ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ( ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਇ"ਕ ਆਮ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹu-ਦੀ ਹ/। ਯ1ਕ2 ਿਵ"ਚ ਲਗਭਗ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲ2 3.6
ਿਮਲੀਅਨ ਲ?ਕ@ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ? ਿਕ ਹਰ 100 ਲ?ਕ@ ਿਵ"ਚ 6 ਕu ਬਣਦ2 ਹਨ। ਇਹ ਅ-ਕੜ2 4 ਿਮਲੀਅਨ ਤG ਵੀ
ਵ"ਧ ਹ? ਜ@ਦ2 ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਿਵ"ਚ ਉਹ ਲ?ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਨK@ L ਹਾਲ2 ਤ"ਕ ਪਤਾ ਨਹM ਲ"ਗ ਿਰਹਾ ਿਕ
ਉਹਨ@ L ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ/।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਇ"ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹ/ ਿਜਸ ਿਵ"ਚ ਖ1ਨ ਿਵ"ਚ ਗਲ1ਕ?ਜ਼ (ਸ਼"ਕਰ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹu-ਦੀ ਹ/ ਿਕਉਂਿਕ ਸਰੀਰ ਇਸL ਸਹੀ ਢ-ਗ ਨਾਲ ਨਹM ਵਰਤ ਸਕਦਾ।
ਿਜਗਰ ਅਤ2 ਸਟਾਰਚ ਵਾਲ2 ਭ?ਜਨ ਿਜਵQ ਿਕ ਰ?ਟੀ, ਚਾਵਲ, ਆਲ1, ਚਪਾਤੀਆਂ, ਯਾਮ ਅਤ2 ਪਲ@ਟ2ਨ, ਖ-ਡ ਅਤ2
ਹ?ਰ ਿਮ"ਠ2 ਭ?ਜਨ@ ਤG ਗਲ1ਕ?ਜ਼ ਬਣਦਾ ਹ/।
ਿਜ਼-ਦਗੀ ਲਈ ਇਨਸuਿਲਨ ਮਹ"ਤਵਪ1ਰਣ ਹu-ਦੀ ਹ/। ਇਹ ਪTਿUਆਜ਼ ਦuਆਰਾ ਪ/ਦਾ ਕੀਤਾ ਇ"ਕ ਹਾਰਮ?ਨ ਹu-ਦਾ
ਹ/, ਜ? ਗਲ1ਕ?ਜ਼ L ਕ?ਿਸ਼ਕਾਵ@ ਿਵ"ਚ ਦਾਖਲ ਹ?ਣ ਿਵ"ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ/ ਿਜ"ਥ2 ਇਸ L ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਰੀਰ
ਦuਆਰਾ ਬਾਲਣ ਵਜG ਵਰਿਤਆ ਜ@ਦਾ ਹ/।
ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤ2 ਗਏ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦ2 ਮu"ਖ ਲ"ਛਣ ਇਹ ਹਨ - ਵਧੀ ਹ?ਈ ਿਪਆਸ
, ਹਰ ਵ2ਲ2 ਟਾਇਲਟ (ਖ਼ਾਸ ਤYਰ 'ਤ2 ਰਾਤ L) ਜਾਣਾ, ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਣਨ ਅ-ਗ@
ਦੀ ਖuਜਲੀ, ਜ@ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਲ2 ਪ/ਣਾ ਅਤ2 ਧuਦ
- ਲੀ ਨਜ਼ਰ।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦ3 ਮu5ਖ ਿਕਸਮ8 ਹਨ
•
•

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਟਾਈਪ 2 ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲ2 ਦਸ ਲ?ਕ@ ਿਵ"ਚG ਨ[ L ਟਾਈਪ 2 ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ/)

ਟਾਈਪ 1 ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿਵਕਿਸਤ ਹu-ਦੀ ਹ/ ਜ2ਕਰ ਸਰੀਰ ਿਕਸ2 ਵੀ ਇਨਸuਿਲਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਿਵ"ਚ
ਅਸਮਰਥ ਹ/। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਮ ਤYਰ 'ਤ2 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤG ਪਿਹਲ@ ਹu-ਦੀ ਹ/। ਇਸਦਾ
ਇਲਾਜ ਇਨਸuਿਲਨ ਇ-ਜ/ਕਸ਼ਨ@ ਅਤ2 ਖuਰਾਕ ਦuਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ@ਦਾ ਹ/ ਅਤ2 ਿਨਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹ/।

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਦG ਿਵਕਸਤ ਹu-ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦG ਪਾਚਕ ਗ]-ਥ@ ਿਵਚ ਇਨਸuਿਲਨ ਪ/ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ2 ਸ/^ਲ
ਨਸ਼ਟ ਹ? ਜ@ਦ2 ਹਨ। ਕ?ਈ ਯਕੀਨਨ ਨਹM ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਉਂ ਹu-ਦਾ ਹ/ ਪਰ ਸ/^ਲ@ L ਨuਕਸਾਨ ਦੀ ਸ-ਭਾਵਨਾ
ਸਭ ਤG ਿਜ਼ਆਦਾ _ਤੀਰ?ਧੀ _ਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ _ਿਤਿਕਿਰਆ ਹ/ ਜ? ਿਕਸ2 ਵਾਇਰਸ ਜ@ ਦ1ਜੀ ਲਾਗ ਨਾਲ
ਸ਼uਰ1 ਹ? ਸਕਦੀ ਹ/। ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹ2 ਪਿਰਵਾਰ@ ਿਵ"ਚ ਚਲਦ2 ਹਨ ਿਜ-ਨ@ ਤ2 ਜ/ਨ2ਿਟਕ
_ਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਮ ਤYਰ 'ਤ2 ਨYਜਵਾਨ ਲ?ਕ@ L _ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹ/।
ਟਾਈਪ 2 L 'ਪਿਰਪ"ਕਤਾ ਦੀ ਸ਼uਰ1ਆਤ ਵਾਲੀ' ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿਕਹਾ ਜ@ਦਾ ਹ/ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਮ ਤYਰ 'ਤ2 ਮ"ਧਉਮਰ ਜ@ ਬu"ਢ2 ਲ?ਕ@ ਿਵ"ਚ ਪ/ਦਾ ਹu-ਦੀ ਹ/, ਹਾਲ@ਿਕ ਇਹ ਕਦ2-ਕਦਾਈਂ ਅਤ2 ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵ"ਚ ਨYਜਵਾਨ@
ਿਵ"ਚ ਪਾਈ ਜ@ਦੀ ਹ/। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਉਦG ਿਵਕਸਤ ਹ? ਜ@ਦਾ ਹ/ ਜਦG ਸਰੀਰ ਅਜ2 ਵੀ ਕuਝ ਇ-ਨਸuਿਲਨ
ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹu-ਦਾ ਹ/, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਾਰਾ ਿਵਚ ਨਹM, ਜ@ ਜਦG ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਨਸuਿਲਨ ਠੀਕ ਢ-ਗ
ਨਾਲ ਕ-ਮ ਨਹM ਕਰਦਾ (ਇਨਸuਿਲਨ _ਤੀਰ?ਧ ਦ2 ਰ1ਪ ਿਵ"ਚ ਜਾਿਣਆ ਜ@ਦਾ ਹ/)। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਆਮ ਤYਰ 'ਤ2 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ2 ਲ?ਕ@ ਿਵ"ਚ ਪਾਈ ਜ@ਦੀ ਹ/, ਹਾਲ@ਿਕ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤG
ਪਿਹਲ@ ਹ? ਸਕਦੀ ਹ/। ਿਜਆਦਾ ਮ?ਟ2 ਵਾਲ2 ਲ?ਕ@ L ਟਾਈਪ -2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ?ਣ ਦੀ ਸ-ਭਾਵਨਾ ਹu-ਦੀ ਹ/। ਇਹ
ਪਿਰਵਾਰ@ ਿਵ"ਚ ਅ"ਗ2 ਚ"ਲਣ ਦੀ _ਿਵਰਤੀ ਰ"ਖਦਾ ਹ/ ਅਤ2 ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤ2 ਅਫਰੀਕੀ-ਕ/ਰ2ਬੀਅਨ
ਭਾਈਚਾਰ2 ਿਵ"ਚ ਵਧ2ਰ2 ਆਮ ਪਾਇਆ ਜ@ਦਾ ਹ/,ਿਜ"ਥ2 ਇਹ ਆਮ ਤYਰ 'ਤ2 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ2
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵ"ਚ ਪਾਇਆ ਜ@ਦਾ ਹ/।
।
ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕ2ਵਲ ਖuਰਾਕ ਅਤ2 ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ@ ਖuਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤ2 ਗ?ਲੀਆਂ
ਦuਆਰਾ ਜ@ ਖuਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤ2 ਇਨਸuਿਲਨ ਦ2 ਟੀਕ2 ਦuਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ@ਦਾ ਹ/। ਦ?ਹ@ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦ2 ਇਲਾਜ ਦਾ ਮu"ਖ ਉਦ2ਸ਼ ਿਜ-ਨਾ ਸ-ਭਵ ਹ? ਸਕ2 ਖ਼1ਨ ਿਵਚ ਗਲ1ਕ?ਜ਼ ਅਤ2 ਬਲ"ਡ _/ਸ਼ਰ ਦ2 ਪ"ਧਰ@
ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪ"ਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹu-ਦਾ ਹ/।
ਇਹ, ਇ"ਕ ਿਸਹਤਮ-ਦ ਜੀਵਨ ਸ਼/ਲੀ ਦ2 ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤ-ਦਰuਸਤ ਹ?ਣ ਅਤ2 ਅ"ਖ@, ਗuਰਿਦਆਂ, ਤ-ਤ1ਆ,ਂ ਿਦਲ ਅਤ2
ਵ"ਡੀ ਧਮਨੀਆਂ L ਲ-ਬ2 ਸਮQ ਲਈ ਨuਕਸਾਨ ਤG ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ/।
ਕuਝ ਲ?ਕ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ L 'ਮਾਮ1ਲੀ' ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿਹ ਕ2 ਗਲਤ ਿਬਆਨ ਕਰਦ2 ਹਨ। ਮਾਮ1ਲੀ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਕ?ਈ ਚੀਜ਼ ਨਹM ਹ/। ਸਭ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ L ਗ-ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ/,
ਿਨਯਿਮਤ ਤYਰ 'ਤ2 ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤ2 ਸਹੀ ਤਰੀਕ2 ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ/।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯ1ਕ2 ਨ2 ਇ"ਕ ਮuਫਤ ਕ/ਲਕuਲ2ਟਰ _ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹ/ 'ਆਪਣ2 ਜ?ਖਮ L ਜਾਣ??' ਜ? ਤuਹਾਡ2 ਲਈ
ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦ2 ਿਵਕਾਸ ਦ2 ਖ਼ਤਰ2 ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹ/।
ਇਹ ਵੀਿਡਓ "ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ?ਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ/?" ਦੀ ਇ"ਕ ਚ-ਗੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹ/।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦ< ਹ3ਰ ਕਾਰਨ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦ2 ਕuਝ ਹ?ਰ ਬਹuਤ ਘ"ਟ ਦuਰਲ"ਭ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਨK@ ਿਵ"ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•
•
•
•

•
•

•

ਪ/ਨUੀਅਸ ਗ]-ਥੀ ਿਵ"ਚ ਿਵਗਾੜ ਿਜਵQ ਿਕ ਪuਰਾਣੀ ਪ/ਨਕਨਾਟਾਇਟਸ
ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦuਆਰਾ ਹ?ਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼
ਹ?ਰ ਹਾਲਤ@ ਿਜਵQ ਿਕ ਿਸਸਟਿਰਕ ਫਾਈਬਰ?ਿਸਸ ਜ@ ਕ"ਿਸ਼-ਗ ਿਸ-ਡ]?ਮ ਵਰਗੀ ਐਂਡ?ਕਰੀਨ ਅਵਸਥਾ
ਮ?ਨ?ਜ/ਿਨਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜ? ਆਮਤYਰ ‘ਤ2 ਬਹuਤ ਮਜ਼ਬ1ਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਜuੜ2 ਿਕਸ2 ਖਾਸ
ਜੀਨ (gene) ਿਵ"ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਸ-ਬ-ਿਧਤ ਹu-ਦਾ ਹ/। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜੀਨ ਇ"ਕ ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ
ਹ/ ਿਜ"ਥ2 ਵਧ2ਰ2 ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹ/। http://www.diabetesgenes.org.
ਨੀਓਨ2ਟਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇ"ਕ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹu-ਦੀ ਹ/ ਜ? 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤG
ਪਿਹਲ@ ਹu-ਦੀ ਹ/
ਲ2ਟTਟ ਆਨਸ/^ਟ ਆਆਟ?ਇਿਮਊਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਡ"ਲਟਹu"ਡ ((LADA) ਜ? ਿਕ ਟਾਈਪ 1
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਇਕ ਸਵ/-_ਤੀਰ"ਿਖਅਕ ਹਾਲਤ ਹu-ਦੀ ਹ/ ਪਰ ਇਹ ਵ"ਡੀ ਉਮਰ2 ਸਾਹਮਣ2
ਆਉਂਦੀ ਹ/ ਿਜਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕ2 ਪਤਾ ਲ"ਗਣ ਦ2 ਇ"ਕ ਸਾਲ ਅ-ਦਰ ‘ਤ2 ਕਦ2 ਕਦ2 ਹ?ਰ ਵੀ ਪਿਹਲ@,
ਤ2ਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਪਰ ਜਰ1ਰੀ ਤYਰ 'ਤ2 ਨਹM) ਇਨਸuਿਲ-ਨ ਦ2ਣ ਦੀ ਲ?ੜ ਹu-ਦੀ ਹ/।
ਗਰਭਕਾਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ/ ਜ? ਕu"ਝ ਔਰਤ@ ਿਵ"ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ2 ਦYਰਾਨ ਪ/ਦਾ
ਹu-ਦੀ ਹ/ ਜ? ਜਨਮ ਤG ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹ? ਜ@ਦੀ ਹ/। ਗਰਭਕਾਲੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲ2 ਲ?ਕ@ ਦ2 ਜੀਵਨ ਦ2
ਿਪਛਲ2 ਪੜਾਅ ਿਵ"ਚ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਿਵਕਿਸਤ ਹ?ਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ-ਭਾਵਨਾ ਹu-ਦੀ ਹ/।

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਬਾਰ2 ਵਧ2ਰ2 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵ2ਖ:? ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼

