
ની શષભાગગતા શાથે  
ગળકગશત કરળામાાં આળે 

દસ્તાલેજ ળીષક

ડામાબફટીઝ એટરે ળ ું? 
ડાયાગિટીઝ એ એળી ગથથગત છે જ્યારે રીર કાાં તો ઇન્સથયુગન િનાળતુાં 

નથી (ટાઈ 1 ડામાબફટીવ) અથળા જે ઇન્સથયુગન િનાળે છે તેનો 

ઉયોગ કરળામાાં શક્ષમ નથી (ટાઈ 2 ડામાબફટીવ). રીરના કોવો 

ઉર્જા માટે ગ્ુકોઝનો ઉયોગ કરી કતા નથી, અન ેોષીમાાં ગ્ુકોઝ 

(BG) નુાં થતર ળધે છે.  

બિડામાબફટીવ જ્યારે BG નુાં થતર ડાયાગિટીઝ ન ષોય તેળા ોકો કરતા 

ળધારે ષોય છે, રાંત ુડાયાગિટીઝ તરીકે ગણળામાાં આળે તેટુાં ળધારે 

નથી. તેઓને ટાઇ 2 ડાયાગિટીઝ, હૃદયરોગ અન ેથરોક થળાનુાં જોખમ 

ળધારે છે. વગબાષલસ્થા ડામાબફટીવ ગભાાળથથા દરગમયાન થાય છે. 

િધી શગભાાળથથાના 10% શુધીમાાં આ ગથથગત આળી કે છે. 

શગભાાળથથાના ડાયાગિટીશળાલી ગભગ 50% થરીઓને અાંતે ટાઇ 

2 ડાયાગિટીશ થાય છે.  

ભશત્લૂર્ષ લસ્ત ઓ
દબિર્ એબળમન* ભબશરાઓ ભાટે જાર્લા ભાટે 

ડામાબફટીઝ બલળે

તભાયી ડામાબફટીવન ું વુંચારન કેલી યીતે કયલ ું? 
થળ-શાંભાલ મષત્ળૂણા છે 

 તભાયા BG સ્તયન ું બનમબભત બનયીિર્ કયો

 તભાયી સ્લાસ્્મ આલશ્મકતાઓ ય ધ્માન આો - ખોયાકની વુંદગી

અને કાફષની ગર્તયી ય ધ્માન આો, બનમબભત દલાઓ રો અને તભાયા

દૈબનક કામષભાું અભ ક ળાયીરયક િલૃબિનો વભાલેળ કયો.

 આયાભ અને બલશ્રાભ કયલા ભાટે વભમ પાલો

તમારી આરોગ્ય શાંભાલ ટીમ શાથે શાંકામાાં રષો 

 િાથબભક વુંબા યાખનાય ડોક્ટય અથલા એન્ડોરિનોરોબજસ્ટ (ડામાબફટીવ

બનષ્ર્ાત)

 કાર્ડડમોરોબજસ્ટ (હ્રદમયોગ બનષ્ર્ાત)

 નેફ્રોરોબજસ્ટ (રકડની યોગના બનષ્ર્ાત)

 નેત્ર બચરકત્વક (આુંખના બનષ્ર્ાત)

 ોરડમારિસ્ટ (ગના બનષ્ર્ાત)

 ડામેરટબળમન (ખોયાકની વુંદગીઓભાું ભદદ કયલા ભાટે િાધાન્મતા દબિર્

એબળમન)

 િભાબર્ત ડામાબફટીઝ વુંબા અન ેબળિર્ બનષ્ર્ાત (CDCES) 

જો ૂરક અન ેળૈકગપક દળા ળારી રહ્યા ષોય (CAM) 

 તભે CAM ફધા બલકલ્ો જેનો તભે ઉમોગ કયી યહ્યા છો તેની તભાયી

વુંબા ટીભ વાથ ેચચાષ કયો અન ેખાતયી કયો કે તભાયા BG ન ું ધ્માનૂલષક

બનયીિર્ કયો છો.

 ૂલી દલાભાું અનેક ઔબધઓ, ફીજ, પ, ળાકબાજી અને તેભના યવનો

ઉમોગ ડામાબફટીઝની વાયલાય ભાટે િોત્વાશન આલાભાું આલે છે. નોંધ કયો

કે તે કેટરા અવયકાયક છે તે બલળ ેખૂફ જ ઓછ ું વુંળોધન અથલા  યાલા છે. 

તભાયે ળા ભાટ ેતભાયી ડામાબફટીવન ું વુંચારન કયલ ું જોઈએ? 
ક્ષણો ઘણા ળવો શુધી ગુપ્ત ષોઈ કે છે જ્યાાં શુધી તમારી તગિયત ખરાિ ન 

થાય અથળા અન્સય િીમારીઓ ન દેખાય. ડાયાગિટીશની શારળાર ન કરળામાાં આળે 

(BG નુાં થતર ાાંિા શમય શુધી ઉચ્ચ રષ ેછે) ન ેીધે આરોગ્યની અન્સય ગથથગતઓ 

ઊભી થઈ ક ેછે જેમ કે: 

 આુંખનો યોગ (ડામાબફટીક યેરટનોેથી, ડામાબફટીક ભેક્મ રય એડીભા

(DME), ગ્ર કોભા, ભોબતમો)

 રકડનીને ન કવાન અને રકડનીનો જરટર યોગ (CKD)

 હૃદમ યોગ (યક્તલાબશનીનો યોગ, અથલા CVD)

 ન્મ યોેથી (ચેતાન ેન કવાન)

ળ ું તભને શતાળા અથલા તકરીપનો અન બલ થમો છે? 
ડાયાગિટીઝ ન ષોય તેળી થરીઓની શરખામણીમાાં કોઈ ણ પ્રકારનો ડાયાગિટીશ 

ધરાળતી થરીઓને ષતાાનુાં જોખમ ળધારે ષોય છે. મોટાભાગના રરળારોમાાં 

પ્રાથગમક શાંભાલ ેનારા તરીકે, થરીઓમાાં રોગનુાં પ્રમાણ ળધુ ષોય છે. તેઓ 

ઉદાશીનતા શાથે ષતાા, અથળથથતા અન ેાચારી અનુભળી કે છે.  

તભે ળ ું કયી ળકો? ચાળુાં, િાઇકકગ, અથળા નૃત્ય જેળી ગનયગમત ારીરરક પ્રળૃગિ 

કરળાનો પ્રયાશ કરો; તમન ેકેળુાં ાગે છે તે ગળે ગપ્રયજનો શાથે ળાત કરો; અન ે

ડાયાગિટીઝ ષોય તેળી અન્સય મગષાઓ શાથે શાથ અન ેશમથાન મેલળો.  

નોંધ: US માાં રષેતી દગક્ષણ એગયાની શાતમાાંથી એક મગષાને ડાયાગિટીઝ ષોય છે. 

તભે એકરા જ નથી. 

કેલી યીતે વભથષન આયોગ્મ અન ેજીલનની ગ ર્લિાભાું વ ધાયો કયી 

ળકે છે? 
 તભારું ક ટ ુંફ બાલનાત્ભક િોત્વાશન િદાન કયી ળકે છે.

 જૂથો, વ્મબક્તઓ અન ે/ અથલા ઓનરાઇન વાથી વભથષન ર્ વાભાન્મ યીતે

ડામાબફટીવ ડકાયોનો વાભનો કયલા, ઉકેરો ય ચચાષ કયલા અને

વપતાઓની ઉજલર્ી કયલા ભાટે અલવય િદાન કયી ળકે છે.

અુંબતભ રાઇન 
જો કે ડાયાગિટીઝનો કોઈ ઇાજ નથી, રાંત ુશારળાર ઈને તમ ે
તમારી શાંભાલ રાખી કો છો અન ેખુ રષી કો છો. ડાયાગિટીઝનુાં 
શાંચાન કરળુાં, તમારી શાંભાલ ટીમ શાથ ેકામ કરળુાં, શાથીનુાં શમથાન 
મેલળળુાં અન ેશષાય ેળી તમારા ગપ્રયજનોન ેોતાની ર્જતની શાંભાલ 
કેળી રીતે રાખળી તે ીખળળુાં. 

*ભારત, ારકથતાન, શ્રીાંકા, નેાલ, માદીવ્શ, ભૂટાન, િાાંગ્ાદે 

Gujarati


