
ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ  
ਅਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿੋਣਾਂ
Food Choices for Children and Teens with Type 1 Diabetes

ਬਚੁਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ”ੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆ ਂਿਣੋਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਸੋਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਨੇਡੀਅਨ 
ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਅਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਸੀ।
Beyond the Basics is a poster about food choices and diabetes. It was made by the 
Canadian Diabetes Association. 
} ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
} ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਸੋਟਰ ਦੇ ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ ਦੱਸੇ ਭੋਜਨਾਂ ਚਵੱਿ ਕਾਰਬਹੋਾਈਡ੍ਰਟੇ ਹੈ। 
Foods on the left side of the poster contain carbohydrate.
} ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
} ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੰਤੁਤਲਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸੁਤਲਨ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। 
• ਕਾਰਬੋਹਾਇਡ੍ੇਟ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
• ਇੰਸੁਤਲਨ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

} ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਮਕਦਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ 
ਸੰਤੁਤਲਤ ਰੱਖਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲਦੀ ਹੈ।

} ਆਪਣ ੇਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਕ ਹਰ ਡੰਗ ਦੇ ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਕੰਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟ ਖਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਚਜਹੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਲਗਭਗ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹਨ:  
 } ਬ੍ੈਡ ਦਾ 1 ਟੁਕੜਾ

} 1 ਰੋਟੀ
} 1/3 ਕੱਪ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚੌਲ
} 1/2 ਕੱਪ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਤਾ
} ਦਰਤਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ 1 ਫਲ

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤਜਹੇ ਭੋਜਨ ਤਲਖੇ ਹਨ ਤਜਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਗ੍ਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

} 1/2 - 2/3 ਕੱਪ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ
} ਪੈਨਕੇਕ: ¼ ਕੱਪ ਤਮਸ਼ਰਨ
} ਪੀਜ਼ਾ: ਪਤਲੀ ਪੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤਜਸ ਦੀ ਪੱਪੜੀ ਬ੍ੈਡ  

ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤਜੰਨੀ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
} ਸੂਸ਼ੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰੋਲ: ਲਗਭਗ ½ ਰੋਲ
} ½ ਕੱਪ ਆਈਸਕ੍ੀਮ
} ½ ਕੱਪ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗਰਟ (ਦਹੀਂ) 
} 1 ਕੱਪ ਦੱੁਧ
} ਬੇਰੀਆਂ ਦ ੇ1 ਜਾਂ 2 ਕੱਪ
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ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਚਵੱਿ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।   
Foods on the right side of the poster do not contain carbohydrate. 

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤਵੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੀਨ, ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਸਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ 
ਮਾਮੂਲੀ ਤਜਹਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਚਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਖੋ।   
Keep these points in mind when planning meals and snacks. 

ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਰਿ Grains & Starches

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

} ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।

} ਇਹ ਤਵਟਾਤਮਨ, ਖਤਣਜ ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਫਲ Fruits

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

} ਇਹ ਤਵਟਾਤਮਨ, ਖਤਣਜ ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।

} ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਫਲ ਤਬਹਤਰ ਚੋਣ ਹਨ। 

} ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਰਲ ਤਕਸਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ 
ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੀ 
ਤਮਕਦਾਰ ਸੀਤਮਤ ਰੱਖੋ।

ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਬਦਲ Milk & Alternatives

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

} ਇਹ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।

} ਦੁੱ ਧ ਤਵਟਾਤਮਨ D(ਡੀ) ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ।

} ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਤਵੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਤਮਕਦਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ  
ਤਵੱਚ ਤਚੱਟਾ ਦੁੱ ਧ ਤਮਲਾਓ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ Vegetables

} ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ  
ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ।

} ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

} ਇਹ ਤਵਟਾਤਮਨ, ਖਤਣਜ, ਫਾਇਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧੀਆ  
ਸਰੋਤ ਹਨ।
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ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ Meat & Proteins

}   ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਵੱਚ 
      ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
}   ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

}   ਸਾਧਾਰਨ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਸਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

 ਫ਼ੈਟ (ਚਿੰਧੀਆਈ) Fats

 } ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ।
 } ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 } ਸਾਧਾਰਨ ਤਵਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਸਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਚਮੱਠੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ Sweet foods and snacks:

} ਜੈਮ, ਖੰਡ, ਸ਼ਤਹਦ, ਕੈਚਪ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬੇ-ਤਕਊ ਸੌਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 
ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।

} ਖੰਡ ਦ ੇ1 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਤਵੱਚ ਤਸਰਫ਼ 4 ਜਾਂ 5 ਗ੍ਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

} ਤਮੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ 
ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਮੱਠੇ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਮਕਦਾਰ ਤਵੱਚ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

} ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ। ਬ੍ੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਡੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਢੱਡ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਭਤਰਆ ਰਹੇਗਾ।

} ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨੈਕ ਤਵੱਚ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਖ਼ੂਨ ਤਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਤਥਰ ਰੱਖਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲੇਗੀ।

} ਭੋਜਨ ਤਵੱਚ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ  
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

} ਜਦੋਂ ਤਪਆਸ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ Question:  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਤਲਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਵੱਚ ਤਕੰਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ 
ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ਨੋਟ Notes:



ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ
Speed of Sugar: Fast facts about food

ਕਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ? 
Which foods and drinks raise blood sugar?

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟ ਕਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ?  
How fast does carbohydrate raise blood sugar?

ਨੋਟ: ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਕਸਰ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

� ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਧਾ ਕਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

• ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ 
• ਆਮ ਪੌਪ
• ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ
• ਫ਼ਰੂਟ ਡਵਰੰਕਸ 
• ਸਲਰਪੀ
• ਕੈਂਡੀਆਂ
• ਜੈਮ
• ਸ਼ਵਹਦ
• ਵਸਰਪ (ਰਸ)
• ਖੰਡ

• ਵਮੱਠੀ ਕੌਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਵਸਰਪ 

� ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

� ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

• ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਾਸਤਾ, ਬ੍ੈਡ,  
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲ 

• ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ 

• ਫਲ

• ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ 

• ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ 
ਵਮਲਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

• ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਵਮੱਠੇ ਭੋਜਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੁੱ ਕੀਜ਼, ਆਈਸਕ੍ੀਮ ਅਤੇ ਕੇਕ।
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ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  
What can I do to help prevent high blood sugar 
after eating?

� ਅਵਜਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਿਾਲੇ ਗਰੁੱ ਪ 

ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਉ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੋਟੀਨ ਿੀ ਖਾਓ।

� ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਫਲ ਖਾਓ। 

� ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੂਸ ਨੰੂ ਅਲਵਹਦਾ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਾਓ।

� ਖੰਡ ਅਤੇ ਵਮੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਵਮਕਦਾਰ ਸੀਵਮਤ ਰੱਖੋ।

� ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਬਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ।

• ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਊਰਜਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।

• ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਫਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ 
ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਹਨ:
1. ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲ ਖਾਣ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

2. ਫਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਬਰ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

� ਦੁੱ ਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਪ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਕਾਰਣ  

ਦੁੱ ਧ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਪ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਖ਼ੂਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ? 
  Do proteins and fats raise blood sugar?

� ਪ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਿਧਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 
ਿੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ



ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ: ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ  
Low Blood Sugar: Hypoglycemia 
ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਹਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ ਿੀ ਵਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਜਾਉ।  
Always take supplies with you to treat low blood sugar.  
                          
� ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਫਲ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਗਲੂਿੋਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 

 ਅਤੇ

� ਿਾਧੂ ਭੋਜਨ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਿ੍ੈਿਰਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੈਂਡਵਿੱਚ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਿੀ ਸੰਿੇਤ ਹਨ?  
What are the signs of low blood sugar?

� ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

� ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ � ਅਸਵਿਰਤਾ � ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣੀ

� ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ

� ਿਮਜ਼ੋਰੀ

� ਵਮਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ

� ਅਜੀਬ ਵਿਹਾਰ ਿਰਨਾ

� ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਿਲ

� ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ ਿਰਨਾ 
ਜਾਂ ਿਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 
ਉਲਝਣ

� ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਜਾਂ 
ਿਿਾਿਟ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ 
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ਿੁਝ ਬੱਵਚਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਿੇਤ ਿੀ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਬੁੱ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਜੀਅ ਿੱਚਾ ਹੋਣਾ।



ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
What should you do?

� ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਿਰੋ! ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਿਰੋ।

� ਸਾਰੇ ਬਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੁਝ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰੋ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਿ ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਜੋ 
ਅਵਜਹਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋਿੇ।

1. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਓ।
 • 15 ਵਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ (33 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਿੱਲੇ) ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ 5 ਗਾ੍ਮ।
 • 15 ਤੋਂ 30 ਵਿਲੋ (33 ਤੋਂ 66 ਪੌਂਡ) ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ 10 ਗਾ੍ਮ।
 • 30 ਵਿਲੋ ਤੋਂ ਿੱਧ (66 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਭਾਰ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ 15 ਗਾ੍ਮ।

 ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਗ੍ਾਮ ਵਮਿਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

 • 1/2 – 3/4 ਿੱਪ ਫ਼ਰੂਟ ਜੂਸ (125-175 ਵਮ.ਵਲ.)
 • 4 Dex 4 tablets™ (ਡੈਿਸ 4 ਦੀਆ ਂ4 ਗੋਲ਼ੀਆ)ਂ
 • 5 DextroEnergy (ਡੈਿਸਟ੍ੋਐਨਰਜੀ) ਗੋਲ਼ੀਆਂ
 • ਮੇਪਲ ਜਾਂ ਪੈਨਿੇਿ ਵਸਰਪ (ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਇੱਿ ਿੱਡਾ ਚਮਚਾ

2. 15 ਵਮੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਿਰੋ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਿੀ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ 
ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਦਉ।

4. ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਨੈਿ ਖਾਓ। ਜੇਿਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਨੈਿ ਖਾਣ 
ਵਿੱਚ 45 ਵਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਿ ਿਾਧੂ ਸਨੈਿ ਖਾਓ ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਿ੍ੈਿਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼, ਵਬਸਿੁਟ ਜਾਂ ਗ੍ਨੋਲਾ ਬਾਰ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 
What causes low blood sugar?

� ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇੰਸੁਵਲਨ ਜਾਂ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਾਈ

� ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ 

� ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਟਾਲ ਦੇਣਾ

� ਿਧੇਰੇ ਸਰੀਰਿ ਗਤੀਵਿਧੀ

� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ
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ਬਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਖੰਡ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦ ੇ¼ ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ 1 ½ ਚਮਚਾ = 6 ਗ੍ਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਿਰਨ  
ਿਾਲੀ ਖੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਓ ਜਾਂ ਫਾਰਮੁੱ ਲਾ ਵਦਉ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ
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ਿੀ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ?  
Can low blood sugar be prevented?

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਸਤ ਬਹੁਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ:

� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖੋ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

� ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਿਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਿਰੋ!

� ਹਰ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਿਸ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਖਾਓ।

� ਇੰਸੁਵਲਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਮਾਪੋ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟੀਿੇ ਲਗਾਉਣ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ।

� ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਲੀ ‘ਰੈਵਪਡ’ (ਫੌਰਨ) ਜਾਂ ਇੱਿਦਮ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇੰਸੁਵਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਦਓ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖਾਣ 
ਲਈ ਭੋਜਨ ਿੀ ਹੋਿੇ।

� ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਰੀਰਿ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇੰਸੁਵਲਨ ਵਦਓ।

� ਪਵਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਸਖਾਓ ਵਿ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਿਮੀ ਨੰੂ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਵਿਿੇਂ ਠੀਿ ਿਰਨਾ ਹੈ।

� ਜੇਿਰ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਿਸਰ ਘੱਟ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਿਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਈ ਿਜ੍ਹਾ ਨਾ 
ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

� ਹਰ ਿੇਲ਼ੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਡੀਿਲ ਆਈ.ਡੀ. ਪਵਹਨ ਿੇ ਰੱਖੋ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਮੀ ਿਾਰਣ ਵਿਅਿਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਿਾਗੌਨ ਵਦਓ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਿਾਗੌਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਤਾਂ 911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ।

ਗਲੂਿਾਗੌਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ: ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਲਈ ਗਲੂਿਾਗੌਨ ਪੜ੍ਹੋ।

ਿੱਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਗਲੂਿੋਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਿਧੀਆ ਚੋਣ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਸ ਦੇ 
ਮੁਿਾਬਲੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਿ ਿਰ 
ਸਿਦਾ/ਸਿਦੀ ਹਾਂ:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



ਨੋਟ Notes:



ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ (ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ) ਲਈ ਗਲੂਕਾਗੌਨ

Glucagon for Severe Low Blood Sugar (Hypoglycemia)

ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਕੀ ਹੈ What is glucagon?
ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ (ਪਾਚਨ-ਗ੍ਰੰ ਥਰੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਰੀ ਗਰੰ ਭਰੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਇਸ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਲਵਰ (ਵਜਗਰ) ਨੂਰੰ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਤਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਰਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੰ ਕੇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂਰੰ  
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਫ਼ਾਰਮੇਸਰੀ ਤੋਂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੀ ਫ਼ਾਰਮੇਸਰੀ ਨੂਰੰ  ਇਹ ਆਡਰ ਕਰਨਰੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈWhen should I give glucagon?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਰੀ ਗਰੰ ਭਰੀਰ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ:
} ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ

} ਉਸ ਨੂਰੰ  ਦੌਰਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ

} ਬੱਚਾ ਇਰੰ ਨਾ ਸਵਹਯੋਗ ਵਰੀ ਨਾ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂਰੰ  ਜੂਸ ਜਾਂ ਖਰੰ ਡ ਦੇ ਸਕੋ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂਰੰ  ਦੌਰਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂਰੰ  ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਪਾ ਵਦਓ।

ਮੈਂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਵਕਿੇਂ ਦੇਿਾਂ How do I give glucagon?
} ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਨੂਰੰ  ਟਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਮੂਰੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

} ਇਰੰਸੁਵਲਨ ਵਾਂਗ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਵਰੀ ਚਮੜਰੀ ਵਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕੱਟ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਵਕੱਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
Glucagon comes in a kit. The kit includes:
}  ਇੱਕ ਵਨੱਕਰੀ ਬੋਤਲ ਵਜਸ ਵਵੱਚ 1 ਵਮਵਲਗ੍ਾਮ (ਐੱਮ.ਜਰੀ.) ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਹੁਰੰ ਦਰੀ ਹੈ। ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ ਹੁਰੰ ਦਾ ਹੈ।

} ਇੱਕ ਸਵਰਰੰ ਜ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਵਹਤ 1 ਵਮ.ਵਲ. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁਰੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ੋFollow the steps below:
1. ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ।

2. ਸਵਰਰੰ ਜ ਵਵਚਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਰੀ ਬੋਤਲ ਵਵੱਚ ਪਾਓ।

3. ਪਾਊਡਰ ਵਮਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਨੂਰੰ  ਹੌਲਰੀ ਹੌਲਰੀ ਘੁਰੰ ਮਾਓ। ਬੋਤਲ ਨੂਰੰ  ਝਟਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵਹਲਾਉ।

4. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਰਰੰ ਜ ਵਵੱਚ ਪਾਓ।

(4) (2) (3) (1) 
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5. ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਨੂਰੰ  ਟਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢਰੰ ਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਰੰ ਸੁਵਲਨ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਟਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੂਰੰ  10-20 ਵਮਰੰ ਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰਤ ਵਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂਰੰ  ਜੂਸ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਵਾਲਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਦਓ।

8. ਤੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਵਾਲਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡ੍ੇਟ 
ਵਦਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਵਚਲਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂਰੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰਤ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਵਮਰੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵਰੀ ਕੁਝ ਵਨਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਵਰਹਾ ਤਾਂ 
ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਦਓ ਜਾਂ 911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

10. ਇਰੰਸੁਵਲਨ ਦਰੀ ਅਗਲਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਮਲਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣਰੀ ਡਾਈਬਰੀਟਰੀਜ਼ ਟਰੀਮ ਨਾਲ ਸਰੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਰੀ ਇਰੰ ਸੁਵਲਨ ਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਵੱਚ ਤਬਦਰੀਲਰੀ ਕਰਨ ਦਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

} ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਉੱਪਰ ਵਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦਰੀ ਤਾਰਰੀਖ਼ (ਐਕਸਪਾਇਰਰੀ ਡੇਟ) ਦੇਖੋ। ਇਹ ਯਕਰੀਨਰੀ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵਰੀ ਉਸ ਦਰੀ ਤਾਰਰੀਖ਼ ਲਰੰ ਘਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

} ਗਲੁਕਾਗੌਨ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂਰੰ  ਵਮਸ਼ਰਤ ਕਰੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਰੰ ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

}  ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂਰੰ  ਆਪਣਰੀ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਵਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  
How much glucagon should I give my child?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ
If your child is:

ਇੰਨੀ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਵਦਓ 
Give this much glucagon:

2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂਰੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਵਕਰੰ ਨਰੀ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦੇਣਰੀ ਹੈ।
 

ਉਸ ਨੂਰੰ  ਇੱਥੇ ਵਲਖ ਲਓ: ____________________

2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਹੈ ½ ਬੋਤਲ (½ ਵਮ.ਵਲ. ਜਾਂ ½ ਐੱਮ.ਜਰੀ.) 

6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ 1 ਬੋਤਲ (1 ਵਮ.ਵਲ. ਜਾਂ 1 ਐੱਮ.ਜਰੀ.)

ਕੀ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਨ 
Are there any side effects of using glucagon?
ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂਰੰ  ਉਲਟਰੀ ਆ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਅਵਜਹਾ 24 ਘਰੰ ਟੇ ਤਕ ਰਵਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਕੂਾਗੌਨ ਨੂਰੰ  ਵਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਲਰੀ ਵਲਲਰੀ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕਰੀਤਰੀ ਵਰੀਡਰੀਓ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.humalog.com/Pages/glucagon-severe-low-blood-sugar.aspx

ਗਲੂਕੋਗੌਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ: 

ਗੰਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਲੂਕੋਗੌਨ ਦੀ ਵਨੱਕੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ  
Mini-Dose Glucagon to Prevent Serious Hypoglycemia

endodiab.bcchildrens.ca/pdf/minigluc.htm
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ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ (ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ) ਲਈ ਗਲੂਕਾਗੌਨ
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ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣਾ  
Type 1 Diabetes and Sick Days

� ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਿਆਂ ਨੰੂ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

� ਿਦੋਂ ਉਹ ਜਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਾ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਖਾ ਿੀ ਨਾ ਜਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਜਿਰ ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ 

ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਿੇਕਰ ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।

� ਬਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ੍ ਬਿਹੀ ਇੰਸੁਬਿਨ ਬਦਓ। ਇੰਸੁਬਿਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖ਼ੂਨ ਬਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ 
ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਵੱਚ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਕੀਟੋਨਜ਼ ਤੇਜ਼ ਐਜਸਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਜਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰੂ ਕੀਟੋਐਸੀਡੋਬਸਸ (ਡੀ.ਕੇ.ਏ.) 

ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਹਾਲਾਂਜਕ ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
What do I need to do when my child is sick?

1. ਬਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਿਾਜਲਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

2. ਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਬਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਿੀ ਸਮੱਜਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 
ਸੰਕੇਤ ਜਮਲ ਿਾਣਗੇ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਿੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਿਾਂਿ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

3.   

 ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਵੱਚ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਐਮਰਿੰਸੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
_______________________

�   ਿਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਜ਼ਆਦਾ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੀ 
ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

4. ਇੰਸੁਬਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੰ ਝਾਓ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਉੰਨਾ ਭੋਿਨ ਨਾ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੋਿੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੁਜਲਨ ਜਦਓ। 

� ਿੇਕਰ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 6 mmol/L ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 
ਿਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

� ਜਕੰਨੀ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

5. ਸਰੀਰ ਬਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥ ਬਦਓ।
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ਬਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ?  
What should I give my child to eat and drink during Illness?

� ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਖਾਣ ਜਿੱਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਯੋਿਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਿੇ ਨੰੂ 
ਖਾਣਾ ਜਦੰਦੇ ਰਹੋ।

� ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ:

1. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਦਓ।

• ਿੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ 
ਜਦਓ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਪਾਣੀ, ਡਾਇਟ ਪੌਪ, ਡਾਇਟ ਿੈਲੋ, 
ਬ੍ਰੌਥ, ਡਾਇਟ ਪੌਪਜਸਕਲ (ਕੁਲਫ਼ੀ)।

•  ਿੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਜਦਓ 
ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਐਪਲ ਿੂਸ, ਸਾਧਾਰਨ ਪੌਪ, ਿੈਲੋ ਿਾਂ 
ਪੌਪਜਸਕਲ (ਕੁਲਫ਼ੀ)।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੁੱ ਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਾ ਜਬਹਤਰ ਹੈ।

2. ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 
ਨੀਮ-ਠੋਸ ਿਾਂ ਠੋਸ ਭੋਿਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। 

• ਉਸ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਖਾਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਨੀਮ-ਠੋਸ ਭੋਿਨਾਂ ਜਿੱਿ ਫ਼ਲੇਿਰ ਿਾਲਾ ਦਹੀਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਸ਼ਰਬਤ, ਪੁਜਡੰਗ, 
ਜਮਲਕਸ਼ੇਕ ਿਾਂ ਜਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਠੋਸ ਭੋਿਨਾਂ ਜਿੱਿ ਬ੍ਰੈੈੱਡ, ਰੋਟੀ, ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼, ਿੌਲ, ਨੂਡਲਜ਼ ਿਾਂ ਸੁਕਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 
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� ਿੇਕਰ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਜਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ 
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਜਦਓ। ਿੂਸ ਿਾਂ ਆਮ ਜਿੰਿਰ ਏਲ ਘੁੱ ਟ-ਘੁੱ ਟ ਕਰਕੇ ਜਪਲਾਓ। ਿਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਪਲ ਜਸਰਪ 
ਜਦਓ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦ ੇ15 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਸਰਪ ਦੇ ਜਸਰਫ਼ 1 ਿੱਡੇ ਿਮਿੇ 
ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖ਼ੂਬ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਓ। ਜਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ 
ਮੌਿੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣਾ



ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਐਮਰਿੰਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹ ੈ _________________________

ਇਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰ ੋ ______________________

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਐਮਰਿੰਸੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਿੇ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਹਨ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਲਟੀ ਆ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ

• ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਰ ਜਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ 
ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਕੰਨੀ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਿ ਿਾਓ, ਿੇ:

• ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਜਿੱਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 4 mmol/L ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਿੱਿ ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਉਲਟੀਆਂ, ਜਿੱਡ ਜਿੱਿ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਜਿੱਿ ਤਕਲੀਫ਼।

ਉਹ ਸਵਾਿ ਬਿਨ੍ਾਂ ਿਈ ਤੁਰੰਤ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇਠ ਬਿਖੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

r _____________________________________     _____________________________

r _____________________________________     _____________________________

ਬਬਮਾਰੀ ਵਾਿੇ ਬਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਸਖਿਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਫ਼ਾਿੋ-ਅੱਪ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਿਾਵੇਗੀ।

• ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਣੋਗੇ ਜਕ ਜਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਕੰਨੀ ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੇਣੀ ਹੈ (“5-10-15-20 ਜਨਯਮ”)। ਗੰਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਇਸੀਮੀਆ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦੀ ਜਨੈੱਕੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਿੀ ਿਾਣੋਗੇ।

• ਜਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੇਖੋ:  
Managing Sick Days and Preventing Ketoacidosis handout (ਜਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਕੀਟੋਐਸੀਡੋਜਸਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਾ)

 endodiab.bcchildrens.ca/pdf/sickdays.htm
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ Question:  ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਜਿੱਿ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਜਕਉਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ Answer:  ਇੰਸੁਜਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ। ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣਾ

http://endodiab.bcchildrens.ca/pdf/sickdays.htm
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High Blood Sugar and Ketones
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ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰ-ਗਲਾਇਸੀਮੀਆ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਧਣ ਦੀ ਿਜਾ੍ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
High blood sugar can be caused by:

} ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਸੁਵਲਨ ਨਾ ਹੋਣੀ
} ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
} ਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ
} ਵਵਕਾਸ, ਵਬਮਾਰੀ, ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਤਣਾਅ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:  
Signs of high blood sugar include:          

ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਧ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
What should I do if the blood sugar is high?

} ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 mmol/L ਜਾਂ ਵਿਆਦਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨਿ ਿਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਕੀਟੋਨਿ ਿੀ ਿਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਿੀ ਨਾਿ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ 
ਿਾਿੀ ਇੰਸੁਵਿਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਵਕ ਵਕੰਨੀ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

} ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਿ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 
ਕੁਝ ਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਦੇਖੋ ਵਕ ਵਕਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਵਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ 
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧੇ। 

ਵਪਆਸ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ  
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ

ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਵਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ

               
ਵਨਗ੍ਾ ਧੁੰ ਦਲੀ ਹੋਣੀ ਥਕਾਵਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣੀ
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ਕੀਟੋਨਿ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
What are ketones?

} ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਕੀਟੋਨਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਰੰਤ ਿਾਧੂ ਇੰਸੁਵਿਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ 
ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਐਵਸਡ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਜਾਂ ਡਾਈਬੈਵਟਕ ਕੀਟੋਐਸੀਡੋਵਸਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

} ਤੁਸੀਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

} ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਵਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਦੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਿਾਿੇ ਵਕਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?  
What are the warning signs of DKA?

} ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਪੱਧਰ

} ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ  
     ਸੰਕੇਤ

} ਮੂੰ ਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਰਵਹਣਾ

} ਮੂੰ ਹ ’ਤੇ ਲਾਲੀ (ਲਾਲ ਰੰਗ)

} ਸਾਹ ਵਵੱਚੋਂ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਨਹੁੰ  ਪਾਵਲਸ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਗੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣੀ

} ਵਿੱਡ ਦੁਖਣਾ

} ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ

} ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ

} ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼

ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਵਕਿੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
What causes DKA and how can it be prevented?

} ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਾਰੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਵਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਸੁਵਲਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

} ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

} ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਿ
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ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
There are many things you can do to prevent DKA:

} ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਖੁੰ ਝਾਓ।

} ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਹੋ 

ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

} ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 mmol/l ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

ਕੀਟੋਨਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਾਧੂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ.ਏ. ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

} ਇਹ ਜਾਣੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਜ਼ 

ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਵਸੱਵਖਅਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 5-10-15-20 
ਵਨਯਮ ਵਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  http://endodiab.bcchildrens.ca/pdf/sickdays.htm

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
  

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨਿ

ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ Blood Sugar:  

} ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ-ਪਵਹਲ ਵਸੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਦ ਤਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

} ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ 

ਵਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੱਦਾਂ ਵਵੱਚ 

ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। (ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ: http://endodiab.bcchildrens.ca/pdf/insadjgl.htm

ਕੀਟੋਨਿ Ketones:

} ਕੀਟੋਨਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵਸੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 

ਫ਼ਾਰਮਾਵਸਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

} ਜਦੋਂ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ 

ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

} ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਾਰਣ 

ਖ਼ੂਨ ਵਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੀਟੋਨਜ਼ ਉਤਪੰਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇੰਸੁਵਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ 

ਕੀਟੋਨਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।



ਨੋਟ Notes:


