
 
 

િવષયવ&તુ 

• લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ 
• લોહીમાં 0લુકોઝના લ8યાંકનાં &તરો 
• HbA1c 
• હંુ મારા લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરોને િનયંિ?ત કેવી રીતે કરી શકું?  
• મારા પરી6ણનું પBરણામ વધારે આવે તો શંુ કરવું? 
• મારા પરી6ણનું પBરણામ ઓછંુ આવે તો શંુ કરવું?  
• મારે મારા લોહીનું પરી6ણ Gયારે કરવું જોઈએ? 
• પરી6ણ કેવી રીતે કરવું? 

લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ 
 
જેમને ડાયબીBટસ હોય એવા લોકો માટે લોહીમાં 0લુકોઝને િનયંિ?ત કરવી મહOવપૂણQ છે. 

તમારા લોહીમાં 0લુકોઝ િનયિમતપણે તપાસવાથી (આંગળી પર ભXકીને થતા પરી6ણનો ઉપયોગ કરીને) તમને જોવા 
મળે છે કે કેવી રીતે [વનશૈલીમાં ફેરફારો કરવાથી લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરો પર અસર પડે છે અને તે તમને તમારા 
ડાયબીBટસને િનયંિ?ત કરવામાં મદદ કરે છે.  જેમને ડાયિબટીસ હોય એવા લોકોને `દય, મૂ?bપડ અને આંખના 
રોગો, dાનતંતુને નુકસાન, &eોક અને નબળંુ પBરfમણ જેવી ઘણી િ&થિતઓ થવાના જોખમમાં વધારો થાય છે. 

ડાયિબટીસ િવનાના લોકો માટે લોહીમાં 0લુકોઝની સામાhય મયાQદાઓ નીચે jમાણે છે: ભોજન પહેલાં 3.5થી 5.5 
mmol/mol અને ભોજન બાદ બે કલાક બાદ 8 mmol/mol; લોહીમાં 0લુકોઝ 'સામાhય'ની જેટલી વધારે ન[ક 
એટલંુ વધારે સાuં. 

&વ-દેખરેખ (આંગળી પર ભXકીને થતા ગૃહ પરી6ણ xવારા) એ નીચેના લોકો માટે સૌથી યો0ય છે: 

• ટાઇપ 1 ડાયિબટીઝ ધરાવતા દદ{ઓ 
• ઇh&યુિલનના |યવ&થાપનનો ઉપયોગ કરતાં અને લોહીમાં 0લુકોઝના પરી6ણના પBરણામે પોતાના ડોઝમાં 

ફેરફાર કરતાં ટાઇપ 2 ડાયાિબટીસના દદ{ઓ 
• ગભQવતી દદ{ઓ, પછી ભલે તેમને ટાઇપ 1, ટાઇપ 2 અથવા ગભાQવ&થા દરિમયાન જેનું િનદાન થયંુ હોય 

એવો ડાયિબટીસ. 



જેમને ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ હોય એવા ઘણા લોકોમાં, ખાસ કરીને જેઓ ચુ&ત આહાર િનયં?ણ પર હોય, મેટફો~મન 
પર હોય અથવા િ0લટાઝોન પર હોય તેઓ ઘરે 0લુકોઝના મૂ�ય પર દેખરેખ રાખે એ જ�રી નથી. 
હાઇપો0લાયસેિમયાનું કોઈ જોખમ ન હોય અને લોહીમાં શકQરાનાં &તરો પરનું િનયં?ણ વધારે સાuં હોય અને 
િનયિમત HbA1c પરી6ણ xવારા પયાQ�ત રીતે નજર રાખવામાં આવતી હોય. 

ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ ધરાવતા દદ{ઓ કે જેઓ ભોજન દરિમયાન 0લુકોઝનું િનયમન કરતી સ�ફોનાઇલયુBરયા લઈ 
ર�ા હોય, ઇh�ેBટન િમમેBટક અથવા િ0લિ�ટન લઈ ર�ા હોય તેમના માટે સામાhય સંજોગોમાં િનયિમત પરી6ણ 
જ�રી નથી. એકલદોકલ દદ{ માટે સલામત �ાઇbવગની ખાતરી કરવા માટે પરી6ણ યો0ય હોઈ શકે છે, દા.ત. શૈ6િણક 
સાધન પુનરાવતQનશીલ િબમારી. �યાં હાઇપો0લાયસેિમયા સામાhય રીતે થતો હોય �યાં લોહીમાં 0લુકોઝ પર નજર 
રાખવી જોઈએ. 

ઘરે ઉપયોગ માટેના �લડ 0લુકોઝ મીટર પર સલાહ માટે તમારી ડાયિબટીસની સંભાળ ટીમનો સંપકQ કરો 

લોહીમાં 0લુકોઝના લ8યાંકનાં &તરો 

આંગળી પર સXય ભXકીને લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ કરવામાં આવે છે. લોહીમાં 0લુકોઝના લ8યાંકો દરેક |યિGત માટે 
|યિGતગત હોય છે અને લ8યાંકનાં &તરો અંગે તે |યિGત અને તેમની ડાયિબટીસની ટીમ વ�ચે સમજૂતી થયેલી હોવી 
જોઈએ. નીચે લોહીમાં 0લુકોઝની લ8યાંBકત મયાQદાઓ (રા�ીય માગQદ~શકાઓ તરફથી) મા? એક માગQદ~શકા તરીકે 
જ સૂચવવામાં આવે છે. 

 �ગવુ ં ભોજન પહેલાં ભોજન બાદ 2 કલાક 
બાળકો - ટાઇપ 1 ડાયિબટીસ* 4-7 mmol/l 4-7 mmol/l 5-9 mmol/l 
પુ�ત |યિGતઓ - ટાઇપ 1 
ડાયિબટીસ* 

5-7 mmol/l 4-7 mmol/l 5-9 mmol/l 

ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ**   4-7 mmol/l <8.5mmol/l 
ડાયબીBટસ ધરાવતી ગભQવતી 
&?ીઓ* 

<5.3 mmol/l <5.3 mmol/l <7.8 mmol/l (ભોજન બાદ 1 કલાક પછી),  

<6.4 mmol (ભોજન બાદ 2 કલાક 
નેશનલ ઇિh&ટ�યૂટ ઑફ િGલિનકલ ઍGસેલhસ (NICE) 2015* & ડાયિબટીસ યુકે કાઉિhસલ ઑગ હૅ�થ કૅર 
jોફેશન�સ 2015**  

 

HbA1c 

�યારે તમે ડાયિબટીસની તપાસ કરાવો �યારે HbA1C માટે લોહીનો નમૂનો લેવામાં આવે છે. અગાઉના 3 મિહના 
દરિમયાન તમારા લોહીમાં 0લુકોઝનાં સરેરાશ મૂ�યો કયાં છે તેની તમને �ણ થાય છે. લ8યાંBકત મયાQદાઓ (રા�ીય 
માગQદ~શકાઓ તરફથી) નીચે બતાવવામાં આવી છે. પુરાવો બતાવે છે કે આ &તરો jા�ત કરવાથી રGતવાિહકાઓ સાથે 
સંબંિધત લાંબા ગાળાની જBટલતાઓ થવાનું જોખમ ઘટે છે 

 લ8યાંBકત HbA1C િવચારણાઓ 
પુ�ત |યિGતઓ- ટાઇપ 1 
ડાયિબટીસ* 

48 mmol/mol (6.5%) 
અથવા ઓછંુ 

રોbજદી jવૃિ�ઓ, �વસન, જBટલતાઓની 
સંભાવના, રોગ સાથે હાજર અhય િ&થિતઓ, 
|યવસાય અન ેહાઇપો0લાયસેિમયાના ઇિતહાસ 



જેવાં પBરબળોને �યાનમાં લઈને |યિGતગત 
HbA1c માટે સંમત થવું.  

 
પુ�ત |યિGતઓ- ટાઇપ 2 
ડાયિબટીસ*- [વનશૈલી અને 
આહારથી િનયંિ?ત, અથવા 
હાઇપો0લાયસેિમયા સાથે 
સંબંિધત bસગલ દવા સાથેના 
સંયોજનમા6 [વનશૈલી અને 
આહાર xવારા િનયંિ?ત, 

48 mmol/mol (6.5%) 
અથવા ઓછંુ 

HbA1c લ8યાંકોની |યિGતગત આધાર પર 
સમી6ા થવી જોઈએ. લ8યાંBકત HbA1c &તર 
એવા લોકો માટે હળવું રાખવું જોઈએ જેમના 
માટે તી  િનયમન યો0ય ન હોય. 

 

પુ�ત |યિGતઓ- ટાઇપ 2 
ડાયિબટીસ*- 
હાઇપો0લાયસેિમયા સાથે 
સંબંિધત દવા xવારા િનયંિ?ત 
(દા.ત. ઇh&યુિલન અથવા 
િ0લGલેઝાઇડ) 

 

HbA1cનું &તર 
53 mmol/mol (7.0%). 

 
 HbA1C િવશે વધુ માિહતી માટે અહ¡ િGલક કરો 

હંુ મારા લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરને િનયંિ?ત કેવી રીતે કરી શકું? 

 
લોહીમાં 0લુકોઝના &તરનું િનયં?ણ ખોરાક, કસરત અને દવાનું સંતુલન છે. 

• &વા&¢યjદ ખોરાક ખાઓ  
• િનયિમત કસરત કરો  
• તમારી ડાયિબટીસની દવાને સૂચ|યા jમાણે લો  
• તમારી દવા તમારા શરીરમાં કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજવું  

મારા લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ શા માટે કરવું જોઈએ? 
લોહીનું પરી6ણ એ તમારા ડાયિબટીસને િનયંિ?ત રાખવા માટેની £ે¤ પxધિત છે, કારણ કે તે તમને કહે છે કે 
તા�કાિલકપણે શંુ થઈ ર�ું છે. તેનાથી એ નGકી કરવામાં મદદ મળી શકે છે કે તમારા પર હાઇપો [લોહીમાં 0લુકોઝનું 
ઓછંુ jમાણ] અથવા હાઇપર [લોહીમાં 0લુકોઝનું §ચું jમાણ]નું જોખમ છે. એકાદ વખત વધારે કે ઓછંુ રી¨ડગ 
આવે તેના jિતસાદ�પે Gયારેય લાંબા સમયની દવા બદલશો નિહ. jથમ નGકી કરો કે તમારી દવા બદલતાં પહેલાં કોઈ 
ચોGકસ ભાત(પૅટનQ) પકડાય છે કે નિહ. 

મારા લોહીમાં 0લુકોઝ વધારે આવે તો શંુ કરવું? 
જો તમારા લોહીમાં 0લુકોઝનું &તર તમારી ડાયિબટીસની ટીમ xવારા નGકી કરવામાં આવેલા લ8યાંક કરતાં સતત 
વધારે હોય તો ડાયિબટીસથી થઈ શકે એવી &વા&¢યની સમ&યાઓનું તમારા પર જોખમ વધી શકે છે.      



તમને તમારી દવામાં ફેરફારો કરવાની જ�ર પડી શકે છે અથવા હાઇપર0લાયસેિમઆ ટાળવા િવશેની સલાહની જ�ર 
પડી શકે છે. જો તમારા લોહીમાં 0લુકોઝ ઘણી વખત લ8યાંક કરતાં વધારે રહેતંુ હોય તો સલાહ માટે તમારી 
ડાયિબટીસની સંભાળ ટીમનો સંપકQ કરો. 

મારા લોહીમાં 0લુકોઝ ઓછંુ આવે તો શંુ કરવું? 
જો તમારા લોહીમાં 0લુકોઝ 4mmol/lથી ઓછંુ આવે તો તમારા પર હાઇપો0લાયસેિમયાનું જોખમ છે. 
હાઇપો0લાયસેિમયાને ટાળવા માટે તમને તમારી દવામાં ફેરફાર કરવાની જ�ર પડી શકે છે અથવા આહાર કે 
[વનશૈલી િવશેની સલાહનું પાલન કરવાની જ�ર પડી શકે છે. જો તમારા લોહીમાં 0લુકોઝ ઘણી વખત 4.0 - 4.5 
mmol/lથી ઓછંુ રહેતંુ હોય તો સલાહ માટે તમારી ડાયિબટીસની સંભાળ ટીમનો સંપકQ કરો. 

મારે મારા લોહીનું પરી6ણ Gયારે કરવું જોઈએ? 
લોહીનું પરી6ણ કેટલી વખત કરવું તે ડૉGટર અથવા નસQ xવારા ચચQવામાં આવશે; માિહતી જે તે |યિGતની 
આવªયકતાઓ jમાણે આપવામાં આવશે. સામાhય માગQદ~શકા નીચે આપવામાં આવશે. 

જો તમારા ડાયબીBટસની ઇh&યુિલન વડે સારવાર કરવામાં આવે તો તમને વધારે િનયિમતપણે તમારાં લોહીમાં 
0લુકોઝનાં &તરોનું પરી6ણ કરવાનું કહેવામાં આવશે. તમે જે લ8યાંBકત મયાQદા માટે સંમત થયા હો એ જ મયાQદામાં 
પBરણામો આવે તો તમે પરી6ણોની સં�યા ઘટાડી શકો છો. �યારે તમે તમારાં ડાયબીBટસ નસQ અથવા ડૉGટરને મળો 
�યારે તમારા પોતાના સંજોગોને અનુકૂળ આવે તે રીતે તમને યો0ય સલાહ પૂરી પાડવામાં આવશે.. જો તમારા 
લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરો લ8યાંBકત મયાQદાની બહાર હોય તો તમારે તમારા ઇh&યુિલનમાં ફેરફાર કરવાની જ�ર હોઈ 
શકે છે. હોમ પેજ પર તમારી &થાિનક સેવાઓની િલhGસ xવારા &થાિનક માગQદ~શકાઓ ઉપલ�ધ હોઈ શકે છે. જો 
તમે 'બેસલ બોલસ' ઇh&યુિલન |યવ&થાપનનો ઉપયોગ કરતાં હો તો 0લુકોઝનાં &તરો વધારે વારંવાર ચકાસવાં 
િહતાવહ છે, એટલે કે jવૃિ� અને આહારની પૅટનQના આધારે રોજ તમારા ઝડપથી કામ કરતા ઇh&યુિલનના ડોઝમાં 
ફેરફાર કરવો. બેસલ બોલસ |યવ&થાપન પર હોવા દરિમયાન લોહીમાં 0લુકોઝની દેખરેખ રાખવા માટેના યો0ય સમય 
છે: ભોજન પૂવ«, સૂતાં પહેલાં, �ાઇbવગ કરતાં પહેલાં અને રાિ? દરિમયાન ઇh&યુિલનનું મૂ�યાંકન કરવા માટે Gયારેક 
રા?ે 3 વા0યે રી¨ડ0ઝ લેવાં. 

જો રોજ Bદવસમાં બે વખત ઇh&યુિલનના િમ£ણ પર હો તો ડોઝની આવªયકતાનું મૂ�યાંકન કરવા માટે પહેલી  
વખતમાં રોજ 4 વખત લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ કરો (દરેક ભોજન પૂવ« અને સૂતાં પહેલાં). આ એક Bદવસ માટે 
સવારના ના&તા પૂવ« અને સાંજના ભોજન પૂવQના સમય અને બી� Bદવસે સૂતા પહેલાંના સમય સુધી ઘટાડી શકાય 
છે. દરેક Bદવસે એકાંતરે ગોઠવીને આ jકારે પરી6ણ કરવાનું ચાલુ રાખો.  

મારે મારા લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ વારંવાર Gયારે કરવું જોઈએ? 

 
સારવારમાં ફેરફાર બાદ 
તમારા લોહીમાં 0લુકોઝનું િનયમન 4-7mmol/l મૂ�ય સુધી થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે વારંવાર પરી6ણ કરો. 
પરામશQના સમયે આની ચચાQ કરવી જોઈએ 

િબમારી  
િબમારીના jિતસાદ તરીકે તમારા લોહીમાં 0લુકોઝમાં ફેરફાર થઈ શકે છે - લોહીમાં 0લુકોઝનું પરી6ણ વધુ વારંવાર 
કરો (દર 2થી 4 કલાકે, ખાસ કરીને જો તમે ઇh&યુિલન પર હો તો). તમારે સારવારમાં ફેરફાર કરવાની જ�ર પડી શકે 
છે. તમારી ડાયિબટીસની સંભાળકતાQ ટીમ સાથે િબમારીના Bદવસના િનયમોની ચચાQ કરો. 
જો તમને ટાઇપ 1 ડાયિબટીસ હોય તો ટાઇપ 1 માટે િબમારીના Bદવસના િનયમો જુઓ 



જો તમને ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ હોય તો ટાઇપ 2 માટે િબમારીના Bદવસના િનયમો જુઓ 
 

િ&ટરોઇડ િચBક�સા  
લોહીમાં 0લુકોઝનું અવારનવાર પરી6ણ કરો. િ&ટરોઇઝને કારણે તમારા લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરોમાં વધારો થઈ શકે 
છે. તમારે સારવારમાં ફેરફાર કરવાની જ�ર પડી શકે છે. 

ગભQધારણ પૂવ«નો સમય અને ગભાQવ&થાનો સમય  

વધારે વખત પરી6ણ કરો. લોહીમાં 0લુકોઝનાં 4-6mmol/lનાં &તરો ગભાQવ&થા પહેલાં અને તે દરિમયાન ઇ�છનીય 
માનવામાં આવે છે. જો તમે ગભાQવ&થાનું આયોજન કરી ર�ાં હો તો અથવા તમે ગભQવતી છો તેવી તમને �ણ થાય 
કે તરત સલાહ માટે તમારી ડાયિબટીસ સંભાળ ટીમનો સંપકQ કરો. 

પરી6ણ કેવી રીતે કરવું 
પરી6ણ કેવી રીતે કરવું તે િવશેના િવBડયો �યુટોBરયલ માટે અહ¡ િGલક કરો 

• હંૂફાળા પાણીમાં હાથ ધુઓ  
• આંગળીની બાજુઓ પર સXય ભXકો (ઓછો દુખાવો થાય છે) 
• જો જ�ર જણાય તો નીચેથી ટેરવા સુધી આંગળીને મસાજ કરો  
• ટેb&ટગ િ&eપ પર લોહીનું ટીપંુ મૂકો * િ&eપના ઉ�પાદકની સૂચનાઓનું બરાબર પાલન કરો [સમાિ�ત 

તારીખ જુઓ]  
• નજરે જુઓ અથવા મીટરનો ઉપયોગ કરો  
• મીટરને &વ�છ રાખો અને જ�ર પડે તે jમાણે સારી ગુણવ�ાના કheોલ સો�યુશન (®ાવણ)નો ઉપયોગ 

કરીને િનયિમતપણે સચોટતાનું પરી6ણ કરો.  
• પBરણામ ડાયરીમાં નXધો  

હંુ મારા �લડ 0લુકોઝ મીટરની સંભાળ કેવી રીતે લઈ શકું? 
બધાં મીટર ઉ�પાદકની સલાહની પિ?કાઓ ધરાવતા હોય છે, સૂચનાઓ વાંચો અને તેનું પાલન કરો. મીટર કંપની 
તરફથી હૅ�પલાઇનની ટેિલફોન સેવા ઉપલ�ધ છે. વૉરંટી કાડQ પૂuં કરો અને કંપનીને પરત કરો. તમારા મીટર પર 
િનયિમતપણે ગુણવ�ા િનયં?ણ પરી6ણ કરવું જ�રી છે. કheોલ સો�યુશન ઉ�પાદક પાસેથી સીધું જ મેળવી શકાય છે. 

હંુ મારી િ&e�સ અને લેhસે�સ Gયાંથી મેળવી શકું? 
તમારા મીટર માટે તમારે જે ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો જ�રી હોય તે તમારા GP તમને સૂચવી શકશે. 

િનયં?ણમાં રહો 
િનયિમતપણે તમારા લોહીમાં 0લુકોઝનાં &તરોનું પરી6ણ કરવું એ તમારા શરીરમાં શંુ થઈ ર�ું છે તે શોધવાનો 
ખાતરીપૂવQકનો માગQ છે, જેથી તમે તમારા ડાયિબટીસને િનયંિ?ત કરી શકો અને ડાયિબટીસ તમને િનયંિ?ત ન કરે. 

 


