨਕਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਨਟਸ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ  
ਸਨਕ੍ਰ ਅ ਰਨਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  
www.diabetes.org.uk/keeping-active
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ਨਸਗਰਟ ਛੱਡਣਾ

ਨਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹਰ ਨਕਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਗਰਟ 
ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਨਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵੀ ਵਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਨਜਵਂੇ ਨਦਲ ਦੇ ਦੌਕਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਨਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ-ਸਬੰਿੀ 
ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਸਬੰਿੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ www.nhs.uk/smokefree or NHS Smokefree 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0300 123 1044 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਾਟਲਂੈਡ ਨਵੱਚ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ  
www.canstopsmoking.com ਜਾਂ  
Smokeline ਨੰੂ 0800 848 484 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਨਯੰਨਤ੍ਰ ਤ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 
ਅਨਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.diabetes.org.uk 
0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜਊਣ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਨਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਉਣ ਬਾਰੇ 
ਨਵਹਾਰਕ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਮਦਦ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ
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ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵਆਪਕ 
ਨਗਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਜਊਣ ਦੇ ਕਈ ਪਨਹਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਭੋਜਨ, ਖੁਰਾਕ, 
ਕੰਮ, ਡ੍ਰ ਾਈਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ 0345 123 2399 ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 
ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ  
helpline@diabetes.org.uk 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ 0141 212 8710 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ 
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ  
helpline.scotland@diabetes.org.uk ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
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ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਨਤਕਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਵਹਾਰਕ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਨਤਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 
ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤਂੋ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਡਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ shop.diabetes.org.uk.

1

Food labels   
made easy

ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਲਈ ਟਾਈਪ 1
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ 
ਦੀ ਨਜੰਦਗੀ

Enjoy Food  
Helping families with diabetes 
shop, cook and eat

1674_CoreGuidesReprint_EnjoyFood_Jan2019_V5_final.indd   1 12/02/2019   12:28

ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣਨਾ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਇਸਨੰੂ 
ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ

Everyday life with
Type 1 diabetes

 Everyday life with
Type 2 diabetes

 

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਨਜੰਦਗੀ

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਨਜੰਦਗੀ

ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ 
ਨਜੰਦਗੀ

ਗੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 

Everyday life with
gestational diabetes

 

1674_CoreGuidesReprint_GestationalGuide_Jan2019_HC_V5.indd   1 11/02/2019   15:13
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ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਮਦਦ
ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 
ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ 
ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੁਦਾਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਕਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਨਲਆਉਦੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਵਾਲ 
ਪੱੁਛ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਨਵਸਨਤ੍ਰ ਤ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਦੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ forum.diabetes.org.uk
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ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਸਮ ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨਸੁਨਲਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਨਲਨ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੰਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੇਰੇ 
ਨਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਸਨਕ੍ਰ ਅ ਰਨਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ  
ਥੋੜ੍ਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ  
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ  
 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੋਇੰਟਮਂੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.diabetes.org.uk

ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਰਨਨੰਗ ਜੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਵਿਾਜਨਕ ਸਮਂੇ ਨਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ, ਟਾਈਪ 
1 ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਆਿਾਨਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ  
www.diabetes.org.uk/learningzone ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਮਂੈਬਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਨਵਕਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਏਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 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 ਇੱਥੇ ਹਾਂ

ਜਵਾਬਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨਜਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਰਹੋ।

ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0345 123 2399 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਜਾਓ www.diabetes.org.uk.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 /diabetesuk   

  @diabetesUK   

 @diabetesUK

ਦਾ ਨਬ੍ਰ ਨਟਸ਼ ਡਾਇਬਨਟਕ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਵਜਂੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਂੈਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ  
(ਨੰ. 215199) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲਂੈਡ (ਨੰ. SC039136) ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜੀਨਕ੍ਰ ਤ ਚੈਨਰਟੀ ਹੈ।  
© Diabetes UK 2019. 10186EINT120 (Punjabi).


