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તમે લઈ િકો તે પગલાંઓ
આ પુસ્તિકામાં રહેલા મચહ્ન તિમે તિમારા ડાયાબીટિઝને 
કાબૂમાં રાખવા લઈ શકો તિે પગલાંઓ દશાશાવે છે.

• તિમારી આરોગય સંભાળ રાખતિી િીમને 
ડાયાબીટિઝ સંભાળ આયોજન કરવામાં મદદ કરો 
કે જે તિમારા માિ ેકામ કરે.

• તિમને દરરોજ ડાયાબીટિઝની સંભાળ મળે તિે માિ ે
ડહાપણભરી પસંદગીઓ કરવાનું શીખી લો.

પગલું 1:  
ડાયાબીટટઝ અંગે જાણો.

ડાયાબીટટઝ શું છે?
ડાયાબીટિઝના ત્રણ મુખય પ્રકારો છે:

•  ટાઈપ 1 ડાયાબીટટઝ - તિમારું  શરીર ઇન્્ુમલન બનાવતું નથી. આ 
એક સમ્યા છે કારણ કે તિમે જે ખોરાક ખાઓ છો તિેમાંથી શક્ક રા 
લેવા માિ ેઅને તિેની મદદથી તિમારા શરીર માિ ેતિેને ઉજાશામાં ફેરવવા 
માિ ેતિમારે ઇન્્ુમલનની જરૂર પડ ેછે. જીવન જીવવા માિ ેતિમારે 
દરરોજ ઇન્્ુમલન લેવાની જરૂર પડ ેછે.

•  ટાઈપ 2 ડાયાબીટટઝ - તિમારું  શરીર ઇન્્ુમલન બનાવતું નથી કે 
તિેનો સારી રીતિે ઉપયોગ કરતું નથી. તિમારા ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં 
રાખવા માિ ેતિમારે ગોળીઓ કે ઇન્્ુમલન લેવાની જરૂર પડી શકે 
છે. િાઈપ 2 એ ડાયાબીટિઝનો સૌથી સામાનય પ્રકાર છે. 

•  જેસટેિનલ (સગરા્યવસ્ા દરનમયાનનો) ડાયાબીટટઝ - અમુક 
સ્તીઓને આ પ્રકારનો ડાયાબીટિઝ તયારે થાય છે કે જયારે તિેઓ 
ગભશાવતિી હોય છે. મોિાભાગે, બાળકનો જનમ થઈ ગયા બાદ તિે દૂર 
થઈ જાય છે. જો કે તિે દૂર થઈ જતિો હોવા છતિાં, આવી સ્તીઓ 
અને તિેમના બાળકોને જીવનના પાછલા ભાગમાં ડાયાબીટિઝ થવાની 
વધુ સંભાવના રહેલી હોય છે. 
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તમે તમાર્રી આરોગય સંરાળ ટ્રીમના સૌ્ી વધુ 
અગતયના સભય છો.
તિમે એવી એક વયસ્તિ છો કે જે પ્રતયેક ટદવસે તિમારા ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં 
રાખો છો. તિંદરુ્તિ રહેવા માિ ેતિમે તિમારા ડાયાબીટિઝની કેિલી ઉતિમ રીતિે 
સંભાળ રાખી શકો છો તિે બાબતિે તિમારા ડો્િર સાથે વાતિ કરો. અમુક અનય 
વયસ્તિઓ કે જેઓ મદદ કરી શકે છે:

•  દાુંતિના ડો્િર

•  ડાયાબીટિઝ ડો્િર

•  ડાયાબીટિઝ પ્રશશક્ષક

•  ડાયેટિશશયન

•  આંખના ડો્િર

•  પગના ડો્િર

•  મમત્રો અને પટરવાર

•  માનશસક આરોગય સલાહકાર

•  નસશા

•  નસશા પ્રેકિીશનર

•  ફામાશાશસ્િ

•  સમાજ સેવક
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ડાયાબીટટઝ અંગે વધુ નવગતો કેવી ર્રીતે જાણવી.
•  ડાયાબીટિઝ સાથે જીવવા અંગે વધુ જાણવા માિનેા વગગો લો. વગશા 

શોધવા માિ,ે તિમારી આરોગય સંભાળ િીમ પાસે, હોસ્પિલ કે 
મવ્તિારની આરોગય ટકલનીકમાં તિપાસ કરો. તિમે ઓનલાઈન પણ 
શોધ કરી શકો છો.

•  તિમારા ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં રાખવા માિ ેસમકક્ષ િકેો મેળવવા 
રૂબરૂ કે ઓનલાઈન એક સહાયક સમૂહ સાથે જોડાઓ. 

•  ડાયાબીટિઝ અંગે ઓનલાઈન વાંચો. http://www.cdc.gov/
diabetes/ndep/index.htm/

ડાયાબીટટઝને ગંરીરતા્ી લો.
તિમે લોકોન ેએમ કહેતિા સાભંળ્ા હશ ેકે તેિઓન ે"ડાયાબીટિઝનો ્પશશા" 
થયલે છે અથવા તેિઓની "શક્ક રાની માત્રા સહેજ વધ"ુ છે. આ શબદો 
સચૂવે છે કે ડાયાબીટિઝ એક ગંભીર રોગ નથી. તિ ેસાચંુ ન્ી. ડાયાબીટિઝ 
ગંરીર છે, પરું તુ તિમે તેિના ઉપર કાબ ૂરાખવાનુ ંશીખી શકો છો.

ડાયાબીટિઝ ધરાવતિા લોકોને તિંદરુ્તિ આહારની પસંદગી કરવાની 
જરૂર પડ ેછે, આરોગયને અનુકૂળ વજન રાખવાની, નનયમમતિપણે 
વધારે હલન ચલન કરવાની અને જયારે સારો અહેસાસ થતિો હોય 
તયારે પણ તિેઓને દવા લેવાની જરૂર પડ ેછે. ઘણી બધી બાબતિો 
કરવાની હોય છે. તે સરળ તો ન્ી, પરંતુ કરવા લાયક જરૂર છે!

http://www.cdc.gov/diabetes/ndep/index.htm/
http://www.cdc.gov/diabetes/ndep/index.htm/


4

િા માટે ડાયાબીટટઝની સંરાળ લેવી જોઈએ?
તિમારી અને તિમારા ડાયાબીટિઝની સંભાળ લેવાની બાબતિ તિમને આજે 
અને ભમવષયમાં સારી અનુભૂમતિ કરાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જયારે 
તિમારા બલડ શુગર (ગલુકોઝ) ની માત્રા સામાનયની નજીક હોય તયારે તિમે 
નીચે પ્રમાણે હોઈ શકો છો:

•  વધુ ઊજાશા ધરાવો છો

•  ઓછો થાક અને તિરસ અનુભવો છો

•  ઓછી વખતિ પેશાબ જવાની જરૂરીયાતિ પડ ેછે

•  વધુ સારી રીતિે રૂઝ આવે છે

•  તવચા કે મૂત્રાશયના ચેપ ઓછા લાગે છે

તિમને ડાયાબીટિઝ દ્ારા સજાશાતિી આરોગયની સમ્યાઓ થવાની પણ 
ઓછી સંભાવના રહેશે જેમ કે:

•  હ્રદયરોગનો હુમલો કે ટ્્ોક

•  આંખની સમ્યાઓ કે જે જોવામાં મુશકેલી કે અંધાપા તિરફ દોરી 
જઈ શકે છે

•  તિમારા હાથ અને પગના પંજાઓમાં દખુાવો, ચમચમાિ કે બહેરાશ કે 
જેને જ્ાનતિંતુનું નુકશાન પણ કહે છે

•  મુત્રપપંડની સમ્યાઓ કે જે તિમારી મુત્રપપંડોને કામ કરતિી અિકાવી 
શકે છે 

•  દાુંતિ અને પેઢાની સમ્યાઓ

તમે લઈ િકો તે પગલાંઓ

• તિમારી આરોગય સંભાળની િીમને તિમને કયા 
પ્રકારનો ડાયાબીિીસ છે તિે અંગે પૂછો.

• મદદ માિ ેતિમે કાં જઈ શકો છો તિે જાણો.

• તિમારા ડાયાબીટિઝ અંગેની સંભાળ તિમને આજે 
અને ભમવષયમાં સારી અનુભૂમતિ માિ ેકેવી રીતિે 
મદદ કરે છે તિે જાણો.
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પગલું 2: તમારા ડાયાબીટટઝની ABC 
અંગે જાણો.

તિમારું  A1C, Blood Pressure (લોહીનું દબાણ) અને Cholesterol 
(કોલે િ્રેોલ) કેવી રીતિે કાબૂમાં રાખવો તિે અંગે તિમારી આરોગય સંભાળ 
િીમ સાથે વાતિ કરો. આ બાબતિ તિમને હ્રદયરોગનો હુમલો, આઘાતિ 
( ટ્્ોક) કે અનય ડાયાબીટિઝની સમ્યાઓ થવાની સંભાવનાઓ 
ઘિાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

A માટે A1C પટરક્ષણ (એ-વન-સી).
તે શું છે?
A1C એ એક લોહીનું પટરક્ષણ છે કે જે છેલલા ત્રણ મનહનાની તિમારી 
સરેરાશ બલડ શુગર માપે છે. તિમે દરરોજ જે બલડ શુગરની તિપાસ કરો 
છો તિેનાથી તિે અલગ છે. 

તે િા માટે મહતવનું છે?
અમુક સમયના અંતિરે તિમારે તિમારી બલડ શુગરની માત્રા જાણવી જરૂરી 
છે. તિમે આ સંખયાઓ વધુ ઊંચે જાય તિેવું ઇચછતિા નથી. બલડ શુગરની 
ઊંચી માત્રા તિમારા હૃદય અને લોહીની નસો, મુત્રપપંડ, પગના પંજાઓ 
અને આંખોને નુકશાન કરી શકે છે.

A1Cનો ધયેય શું છે? 
ડાયાબીટિઝ ધરાવતિા ઘણા લોકો માિ ેA1Cનો હેતુ 7 થી નીચે છે. એ 
તિમારા માિ ેઅલગ હોઈ શકે છે. તિમારો ધયેય શું હોવું જોઇએ તિે પૂછો.
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B માટે Blood Pressure (લોહ્રીનું દબાણ)
તે શું છે?
લોહીનું દબાણ એ તિમારી લોહીની નસોની ટદવાલ સામે તિમારા લોહીનું 
બળ છે. 

તે િા માટે મહતવનું છે?
જો તિમારું  લોહીનું દબાણ એકદમ ઊંચું થઇ જાય તિો તિે, તિમારા હૃદયને 
અમતિ સખતિ કામ કરાવે છે. તિમે હૃદયરોગના હુમલા, ટ્્ોક, તિેમ જ તિમારી 
ટકડની તિથા આંખોને નુકસાન થવા માિ ેકારણરૂપ બની શકે છો.

લોહ્રીના દબાણનો ધયેય શું છે?
ડાયાબીટિઝ ધરાવતિા મોિાભાગના લોકો માિ ેલોહી દબાણનું લકયાંક 
140/90 થી નીચે હોવું જોઈએ.  એ તિમારા માિે અલગ હોઈ શકે છે. 
તિમારો ધયેય શું હોવું જોઇએ તિે પૂછો.
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C માટે Cholesterol (કોલેસટેરોલ)
તે શું છે?
તિમારા લોહીમાં બે પ્રકારના કોલે્િરેોલ હોય છે:  
એલડીએલ અને એચડીએલ.

એલડીએલ કે "ખરાબ" કોલે્િરેોલ રચાઇ શકે અને તિમારા લોહીની 
નસોને અવરોધી શકે છે. તિે હ્રદયરોગનો હુમલો કે ટ્્ોક સજીશા  શકે છે.

એચડીએલ અથવા "સારું " કોલે િ્રેોલ તિમારા લોહીમાંથી "ખરાબ" 
કોલે્િરેોલને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

એલડીએલ અને એચડીએલ લકયાંકો શું છે?
તિમારા કોલે્િરેોલના અંકો શું હોવા જોઇએ તિે પૂછો. અનય લોકોની 
સરખામણીમાં તિમારા લકયાંકો અલગ હોઈ શકે છે. જો તિમે 40 વરશા 
કરતિાં વધુ ઉંમરની વયસ્તિ હો તિો, તિમારે હૃદયની તિંદરુ્તિી માિ ે િ્િેીન દવા 
લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

તમે લઈ િકો તે પગલાંઓ

• તિમારી આરોગય સંભાળ િીમને પૂછો:

•  તિમારા A1C, લોહીનું દબાણ અને 
કોલે્િરેોલના અંકો શું છે અને તિેઓ શું 
હોવા જોઇએ. તિમારા અમુક લકયાંકો તિમને 
કેિલા લાંબા સમયથી ડાયાબીટિઝ હતિો, 
અનય તિંદરુ્તિીની સમ્યાઓ અને તિમારા 
ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં રાખવા કેિલી મુશકેલી 
છે તિેના ઉપર આધાર રાખશે.

•  તિમારા અમુક લકયાંકો સુધી પહોંચવા માિ ે
તિમે શું કરી શકો છો.

• તિમારી પ્રગમતિની નોંધ રાખવા માિ ેઆ 
પુસ્તિકાની પાછળ આપેલ નોંધ ઉપર તિમારા 
અંકોને લખી લો.
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પગલું 3:  ડાયાબીટટઝ સા્ે કેવી ર્રીતે 
જીવવું તે િીખી લો.

જયારે તિમે ડાયાબીટિઝ સાથ ેજીવતિા હોવ તયારે તિમન ેકચડાયલેા હોવાની, 
દઃુખી હોવાની કે ગુ્સ ેહોવાની અનભુુમતિ થવી તેિ સામાનય છે. તંિદરુ ત્િ 
રહેવા માિ ેતિમારે કયા પગલા ંલવેા જોઇએ તેિ તિમે જાણતિા હોઇ શકો છો, 
પરું તુ તિમન ેસમયાતંિરે તિમારા આયોજનન ેવળગી રહેવામા ંમુશકેલી પડી 
શકે છે. આ મવભાગ તિમારા ડાયાબીટિઝનો કેવી રીતિ ેસામનો કરવો, સારો 
આરાહ લો અન ેસટરિય રહો વગેરે અંગેની સચૂનાઓ ધરાવે છે. 

તમારા ડાયાબીટટઝને અંકુિમાં રાખો.
•  તિણાવ તિમારી બલડ શગુર વધારી શકે છે. તિમારામા ંતિણાવન ેઘિાડવા 

માિનેી રીતિો શીખો. ઊંડા શ્ાચછોશ્ાસ લવેાનો, બાગકામ કરવાનો, 
ચાલવા જવાનો, ધયાન કરવાનો, તિમારા શોખ પર કામ કરવાનો અથવા 
તિમારું  નપ્રય સગંીતિ ધયાનથી સાભંળવાનો પ્રયતન કરો.

•  જો તિમન ેનબળાઈની અનભૂુમતિ થાય તિો મદદ માગંો. માનશસક 
આરોગયના કાઉનસલેર, સહાયક સમૂહ, ધમગોપદેશક મંડળના સભય, 
મમત્ર, કે પરીવારના સભય કે જે તિમારી ચચંતિાઓન ેધયાનથી સાભંળશ,ે 
જે બાબતિ તિમન ેવધ ુસારી અનભુુમતિ મેળવવામા ંમદદ કરશ.ે

સારો આહાર લો.
•  તિમારી આરોગય સંભાળ િીમ પાસેથી મદદ લઇને ડાયાબીટિઝ માિનેા 

ભોજનનું આયોજન કરો.

•  ઓછી માત્રામાં કેલરી, સેચ્ ુરેિડે ફેિ, ટ્ાનસફેિ, શક્ક રા અને મીઠા 
ધરાવતિા ખોરાકની પસંદગી કરો.

•  વધુ રેસા ધરાવતિા ખાદ્ય પદાથશા ખાઓ, જેવા કે આખા દાણાવાળા 
કઠોળ, બ્ેડ, પાતિળા કરકરા શબસ્કિો, ભાતિ કે પા્તિા. 

•  ફળો, શાકભાજીઓ, અાખા અનાજ, બ્ેડ અને કઠોળ, અને ઓછી 
ચરબીવાળા કે ્કીમ દૂધ અને ચીઝ જેવા ખોરાકની પસંદગી કરો.

•  જ્ુસ અને નનયમમતિ સોડાના બદલે પાણી પીઓ. 
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•  જયારે ભોજન કરો તયારે, તિમારી અડધી પલેિને ફળો અને 
શાકભાજીઓ વડ ેભરો, પા ભાગ પુરતિી ચરબી વગરના પ્રોિીન, 
જેવા કે વિાણા, તવચા મવનાનનું મચકન અથવા િકકી, અને પા ભાગ 
આખા અનાજ, જેવા કે ચોખા કે આખા ઘઉંના પા્તિા લો.

સટક્રય રહો.
•  અઠવાટડયાના મોિા ભાગના ટદવસોમાં વધારે સટરિય રહેવા માિનેું 

લકય નનધાશારીતિ કરો. દરરોજ 3 વખતિ 10 મમનનિ ચાલવા જઇને 
ધીમી શરૂઆતિ કરો.

•  સપતિાહમાં બે વખતિ, તિમારા ્ના્ુની તિાકાતિ વધારવા કામ કરો. 
ટ્્ચે બેનડનો ઉપયોગ કરો, યોગ કરો, ભારે બાગકામ (ઓજાર વડ ે

ખોદવાનું અને છોડ વાવવાનું), અથવા પુશ-અપસ કરો.

•  તિમારા આહાર આયોજનનો ઉપયોગ કરીને અને વધુ હલન ચલન 
કરીને ્વ્થ વજન જાળવો. 

દરરોજ શું કરવું તે જાણો.
•  તિમને સારંૂ લાગતું હોય તયારે પણ ડાયાબીટિઝ અને અનય આરોગય 

સમ્યા માિ ેતિમારી દવાઓ લો. હ્રદયરોગનો હુમલો કે આઘાતિ 
િાળવા જો તિમને એ્પીરીનની જરૂર હોય તિો તિમારા ડો્િરને કહો. 
જો તિમે તિમારી દવા સહન ન કરી શકતિા હો કે જો તિમને કોઇ આડ 
અસર હોય તિો તિમારા ડો્િરને કહો. 

•  કોઇ કાપા, ફોડલી, લાલ ચાઠા, કે સોજા માિ ેતિમારા પગ દરરોજ 
તિપાસો. દૂર થાય નહીં તિેવા ચાંદા માિ ેતિમારી આરોગય સંભાળ 
િીમને સીધી જ બોલાવો.
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•  તિમારા મો, દાુંતિ અને પેઢાને ્વ્થ રાખવા દરરોજ તિમારા દાુંતિને 
બ્શ કરો અને યોગય રીતિે સાફ કરો.

•  ધુમ્રપાન બંધ કરો. તિે છોડવા મદદ માિ ેકહો. કોલ કરો 
1-800-QUITNOW (1-800-784-8669).

•  તિમારી બલડ શુગરનો યોગય ટ્કે રાખો. તિમે એક ટદવસમાં એક કે વધુ 
વખતિ ચકાસણી કરી શકો છો. તિમારી બલડ શુગરના આંકડાઓની 
નોંધ રાખવા આ પુસ્તિકાની પાછળના કાડ્કનો ઉપયોગ કરો. તિમારી 
આરોગય સંભાળ િીમ સાથે તિે અંગે વાતિ કરવાની ખાતિરી રાખો.

•  જો તિમારા ડો્િર સલાહ આપે તિો તિમારું  લોહીનું દબાણ ચકાસો 
અને તિેની નોંધ રાખો.

તમાર્રી આરોગય સંરાળ ટ્રીમ સા્ે વાત કરો.
•  તિમને તિમારા ડાયાબીટિઝ અંગે કોઇ પ્રશ્ો હોય તિો તિમારા ડો્િરને 

પૂછો.

•  તિમારા આરોગયમાં કોઇ ફેરફાર હોય તિો અહેવાલ આપો.

તમે લઈ િકો તે પગલાંઓ

• ્ વ્થ ભોજન આયોજન અંગે પૂછો.

• વધુ સટરિય થવાના માગગો અંગે પૂછો.

• તિમારી બલડ શુગર કેવી રીતિે અને કારે માપવી અને 
પટરણામોનો ઉપયોગ તિમારા ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં 
રાખવા માિ ેકેવી રીતિે કરવો તિે પૂછો.

• તિમારી ્વ-સંભાળમાં મદદ માિે આ સલાહનો 
ઉપયોગ કરો.

• તિમારી આરોગય સંભાળ િીમની પ્રતયેક મુલાકાતિના 
સમયે તિમારું  ડાયાબીટિઝ આયોજન કેવું કામ કરી 
રહું છે તિેની ચચાશા કરો.
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પગલું 4: તંદરુસત રહેવા માટે નનયનમત 
સંરાળ મેળવો.

કોઇ પણ સમ્યાને વહેલી શોધવા અને સારવાર માિ ેતિમારી આરોગય 
સંભાળ િીમની વરષે ઓછામાં ઓછી બે વખતિ મુલાકાતિ લયો.

દરેક મુલાકાતમાં નીચેની બાબતોની ખાતર્રી કરો:
•  લોહીના દબાણની ચકાસણી

•  પગની ચકાસણી

•  વજનની ચકાસણી

•  તિમારા ્વ-સંભાળ આયોજનની સમીક્ષા 

પ્રતયેક વરષે નીચેની બાબતિને બે વખતિ ધયાન આપો:

•  A1C પટરક્ષણ. જો તિે 7 થી વધુ હોય તિો વધારે વખતિ ચકાસવું 
જોઇએ.

દર વર્ષે એક વખત નીચેનું કરાવવાની ખાતર્રી કરો:
•  કોલે્િરેોલ પટરક્ષણ 

•  પગની સંપૂણશા તિપાસ

•  દાુંતિ અને પેઢા તિપાસવા દાુંતિની તિપાસ

•  આંખની સમ્યા ચકાસવા ઢીલી કરેલી આંખની તિપાસ

•  ફલુ રસી

•  મૂત્રપપંડની સમ્યા ચકાસવા મૂત્ર અને લોહીની તિપાસ

જીવનમાં ઓછામાં ઓછુ એક વખત નીચે ની બાબતની 
તપાસ કરાવવી:

•  ન્ુમોનનયા રસી

•  હીપેિાઇિીસ બી રસ

http://ndep.nih.gov/publications/PublicationDetail.aspx?PubId=4
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મેડીકેર અને ડાયાબીટટઝ.
જો તિમારી પાસ ેમેડીકેર હોય તિો તિમારો પલાન ડાયાબીટિઝ સભંાળન ેકેવી 
રીતિ ેઆવરે છે તેિ ચકાસો. મેડીકેર નીચેનામાથંી કેિલાકના ખચશાન ેઆવરે છે: 

•  ડાયાબીટિઝ પ્રશશક્ષણ

•  ડાયાબીટિઝ પુરવઠો

•  ડાયાબીટિઝ દવા

•  ડાયેટિશશયન સાથે મુલાકાતિ

•  ખાસ પ્રકારના પગરખા, જો તિમારે તિેની જરૂર હોય તિો 

તમે લઈ િકો તે પગલાંઓ

• તિમારી આરોગય સંભાળ િીમને આ અને તિમારે 
જરૂર પડ ેતિેવા અનય પટરક્ષણો અંગે પૂછો. તિમારા 
પટરણામનો શું અથશા થાય તિે પૂછો.

• તિમારી હવે પછીની મુલાકાતિની તિારીખ અને સમય 
લખો.

• તિમારા ડાયાબીટિઝ સંભાળની નોંધ રાખવા આ 
પુસ્તિકાની પાછળના કાડ્કનો ઉપયોગ કરો.

• જો તિમારે મેડીકેર હોય તિો, તિમારા આયોજનન ેતિપાસો.

યાદ રાખવાની બાબતો: 
•  તિમે તિમારી આરોગય સંભાળ િીમના સૌથી વધુ અગતયના સભય છો.

•  તિમારા ડાયાબીટિઝને કાબૂમાં કેવી રીતિે રાખવો તિેમને તિમને મદદ 
કરવા આ પુસ્તિકામાં આપેલા ચાર પગલાંને અનુસરો.

•  તિમારા ડાયાબીટિઝના અમુક લકયાંકો કેવી રીતિે હાુંસલ કરવા તિે 
શીખો.

•  તિમારી આરોગય સંભાળ િીમને મદદ માિ ેકહો.
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મારા ડાયાબીટટઝ સંરાળની નોંધ 
નોંધનો કેવી ર્રીતે ઉપયોગ કરવો.
પહેલા પૃષ્ઠમાં આપવામાં આવેલ છાયાવાળા ્થંભને વાંચો. આ તિમને 
કહે છે:

•  પટરક્ષણ કે ચકાસણીનું નામ

•  કેિલી વારુંવાર પટરક્ષણ કે ચકાસણી કરવી

•  (A1C, લોહીનું દબાણ, અને કોલે િ્રેોલ માિ)ે તિમારો વયસ્તિગતિ 
લકયાંક શું છે

તિે પછી, તિમે પ્રાપતિ કરો તિે દરેક પટરક્ષણ કે ચકાસણી માિનેી તિારીખ અને 
પટરણામો લખો. આ કાડ્ક  તિમારી આરોગય સંભાળ િીમની મુલાકાતિ લેતિી 
વખતિે તિમારી સાથે લઈ જાવ. તિમારી આરોગય સંભાળ િીમને તિે બતિાવો. 
તિમારા લકયાંકો અંગે અને તિમે કેવું કરી રહ્ા છો તિે અંગે વાતિ કરો. 

A1C - દર વર્ષે ઓછામાં ઓછંુ એક વખત મારં લકય

તિારીખ

પટરણામ

લોહ્રીનું દબાણ (બીપી) - દર મુલાકાતે મારં લકય

તિારીખ

પટરણામ

કોલેસટેરોલ - દર વર્ષે એક વખત મારં લકય

તિારીખ

પટરણામ
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મારા ડાયાબીટટઝ સંરાળની નોંધ
નોંધનો કેવી ર્રીતે ઉપયોગ કરવો.
દરેક પટરક્ષણ, તિપાસ અને રસીની તિારીખ અને પટરણામ લખવા આ 
પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરો.

દરેક મુલાકાત તાર્રીખ પટરણામ

પગની ચકાસણી

્વ-સંભાળ આયોજનની સમીક્ષા

વજનની ચકાસણી

દવાઓનું સમીક્ષા

વર્્યમાં એક વખત તાર્રીખ પટરણામ

દાુંતિની તિપાસ

મવ્તિારાયેલ આંખની તિપાસ

પગની સંપૂણશા તિપાસ

ફલુ રસી

ટકડનીની તિપાસ

ઓછામાં ઓછંુ એક વાર તાર્રીખ પટરણામ

ન્ુમોનીયા રસી

હીપેિાઇિીસ બી રસી
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બલડ શુગરની સવ-ચકાસણી
આ કાડ્ડનો કેવી ર્રીતે ઉપયોગ કરવો. 
આ કાડ્કમાં ત્રણ મવભાગ છે. દરેક મવભાગ તિમારી બલડ શુગર કારે ચકાસવી 
તિે કહે છે: દરેક ભોજન પહેલાં, દરેક ભોજનના 1 થી 2 કલાક પછી અને રાત્રે 
સૂતિી વખતિે. દરેક વખતિે જયારે તિમે તિમારી બલડ શુગર માપો તયારે તિારીખ, 
સમય અને પટરણામ લખો. આ કાડ્ક  તિમારી આરોગય સંભાળ િીમની મુલાકાતિ 
લેતિી વખતિે તિમારી સાથે લઈ જાવ. તિમારી આરોગય સંભાળ િીમને તિે બતિાવો. 
તિમારા લકયાંકો અંગે અને તિમે કેવું કરી રહ્ા છો તિે અંગે વાતિ કરો. 

તાર્રીખ સમય પટરણામ

રોજન પહેલાં માર્રી 
બલડ શુગર:

સામાનય ધયેય 80 થી 
130*

મારું  લકય:

રોજનો પછ્રી 1-2 
કલાકે માર્રી બલડ 
શુગર: 

સામાનય ધયેય 
180*થી નીચે

મારું  લકય:

રાત્રે સૂવાના સમયે 
માર્રી બલડ શુગર:

સામાનય લકયાંક 
110 થી 150* 

મારું  લકય:

જો તિમે વૃદ્ધ હોય (આશરે 65 વરશા) અને ડાયાબીટિઝ લાંબા સમયથી રહેલો હોય તિો તિમારી બલડ શુગરનો લકયાંક 
અલગ હોઈ શકે છે. જો તિમને હૃદય સંબંમધતિ બીમારી જેવી અનય કોઈ આરોગય સંબંમધતિ સમ્યા હોય અથવા બલડ 
શુગરનું પ્રમાણ અવાર-નવાર ખૂબ ઘિી જતું હોય તિો તિે અલગ હોઈ શકે છે.
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વધુ જાણવા માટે: 
આ જૂથમાં ઘણાઓને વ્તઓુ અંગ્ેજી અને ્પેનનશમાં પણ રજૂ 
કરવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય ડાયાબીટટઝ પ્રશિક્ષણ કાય્યક્રમ

સીડીસી ખાતે: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)  

એનઆઈએચ ખાતે: ફોન: 1–800–860–8747 
www.ndep.nih.gov

ડાયાબીટટઝ હેલ્સેન્સ: સારું  જીવન જીવવા માિે ઓનલાઈન સંશાધન 
www.YourDiabetesInfo.org/HealthSense

એકેડમી ઓફ ન્્ુટ્્રીિન અને ડાયાટેટટકસ  
1-800-877-1600 
www.eatright.org

અમેટરકન એસોસીએિન ઓફ ડાયાબીટટઝ એજ્ુકેટસ્ય  
1-800-338-3633 
www.diabeteseducator.org 

અમેટરકન ડાયાબીટટઝ એસોશિએિન  
1-800-DIABETES (1-800-342-2383)  
www.diabetes.org

અમેટરકન હાટ્ડ  એસોશિએિન 
1-800-AHA-USA1 (1-800-242-8721)  
www.americanheart.org

સેન્ટર ફોર ડીશસઝ કન્ટ્ોલ એન્ડ નપ્રવેન્િન ડાયાબીટટઝ  
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)  
www.cdc.gov/diabetes

www.cdc.gov/diabetes/ndep/index.html

http://www.cdc.gov/diabetes/ndep/index.html
http://www.ndep.nih.gov
http://ndep.nih.gov/resources/diabetes-healthsense/index.aspx
http://www.eatright.org
http://www.diabeteseducator.org
http://www.diabetes.org
http://www.diabetes.org
http://www.americanheart.org
http://www.americanheart.org
http://www.cdc.gov/diabetes
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સેન્ટર ફોર મેડીકેર એન્ડ મેડીકેઇડ સરવવિસીઝ   
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
www.medicare.gov

 ટડપાટ્ડમેન્ટ ઓફ એગ્ીકલચર, ્ુ.એસ. ડાયેટર્રી ગાઈડલાઈન્સ
www.ChooseMyPlate.gov

જુવેનાઇલ ડાયાબીટટઝ ર્રીસચ્ય ફાઉન્ડેિન 
1-800-533-CURE (1-800-533-2873)  
www.jdrf.org

નેિનલ આઈ હેલ્ એજ્ુકેિન પ્રોગ્ામ
1-301-496-5248 
https://nei.nih.gov/nehep

નેિનલ ઇન્સટ્રીટ્ુટ ઓફ ડાયાબીટટઝ એન્ડ ડાયજેસટ્રીવ એન્ડ ક્રીડની 
ટડસીઝ્રીઝ નેશનલ ડાયાબીટિઝ ઇનફોમષેશન ્લીયરીંગ હાઉસ 
1-800-860-8747  
www.diabetes.niddk.nih.gov

નેિનલ ક્રીડની ડીસીઝ એજ્ુકેિન પ્રોગ્ામ
1-800-860-8747 
http://www.nkdep.nih.gov/

http://www.medicare.gov
http://www.ChooseMyPlate.gov
http://www.jdrf.org
https://nei.nih.gov/nehep
http://www.diabetes.niddk.nih.gov
http://www.nkdep.nih.gov/


રાષ્ટીય ડાયાબીટિઝ પ્રશશક્ષણ કાયશારિમ 

વધુ માનહતી માટે કોલ કરો 1-800-CDC-INFO  
(1-800-232-4636) TTY 1-888-232-6348

અ્વા મુલાકાત લો www.cdc.gov/diabetes/ndep

ધી ્ુ.એસ. ટડપાિ્કમેનિ ઓફ હેલથ એનડ હુમન સરવંસીઝ નેશનલ 
ડાયાબીટિઝ એજ્ુકેશન પ્રોગ્ામ (એનડીઈપી) એ નેશનલ ઇન્િીટ્ુટસ 

ઓફ હેલથ એનડ ધ સેનિર ફોર ડીસીઝીઝ કનટ્ોલ એનડ નપ્રવેનશન દ્ારા 200 
થી વધુ સહભાગી સં્થાઓના સહાયથી સં્ુ્તિ રીતિે આયોજન કરે છે.

માથાશા એમ. ફુનેલ, એમએસ, આરએન, મમશીગન ડાયાબીટિઝ રીસચશા એનડ 
ટ્ઇેનીંગ સેનિરના સીડીઈએ ચોકસાઈ માિ ેઆ સામગ્ીની સમીક્ષા કરી.

સેનિર ફોર ડાયાબીટિઝ કનટ્ોલ એનડ નપ્રવેનશન (સીડીસી) ખાતિે 
મલિીચલંગ્ુઅલ સરવંસીઝ દ્ારા ગુજરાતિી અનુવાદ ઉપલબધ કરાવવામાં 

આવેલ છે તિેમજ શશકાગો ્કૂલ ઓફ પ્રોફેશનલ સાયકોલોજી, મુટદતિા દવે, 
પીએચડી દ્ારા સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.

એનડીઈપી-67જી્ુ

CS259466

જાન્ુઆરી 2016માં સુધારેલ

http://www.cdc.gov/diabetes/ndep
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