
 

 

િબમારીના )દવસના િનયમો ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ  

4યારે તમે Ill 9યારે સામનો કરવો 
4યારે તમે અસુખ અનુભવતા હો. 

ડાયિબટીસ હોય એનો અથC એ નથી કે તમે અDય કોઈ FયિGત કરતાં બીI િબમારીઓથી KLત થાઓ તેની સંભાવના 
વધારે છે. જોકે, અસુખ અનુભવવાથી તમારા ડાયિબટીસ પર Qિતકૂળ અસર પડી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે વધારે 
Wલુકોઝ બનાવવું એ િબમારી Q9યે તમારા શરીરનો કુદરતી Qિતસાદ છે. આનાથી તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનું Lતર વધી 
શકે છે, પછી ભલે તમે ઊલટી  કરી ર[ા હો અને તમે ખાઈ કે પી શકતા ન હો. 

જેનાથી તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરો વધી શકે છે એ િબમારીઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• શરદી, ^લુ અથવા વાઇરસ 
• પેટમાં ગરબડ 
• ગળામાં ખરાશ 
• મૂ`માગCના ચેપો 
• છાતીમાં ચેપ 
• ગૂમડાં સાથેની ઈa 
• હાડકું તૂટવું 
• િLટરોઇડ ટૅcલેટ અથવા ઇDજેGશનો લેવાથી તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરો પણ વધશે 

લોહીમાં વધારે Wલુકોઝનાં લdણો 

• તરસ વધવી 
• મe સૂકાવું 
• વધુપડતો પેશાબ થવો 
• થાક અને સુLતી 

 

તમારી ડાયિબટીસની સારવાર Gયારેય બંધ કરશો નિહ 



• તમારી ટૅcલેfસ લેવાનું ચાલુ રાખો. 
• જો તમારા લોહીમાં Wલુકોઝ પર નજર રાખવા માટે તમને તમારી ડાયબી)ટસ ટીમ gવારા મીટર પૂhં 

પાડવામાં આFયંુ હોય તો )દવસમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વખત પરીdણ કરો. 
• રોજ ઓછામાં ઓછા પાંચ િપDટ જેટલાં શકCરામુGત Qવાહીઓ પીઓ, ખાસ કરીને પાણી. 
• તમારો સામાDય આહાર લેવાનો Qય9ન કરો. 
• જો તમે આમ કરી શકો તેમ ન હો તો તમારા ભોજનને બદલે Qવાહીઓ લો. શGય હોય તો દર કલાકે નાનું 

Qમાણ લેવાનો Qય9ન કરો. કેટલંુ Qમાણ લેવું એનાં ઉદાહરણો આ Qમાણે છે: 

આમાંથી દરેક આશરે 10 Kામ કાબl)દત ધરાવે છે: 

• દૂધ 1 કપ (200ml) 
• ફળનો રસ (ખાંડ િવનાનો) 1 નાનો Wલાસ (100ml) 
• qયુકોઝેડ 110mls 
• કોકાકોલા (ડાયેટ નિહ) 100-150mls 
• લેમનેડ (ડાયેટ નિહ) 200mls 
• આઇસuીમ 1 Lકૂપ (50g) 
• જૅલી (સામાDય) 2 ચમચા (65g) 
• યોગટC (ફળ) - ઓછી કેલરી 1 નાનું કાટCન (120gms) 
• યોગટC (સાદંુ) 1 નાનું કાટCન (120gms) 

જો તમને ઊલટી થઈ રહી હોય અને પેટમાં કંઈ ટકતંુ ન હોય તો તમારા GP, ડાયિબટીસ નસC LપેિશયાિલLટ અથવા 
NHS 111 સાથે વાત કરો. 

ઇDLયુિલનરિહત ઇDજેGશનો વડે સારવાર કરવામાં આવેલ ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ (દા.ત. ઍGસેનેટાઇડ (િબયેટા) અથવા 
િલરેWલુટાઇડ (િવGટોઝા) 
 
તમારી બાયેટા અથવા િવGટોઝા લેવાનું ચાલુ રાખો, પરંતુ તમે તમારા ઇDજેGશન બાદ ખાઓ તે અગ9યનું છે. દુભાCWયે, 
આ દવાઓ સાથેનો તમારો ડોઝ વધારી શકાય એ શGય નથી. જો તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરો થોડા )દવસો માટે 
વધારે રહે અથવા તમને ~ચતા હોય તો તમારા GP, ડાયિબટીસ નસC LપેિશયાિલLટ અથવા NHS 111નો સંપકC 
કરો. 

ઇDLયુિલન વડે સારવાર કરવામાં આવેલ ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ 
 
તમે તમારાં સામાDય ભોજન લઈ શકતા ન અથવા કંઈ પી ન શકતા હો તો પણ તમારા લોહીમાં Wલુકોઝ સામાDય 
કરતાં વધી શકે છે, તેથી Gયારેય તમાhં ઇDLયુિલન લેવાનું બંધ કરશો નિહ. 

જો તમે ઇDLયુિલન લઈ ર[ા હો તો દર 2થી 4 કલાકે તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરોનું પરીdણ કરો અને જો જ�ર 
પડે તો તમારા ઇDLયુિલનમાં ફેરફાર કરો (જુઓ નીચે). 

)ડહાઇ�ેશન ટાળવા માટે રોજ 4થી 6 િપDટ ખાંડમુGત Qવાહીઓ પીવાનો Qય9ન કરો. આ દર કલાકે આશરે એક 
Wલાસ થાય છે. 

જો તમે િબમાર હો અથવા ઘન કાબl)દત ખોરાક ખાઈ શકતા ન હો તો તેને બદલે qયુકોઝેડ, ફળનો રસ, સામાDય કોક 
જેવા Qવાહી કાબl)દતો લો. 



જો તમે િબમાર ન હો, પરંતુ તમારી ભૂખ મરી ગઈ હોય તો દૂધવાળાં પીણાં, સામાDય જૅલી (શુગર �ી નિહ) 
આઇસuીમ અથવા કLટડC અજમાવી જુઓ. 

તમને સાhં લાગવાની શ�આત થાય કે તરત ઘન ખોરાક ફરી શ� કરો અને ખાંડયુGત પીણાં બંધ કરો. 

• આરામ કરવો જ�રી છે. 
• જો તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનું Lતર 10 mmol/l કરતાં ઓછંુ હોય તો ઇDLયુિલનનો તમારો સામાDય ડોઝ 

લો. 
• દર 4 કલાકે તમારા લોહીમાં Wલુકોઝ તપાસો. 
• જો તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરો આના કરતાં સતત વધારે રહેતાં હોય તો તમારે વધારાનું ઇDLયુિલન 

લેવાની જ�ર પડશે. 
• જો તમે ઝડપથી કામ કરતંુ ઇDLયુિલન લો (નોવોરૅિપડ, [ુમાલોગ ઍિપ�ા, [ુ�યુિલન એસ) તો લોહીમાં 

Wલુકોઝનાં Lતરો 10 mmol/lથી નીચે ન આવે 9યાં સુધી નીચે આપેલી િવગતો Qમાણે દરેક ડોઝ વધારો. 
• જો રોજ બે વખત િમGસ કરવામાં આવતાં ઇDLયુિલન FયવLથાપન પર હો તો તમે િવગતો આ�યા Qમાણે 

પણ બંને ડોઝ વધારી શકો છો. 

લોહીમાં Wલુકોઝનું Lતર શંુ કરવું 
10 - 16.9 વધારાના 4 યુિનfસ લો 
17 - 28 વધારાના 6 યુિનfસ લો 
28 અથવા વધુ વધારાના 8 યુિનfસ લો અને તમારી ડાયિબટીસ ટીમ સાથે પરામશC કરો 

હાઇપોWલાયસેિમયા: 
ઘણી વખત તમારા લોહીમાં Wલુકોઝનાં Lતરો િબમારી દરિમયાન ગગડી શકે છે. લોહીમાં Wલુકોઝનું ઓછંુ Qમાણ એ 
હાઇપોWલાયસેિમઆ અથવા હાઇપો તરીકે પણ ઓળખાય છે. જો આમ થાય અને તમારા લોહીમાં Wલુકોઝ 4 
mmolsથી ઓછંુ હોય તો 75mls (નાનો Wલાસ) qયુકોઝેડ, સામાDય લેમનેડનો Wલાસ, Wલુકોઝની 4થી 6 ટૅcલેfસ 
વડે હાઇપોની સારવાર કરો અને તમારા ઇDLયુિલનમાં 2થી 4 યુિનટનો ઘટાડો કરો. 4યારે લોહીમાં Wલુકોઝ 
4mmol/l હોય 9યારે મ�યમ ઝડપે કામ કરતા કાબl)દત પદાથCનો નાLતો જેમ કે સૅDડિવચ લો. તમારા લોહીમાં 
Wલુકોઝના પરીdણનું મૂqય 4mmolsથી વધે નિહ 9યાં સુધી આ Qકારે ઇDLયુિલનમાં ઘટાડો કરતા રહો. 4યારે તમને 
સાhં લાગે 9યારે ઇDLયુિલન uમશ: વધારીને તમારા સામાDય ડોઝ પર લાવો. હાઇપો પરની વધુ માિહતી હાઇપો 
પિ`કામાં જોવા મળી શકે છે અથવા તમારી ડાયિબટીસ ટીમ પાસેથી મેળવી શકાય છે. 

 

તમારી ડાયિબટીસ ટીમ અથવા GPનો તાકીદે સંપકC કરો, જો: 

• તમને ઊલટી થવાનું ચાલુ રહે અને/અથવા પેટમાં કંઈ પણ ટકે નિહ. 
• તમે એકથી વધારે ભોજન ચૂકી ગયા હો.  
• તમારાં લdણોમાં 24થી 48 કલાકમાં કોઈ સુધારો ન થાય.  
• તમારી િબમારીના કોઈ પણ પાસા િવશે તમને ~ચતા હોય.  
• તમારા ઇDLયુિલનના ડોઝમાં ફેરફાર કરવા માટે તમને સહાયતાની જ�ર હોય.  

વધુ વાંચન 



જો તમે આ િવષય િવશે વધુ aણવા માંગતા હો તો, કૃપા કરીને તમે િબમાર હો 9યારે શંુ કરવુ ંપિ`કા વાંચો જે 
trend-uk.org gવારા પૂરી પાડવામાં આવી છે 

 


