
 
 
 

 

ਜਦ# ਤuਹਾ( ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ/ਵ1, ਤ2 ਇਸ ਬਾਰ1 ਜਾਣਨਾ ਬਹuਤ ਮਹ8ਤਵਪ:ਰਨ ਹ/ 
ਜ2ਦਾ ; ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਪ>ਣ '? ਕੀ ਕਰਨਾ ;। ਖ਼ਾਸ ਕਰA ਜ1 ਤuਹਾ( 
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵ1। 
ਿਬਮਾਰ ਪ'ਣਾ ਤuਹਾਡ- ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 2 3ਬ4ਧਨ ਿਵ8ਚ ਗੜਬੜੀ ਿਲਆ ਸਕਦਾ A, ਇਸ ਲਈ ਤuਹਾC ਪਤਾ 
ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A ਿਕ ਆਪਣ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਗਲFਕDਜ਼ (ਸ਼Fਗਰ) 2 ਪ8ਧਰH C ਿਜ4ਨਾ ਸ4ਭਵ ਹD ਸK ਟੀਚ- ਮuਤਾਬਕ 
ਬਣਾਈ ਰ8ਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ A। ਕuਝ ਲDਕ ਇਨMH C ਿਬਮਾਰੀ 2 ਿਦਨH 2 ਿਨਯਮH 2 ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਣਨਗ-। 

ਤuਹਾC ਇ4ਸuਿਲਨ ਲਗਾਉਣ ਜH ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹDਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲ'ਣ, ਖFਨ ਜH ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਜHਚH 
ਕਰਾਉਣ ਅR ਆਪਣੀ ਖ਼uਰਾਕ ਲ'ਣ ਬਾਰ- ਪਤਾ ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A। ਜ- ਤuਸT ਹਸਪਤਾਲ ਜH2 ਹD, ਤH ਤuਹਾC 
ਇਹ ਗ8ਲH ਸਹੀ ਿਵ8ਚ ਪਤਾ ਹDਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮ-ਸ਼ਾ ਤuਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹ- ਿਸਹਤ-ਸ4ਭਾਲ 
ਪ-ਸ਼-ਵਰH C ਦ8ਸD ਿਕ ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A। ਤuਹਾਡ- ਹਪਸਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਹu42 ਹDਏ ਤuਹਾC ਉVਚ-ਗuਣਵ8ਤਾ ਵਾਲੀ 
2ਖਭਾਲ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A – ਇਹ ਤuਹਾਡੀਆਂ 15 ਿਸਹਤ-ਸ4ਭਾਲ ਜ਼ਰFਰਤH ਿਵ8ਚW ਇ8ਕ A ਅR ਇਹ ਉਹ 
ਚੀਜ਼ A ਿਜਸ 2 ਤuਸT ਹ8ਕਦਾਰ ਹD। 

ਤuਹਾਡ1 ਿਬਮਾਰ ਪ>ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ '? ਿਕਵD ਪ> ਸਕਦਾ ; 

ਿਬਮਾਰੀ ਅR ਲਾਗH 2 ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹDਰ ਿਕਸਮ 2 ਤਣਾਅ ਵੀ ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਗਲFਕDਜ਼ (ਸ਼Fਗਰ) ਦਾ 
ਪ8ਧਰ ਵਧਾ ਸਕ2 ਹਨ। ਿਬਮਾਰੀ ਅR ਲਾਗH ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੀਰ 2 ਰ8ਿਖਆ ਤ4ਤਰ ਦਾ ਿਹ8ਸਾ ਹDਣ 2 
ਨਾR, ਖFਨ 2 ਵਹਾਅ ਿਵ8ਚ ਿਜਆਦਾ ਗਲFਕDਜ਼ ਛ8ਿਡਆ ਜHਦਾ A। ਜ- ਤuਸT ਅ8ਜ-ਕ8ਲM ਭDਜਨ ਨਹT ਲ' ਰਹ- ਹD 
ਜH ਆਮ ਨਾਲW ਘ8ਟ ਖਾ ਰਹ- ਹD, ਤH ਵੀ ਇ4ਝ ਹD ਸਕਦਾ A। 

ਿਜਨMH ਲDਕH C ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹT ਹu4ਦੀ A, ਉਹ ਬਸ ਲੜਨ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਇ4ਸuਿਲਨ ਪ'ਦਾ ਕਰ2 ਹਨ। ਪਰ 
ਜਦW ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹD ਜHਦੀ A, ਤuਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇ4ਝ ਨਹT ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 2 ਲ8ਛਣ ਮFਲ 
ਿਬਮਾਰੀ ਜH ਲਾਗ C ਹDਰ ਵਧਾ ਸਕ2 ਹਨ ਅR ਇਸ C ਹDਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕ2 ਹਨ। 

ਿਬਮਾਰ ਹDਣਾ ਜH ਮਿਹਸFਸ ਕਰਨਾ, ਜH ਦਸਤ ਲ8ਗਣਾ ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਗਲFਕDਜ਼ (ਸ਼Fਗਰ) 2 ਪ8ਧਰ C ਘਟਾ 
ਸਕਦਾ A, ਿਕਉਂਿਕ ਤuਸT ਭDਜਨ C ਆਮ ਵHਗ ਜਜ਼ਬ ਨਹT ਕਰ ਰਹ- ਹD। 

ਤuਹਾ( ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹ/ਣ '? ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹ/ਣਾ 



 
 
 

ਬuਖਾਰ ਹDਣਾ ਜH ਿਬਮਾਰ ਹDਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ 
A। ਕuਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ8ਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹuਤ ਿਜਆਦਾ ਕਮੀ ਅR ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਗਲFਕDਜ਼ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਬਹuਤ 
ਿਜਆਦਾ ਹDਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹu4ਦਾ A ਿਕ ਤuਹਾC ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲDੜ A।  

 

 

 

ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਅR ਿਬਮਾਰ ਹDਣ 'R ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜ8ਠਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਬਹuਤ ਮਹ8ਤਵਪFਰਨ A। ਤuਸT ਚਾਹD ਤH ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ- ਦDਸਤ ਜH ਪਿਰਵਾਰ 2 ਜੀਅ ਨਾਲ 
ਸHਝੀ ਕਰ ਸਕ2 ਹD, ਤH ਜD ਤuਹਾਡ- ਿਬਮਾਰ ਪ'ਣ 'R ਉਹ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਿਬਮਾਰ ਹ/ਣ ’? ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ FਬGਧਨ ਕਰਨਾ 

• ਘਬਰਾਓ ਨਾ – ਜ- ਤuਹਾਡ- ਕDਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜH ਤuਹਾC ਨਹT ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ A, ਤH ਮਦਦ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ4ਪਰਕ ਕਰD। 

• ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲ]2 ਰਹD – ਭਾਵ ̂ਤuਹਾਡਾ ਕuਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰ-। ਪਰ 
ਕuਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜD ਤuਹਾC ਿਜਆਦਾ ਨਹT ਲ'ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜH ਲ'ਣੀਆਂ ਬ4ਦ ਕਰ 
2ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਸT ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸFਸ ਹDਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਗ8ਲ ਕਰD, ਤH ਜD ਉਹ ਤuਹਾC ਸਹੀ ਸਲਾਹ 2 ਸਕਣ। 

• ਜ- ਤuਸT ਆਪਣ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦੀ ਜHਚ ਘਰ- ਹੀ ਕਰ2 ਹD, ਤH ਹD ਸਕਦਾ A ਿਕ ਤuਹਾC ਇਹ ਜHਚ 
ਪਿਹਲH ਨਾਲW ਿਜਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵ- - ਘ8ਟD-ਘ8ਟ ਹਰ ਚਾਰ ਘ4ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਿਵ8ਚ ਰਾਤ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ A। ਜ- ਤuਸT ਆਪਣ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦੀ ਜHਚ ਘਰ- ਨਹT ਕਰ2 ਹD, ਤH 
ਹਾਈਪਰ (ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਿਮਆ) 2 ਸ4KਤH ਤW ਜਾਣF ਰਹD। 

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹDਣ ਿਦਓ – ਿਫ8K ਿਡ`4ਕ ਖFਬ ਮਾਤਰਾ ਿਵ8ਚ ਪੀਓ ਅR ਥDੜMਾ ਅR ਕuਝ-ਕuਝ ਸਮ̂ ਬਾਅਦ 
ਖਾਓ। 

• ਜ- ਤuਹਾC ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A ਅR ਜ- ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਿਜਆਦਾ ਰਿਹ4ਦਾ A (ਆਮ 
ਤaਰ 'R 15mmol/l ਜH ਇਸ ਤW ਵ8ਧ, ਜH ਜ- ਇ4ਸuਿਲਨ ਲ]2 ਹD, ਤH 13mmol/l, ਪਰ ਟੀਮ ਵ8ਲW ਤuਹਾC 
ਵ8ਖਰ- ਟੀਚ- ਿਦ8R ਗਏ ਹD ਸਕ2 ਹਨ), ਤH ਆਪਣ- ਕੀਟDਨH ਦੀ ਜHਚ ਕਰD। ਜ- ਕੀਟDਨ ਮaਜFਦ ਹਨ, ਤH 
ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ4ਪਰਕ ਕਰD। 



 
 
 

• ਜ- ਤuਸT ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ SGLT2i ਨਾਮ ਦੀ ਗDਲੀ 
ਲ]2 ਹD ਅR ਿਬਮਾਰ ਹD ਜH2 ਹD, ਤH ਤuਹਾC ਤuਰ4ਤ ਇਨMH C ਲ'ਣਾ ਬ4ਦ ਕਰ 2ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A। ਤuਹਾC 
ਆਪਣ- ਕੀਟDਨH ਅR ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ 2 ਪ8ਧਰ ਦੀ ਜHਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ A (ਜ- ਤuਹਾC ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ 
ਿਗਆ A ਅR ਤuਹਾਡ- ਕDਲ ਿਕ8ਟ A) ਅR ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ-ਸ4ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗ8ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ A। 
ਇਨMH ਗDਲੀਆਂ 2 ਬ`Hਡ ਨਾਮ ਫDਰਕਜ਼ੀਗਾ, ਇਨਵDਕਾਨਾ ਅR ਜਾਰਡੀਆਂਸ (Forxiga, Invokana, ਅR 
Jardiance) ਹਨ। ਬੀਮਾਰ ਹDਣ 'R ਤuਹਾਡਾ ਇਹ ਗDਲੀਆਂ ਲ'ਣਾ ਤuਹਾC ਡਾਇਬਿਟਕ ਕੀਟDਐਸੀਡDਿਸਸ 
(DKA) ਹDਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ A, ਇਸ ਲਈ ਤuਹਾC ਨਜ਼ਰ ਰ8ਖ- ਜਾਣ ਵਾਲ- ਲ8ਛਣH ਬਾਰ- ਪਤਾ ਹDਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ A। 

• ਥDੜM--ਥDੜM- ਸਮ̂ ਬਾਅਦ ਖH2 ਜH ਪT2 ਰਹD – ਜ- ਤuਹਾC ਕuਝ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹT ਹD ਿਰਹਾ A, ਤH ਊਰਜਾ 2ਣ 
ਵਾਲ- ਸਨdਕਸ ਜH ਕਾਰਬDਹਾਈਡ`-ਟ ਯuਕਤ ਿਡ`4ਕ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਸ਼Fਗਰ ਵਾਲ- ਿਡ`4ਕ (ਫਲH ਦਾ ਜFਸ, ਜH ਨeਨ-
ਡਾਇਟ ਕDਲਾ ਜH ਨTਬF ਪਾਣੀ) ਘu8ਟ-ਘu8ਟ ਕਰK ਪੀਣ ਦੀ ਕDਿਸ਼ਸ਼ ਕਰD ਜH ਗਲFਕDਜ ਦੀਆਂ ਗDਲੀਆਂ ਜH ਜ'ਲੀ 
ਬੀਨ ਿਜਹੀਆਂ ਿਮ8ਠੀਆਂ ਗDਲੀਆਂ ਚFਸD। ਗ'ਸ ਵਾਲ- ਿਡ`4ਕ ਦੀ ਗ'ਸ ਕ8ਢ 2ਣ  

 

ਨਾਲ ਉਹਨH C ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ A। ਜ- ਤuਹਾC ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ A ਜH ਤuਸT ਤਰਲH 
C ਹਜ਼ਮ ਨਹT ਕਰ ਪਾ ਰਹ- ਹD, ਤH ਜਲਦੀ ਤW ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। 

ਜ1 ਤuਸI ਸਿਟਰ/ਈਡ ਲ> ਰਹ1 ਹ/ 
ਕuਝ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਿਜਵ ̂ਿਕ ਐਡੀਸਨ ਰDਗ, ਗ4ਭੀਰ ਦਮਾ, ਰFਮ-ਟDਈਡ ਗਠੀਆ ਅR ਿਲਊਪਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਸਿਟਰDਈਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜHਦਾ A। ਜ- ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A, ਅR ਤuਸT ਕਾਫੀ ਸਮ̂ ਤW ਸਿਟਰDਈਡ ਦੀ 
ਿਜਆਦਾ ਖuਰਾਕ ਲ' ਰਹ- ਹD, ਤH ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਵ8ਧ ਸਕਦਾ A। 

ਜ- ਤuਹਾਡ- ਡਾਕਟਰ g ਤuਹਾC ਸਿਟਰDਈਡ ਲ'ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ A, ਤH ਤuਹਾC ਇਹ ਲ'ਣ- ਬ4ਦ ਨਹT ਕਰg 
ਚਾਹੀ2 ਹਨ, ਭਾਵ ̂ਇਨMH ਦਾ ਅਸਰ ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ 2 ਪ8ਧਰ 'R ਪ]ਦਾ ਹDਵ-। ਪਰ ਤuਹਾC 
ਸਿਟਰDਈਡ ਲ]2 ਹDਏ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ C 3੍ਬ4ਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤW ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ਆਪਣ- ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗ8ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ A। ਤuਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਜH ਬਦਲਣੀ ਪ' ਸਕਦੀ A। ਜ- 
ਸਿਟਰDਈਡ ਥDੜM- ਸਮ̂ ਵਾਸR ਲ'ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ A, ਤH ਇਨMH C ਲ'ਣਾ ਬ4ਦ ਕਰਨ 2 ਬਾਅਦ ਤuਹਾਡ- 
ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਆਮ ਤaਰ 'R ਪਿਹਲH ਵHਗ ਹD ਜਾਵ-ਗਾ। 

ਜ1 ਤuਹਾ( ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲ/ੜ ਪLਦੀ ;  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹ- ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜH2 ਹਨ ਿਜਨMH ਿਵ8ਚ ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤW ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ- ਹDਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਡਾਕਟਰੀ 2ਖਭਾਲ ਦੀ ਲDੜ ਪ]ਦੀ A, ਿਜਵ ̂ਿਕ ਦuਰਘਟਨਾ ਜH ਸ8ਟ ਲ8ਗਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ A ਿਕ ਤuਹਾC 



 
 
 

ਸ਼ਾਇਦ ਤuਹਾਡ- ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 2 ਦuਰਘਟਨਾ ਅR ਐਮਰਜ]ਸੀ 
ਿਵਭਾਗ ਿਵ8ਚ ਜਾਣਾ ਪ' ਸਕਦਾ A। ਅR ਤuਹਾC 2ਖ- ਜਾਣ ਤ8ਕ ਕuਝ ਸਮH ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪ' ਸਕਦੀ A।  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਸT ਪਹu4ਚਣ ਤW ਬਾਅਦ ਿਕਸ- ਨਾ ਿਕਸ- C ਦ8ਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A ਅR 
ਤuਹਾC ਹਾਈਪD ਹDਣ ਤW ਬਚਣ ਲਈ ਕuਝ ਖਾਣਾ ਪ' ਸਕਦਾ A। ਜ- ਤuਹਾC ਿਕਹਾ ਿਗਆ A ਿਕ ਤuਹਾਡੀ 
ਸਰਜਰੀ ਹDਣੀ A ਅR ਤuਸT ਕuਝ ਖਾ ਜH ਪੀ ਨਹT ਸਕ2, ਤH ਆਪਣ- ਡਾਕਟਰ C ਦ8ਸ ਿਦਓ ਿਕ ਤuਹਾC 
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A। ਜ- ਤuਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕuਝ ਖਾਣ ਜH ਪੀਣ C ਕਰ-, ਤH ਪਿਹਲH ਸਟਾਫ ਤW ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। 

ਤuਹਾC ਹਸਤਪਾਲ ਿਵ8ਚ ਠਿਹਰਣਾ ਪ' ਸਕਦਾ A। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜuਿੜਆ ਹD ਵੀ ਸਕਦਾ 
A ਅR ਨਹT ਵੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਰਿਹਣ 2 ਦaਰਾਨ, ਇਹ ਮਹ8ਤਵਪFਰਨ A ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ 
2ਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ- – ਇਹ ਤuਹਾਡੀਆਂ 15 ਿਸਹਤ-ਸ4ਭਾਲ ਜ਼ਰFਰਤH ਿਵ8ਚW ਇ8ਕ A। ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਇ8ਥ- ਕuਝ ਸuਝਾਅ ਿਦ8R ਗਏ ਹਨ: 

• ਆਪਣ- ਡਾਕਟਰ ਜH ਨਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰ- ਗ8ਲ ਕਰD ਅR ਤuਹਾਡ- ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਰਹDਣ 
2 ਦaਰਾਨ ਇਸ 2 3ਬ4ਧਨ ਲਈ ਯDਜਨਾ 'R ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਓ। 

• ਜ- ਤuਹਾC ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 2 3ਬ4ਧਨ 2 ਨਾਲ ਜuੜੀ ਕDਈ ਿਚ4ਤਾ A, ਤH ਸਟਾਫ 2 ਮ]ਬਰ C ਪu8ਛD, ਿਫਰ 
ਭਾਵ ̂ਿਚ4ਤਾ ਿਵਹਾਰਕ ਹDਵ- ਜH ਭਾਵਨਾਤਮਕ। 

 

• ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਵਾਰਡ 2 ਸਟਾਫ g ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ 2ਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ A ਜH ਨਹT। ਜ- ਉਨMH g ਹਾਲ- ਤ8ਕ ਨਹT ਕੀਤੀ A, ਤH ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਕਰਨ। 

• ਤuਹਾਡ- ਡਾਕਟਰ ਜH ਨਰਸ C ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A ਿਕ ਤuਹਾਡ- ਪ'ਰH ਦੀ ਤ4ਦਰuਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰ8ਖਣ 
ਲਈ ਤuਹਾਡ- ਪ'ਰH ਦੀ ਰDਜ਼ ਜHਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵ-। 

• ਹਸਪਤਾਲ C ਤuਹਾC ਉਹੀ ਦਵਾਈ 2ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A ਜD ਤuਸT ਆਮ ਤaਰ 'R ਲ]2 ਹD – ਪਰ ਇਸ ਿਵ8ਚ ਕuਝ 
ਸਮH ਲ8ਗ ਸਕਦਾ A ਇਸ ਲਈ 2ਰੀ ਤW ਬਚਨ ਲਈ ਕuਝ ਦਵਾਈ ਆਪਣ- ਨਾਲ ਲ'K ਜਾਓ। 

• ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 2 ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣ- ਨਾਲ ਿਲਜਾਓ, ਿਜਵ ̂ਿਕ ਖFਨ ਜHਚ ਿਕ8ਟ ਜH ਪ4ਪ ਦਾ ਸਮਾਨ 
(ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤuਹਾਡ- ਪ4ਪ ਲਈ ਲDੜTਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣ)। 

• ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਹDਣ ਦaਰਾਨ, ਤuਹਾਡ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਆਮ ਨਾਲW ਵ8ਧ ਜH ਘ8ਟ ਹD ਸਕਦਾ A। 
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤuਹਾਡਾ ਿਬਮਾਰ ਹDਣਾ, ਤਣਾਅ ਮਿਹਸFਸ ਕਰਨਾ ਅR/ਜH ਤuਹਾਡਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਿਹਣਾ ਹD 
ਸਕਦਾ A। ਤuਹਾC ਆਪਣ- ਖFਨ ਿਵ8ਚ ਸ਼Fਗਰ 2 ਪ8ਧਰ ਦੀ ਜHਚ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪ' ਸਕਦੀ A ਅR 
ਉਸ- ਮuਤਾਬਕ ਆਪਣ- ਇਲਾਜ ਿਵ8ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪ' ਸਕਦੀ A। 



 
 
 

• ਤuਹਾC ਹਾਈਪD ਅR ਹਾਈਪਰ 2 3ਬ4ਧਨ ਅR ਇਸ ਤW ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅR 
ਮਦਦ ਲ'ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A। 

• ਤuਹਾC ਖਾਣ- ਅR ਸਨdਕਸ ਚuਣਨ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਲ'ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ A ਅR ਸਟਾਫ C ਚਾਹੀਦਾ A ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 
ਖਾਣ- 2 ਸਮ̂ 2 ਨਾਲ ਮ-ਲ ਖHਦੀਆਂ ਹDਣ, ਜ- ਲDੜ ਹDਵ-। 

• ਇਹ ਨਾ ਿਮ8ਥ ਲਓ ਿਕ ਤuਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹ- ਹਰ-ਕ ਿਵਅਕਤੀ C ਪਤਾ A ਿਕ ਤuਹਾC ਡਾਇਬਟੀਜ਼ A – 
ਹਮ-ਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ2 ਰਿਹਣਾ ਚ4ਗਾ ਹu4ਦਾ A। 

• ਹਸਪਤਾਲ ਤW ਆਪਣੀ ਛu8ਟੀ ਦੀ ਯDਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅR ਭਿਵ8ਖ ਿਵ8ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ 2ਖਭਾਲ ਬਾਰ- 
ਆਪਣ- ਡਾਕਟਰ ਜH ਨਰਸ ਨਾਲ ਗ8ਲ ਕਰD। 

ਜ- ਤuਹਾC ਹਸਪਤਾਲ ਿਵ8ਚ ਇਹ 2ਖਭਾਲ ਅR ਸਹਾਇਤਾ ਨਹT ਿਮਲ ਰਹੀ A, ਤH ਆਪਣ- ਡਾਕਟਰ ਜH 
ਨਰਸ ਜH ਿਫਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ4ਪਰਕ ਕਰD। 

Sick day rules translations were made possible thanks to a medical education grant to Sirona Care 
and Health from Napp Pharmaceuticals limited. 
 


