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ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਟੇ ਟ ਦੇ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਕਲੀਨੀਕਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਸੰ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (Statewide
Diabetes Clinical Network Coordinator), Clinical Access and Redesign Unit, Department of
Health, GPO Box 48, Brisbane Qld 4001, ਈ-ਮੇ ਲ- caru@health.qld.gov.au, ਫੋ ਨ (07) 3646 9872.
ਇਸ ਲਾਇਸੈ ਂਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੋ ਅੱ ਗੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਿਲੋ ।
ਇਨਟਲੈ ਕਚੁਅਲ ਪਾ੍ਪਟੀ ਆਫਿਸਰ (Intellectual Property Officer), Queensland Health, GPO Box 48,
Brisbane Qld 4001, ਈ-ਮੇ ਲ ip_officer@health.qld.gov.au, ਫੋ ਨ (07) 3328 9862.

ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਦੋ ਤੋ ਤਿੰ ਨ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਕ ਹਾਰਮੋ ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈ ਨਕਿਰਿਆ ਵੱ ਲੋ ਪੈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਥੱ ਲੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ । ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਕ
ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋ ਜਨ ਵਿਚੋ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈ ਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁ ਰਤ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਪਲੇ ਸੈ ਨਟਲ ਹਾਰਮੋ ਨਜ਼ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋ ਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ
ਲਈ ਜ਼ਰੁ ਰੀ ਹੈ , ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅੰ ਦਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋ ਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਨਸੁਲਿਨ ਰੋ ਕਥਾਮ) ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ,
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੋ ਜਨ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਸਮਾਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰ ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰ ਨਾ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਸ਼ੁਗਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੁ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੁਸੀ ਲਗਾਉਦੇ
ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੁਸੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱ ਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇ ਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਹੋ ਈ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਪਚਾਰ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਖੂਨ ਵਿਚ
ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ,
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਹੋ ਈ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕੇ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਇਥੇ ਕਈ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਅਸਰ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੁ ਰਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋ ਢੁ ਕਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਵੇ ਗਾ। ਇਨਸੁਲਿਨ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈ ਨ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਹੈ
ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਥੋ ੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੱ ਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਸਧਾਰਨ ਪੱ ਧਰ
ਤੱ ਕ ਥੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਤੋ ਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ

ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਨਸਾਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜਗਾਵਾਂ
ਜਿਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱ ਟ, ਢਿੱ ਡ, ਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਢਿਡ ਅਤੇ ਪੱ ਟ ਟੀਕੇ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਵਧਦਾ ਹੈ , ਤੁਸੀ ਕੇ ਵਲ ਆਪਣੇ ਪੱ ਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਗੇ। ਜੋ ੜਾਂ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਅਤੇ ਪੱ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਪ੍ਰ ਹੇਜ਼ ਕਰੋ । ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱ ਸੇ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱ ਸੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਇਕ ਜਗਾ ਦੇ ਉਪਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਉਦਾਹਰਣ- ਪੱ ਟ ਦੀ ਜਗਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ।
•

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇ ਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜਗਾ ਚੁਣ ਲਵੋ । (ਉਦਾਹਰਣ- ਸਵੇ ਰ ਦੀ ਜਗਾ
– ਖੱ ਬਾ ਪੱ ਟ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜਗਾ – ਸੱ ਜਾ ਪੱ ਟ)

•

ਪੱ ਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 2- 3 ਸੈ ਟੀਮੀਟਰ (ਇਕ ਇੰ ਚ) ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਥੱ ਲੇ ਜਾਓ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀ ਗੋ ਡੇ ਤੋ ਉਪਰ ਹੱ ਥ ਦੀ ਚੋ ੜਾਈ ਤੱ ਕ
ਪਹੁ ੰ ਚੋ ਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਤੱ ਕ ਲਾਇਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ।

•

ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋ ਕੋਗੇ , ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ਜਗਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਸਾੜ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਦਰਦ, ਰੰ ਗ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਗੰ ਡ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਜਰੂ ਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਯੰ ਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ
1.

ਮਾਤਰਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀਰੋ ਤੇ ਕਰੋ ।

2.

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਦੋ ਯੁਨਿਟ ਭਰੋ ।

3.

ਸੂਈ ਦੀ ਨੋ ਕ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱ ਖੋ ਤੇ ਯੰ ਤਰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਹੋ ਲੀ ਜਿਹੀ ਦਬਾਓ

4.

ਯੰ ਤਰ ਦੇ ਉਪਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ (ਧੱ ਕੋ)

5.

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੁਈ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

6.

ਜੇ ਕਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀ ਦਿਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋ ਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇ
ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ।
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ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
1.

ਹੱ ਥ ਧੋ ਵੋ

2.

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੰ ਤਰ ਜਾਂ ਸਰਿੰ ਜ ਨਾਲ ਸੂਈ ਜੋ ੜੋ।

3.

ਹਰ ਟੀਕੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੈ ਂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰੋ ।

4.

ਜਗਾ ਚੁਣੋ ।

5.

ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਲਗਾਓ – ਪਲੰ ਗਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਥੱ ਲੇ ਧੱ ਕੋ।

6.

5 ਤੋ ਂ 10 ਸਕਿੰ ਡ ਤੱ ਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ।

7.

ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤਿੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਵੋ ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਮੁੜੀ ਹੋ ਈ ਚਮੜੀ ਤੇ ਥੋ ੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਓਦੋ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ਜਦੋ ਨਿਸਚਿਤ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਚੁੰਡੀ ਨਾਲ = 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੂਈ ਜਾਂ ਵੱ ਧ

ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਡੀ ਦੇ = 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੂਈ

ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਤੋ ਸੂਈ ਕੱ ਢਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੰਡੀ ਨਿਕਲ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
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ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੰ ਭਾਲ
•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈ ਫਰੀਜਰੇ ਟਰ ਵਿਚ 2°–8° ਸੈ ਟੀਗਰੇ ਡ ਤੇ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਟੋ ਰ ਨਾ
ਕਰੋ ।

•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ /ਕਾਟਰਿਜ਼ਜ ਜੋ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਹਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱ ਖੋ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 40°ਸੈ ਟੀਗਰੇ ਡ ਤੋ ਵੱ ਧ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਿੱ ਧੇ ਰੂ ਪ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

•

ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੈ ਕ ਕਰੋ ।

•

ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਰੱ ਖੋ

•

ਬਰਫ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ ।

•

ਜੇ ਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਕੋ ਲੋ ਇਕ ਚਿੱ ਠੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ
ਸੂਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਸਕੋ ।

ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣਾ
•

ਜਦੋ ਡਰਾਇਵਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁ ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਤੇ ਹੋ ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋ ਰਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ - ਸਿਰਫ ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2
ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਐਮ. ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲੋ ਪੁੱਛ ਲਓ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਟ ਦੀ ਜਰੁ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

•

ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ – ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇ ਲੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੱ ਧਰ 5 ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

•

ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ (ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦਾ ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ।

•

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੋ ਕ ਦੇ ਵੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ ।

•

ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਇਹ
5 ਤੋ ਵੱ ਧ ਗਿਆ ਹੈ ।

•

ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ।
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ਸੁਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਪਰਚੂਨ ਫਾਰਮੈ ਸੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਈਬੀਟਿਕ ਅਸਟਰੇ ਲੀਆ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈ ਂ ਡ ਤੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਜਾਂ ਸੁਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਲੂ ਕੋ ਂ ਸਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ।
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ਹਾਈਪੋ ਗਲੇ ਕੇ ਮੀਆ (ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦਾ ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ)
ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਰੂ ਰੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿੰ ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈ ਣੀ ਹੈ , ਭੋ ਜਨ ਕਦੋ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ ਹੋ ਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ
•

ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖਾਣਾ

•

ਬਹੁ ਤ ਜਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ

•

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਜਰੁ ਰਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਣੀ

•

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ. ਖਾਸ ਤੋ ਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇ ਟ (ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਸਮੇ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਗਰ ਵਿਚ ਜੋ ਥੋ ੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ ਕੋ ਈ
ਜਿਆਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋ ਵੇ ।

ਹਾਈਪੋ ਗਲੇ ਕੇ ਮੀਆ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ:
•

ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ

•

ਕੰ ਬਣਾ, ਹਿਲਣਾ

•

ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਗਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼

•

ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ

•

ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ

•

ਭੁੱਖ ਲੱ ਗਣਾ

ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਚੈ ਕ ਕਰੋ – ਜੇ ਕਰ ਇਹ 4.0 ਜਾਂ ਥੱ ਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ ਦੇ ਲੱ ਛਣ
ਮਹਿਸੁਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋ ਂ ਕੋ ਈ ਇਕ ਚੁਣੋ :
•

ਸਾਫਟ ਡਰਿੰ ਕ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਖੇ ਡਾਂ ਦਾ ਡਰਿੰ ਕ (ਡਾਇਟ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰ ਕ ਨਹੀ)

•

ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੱ ਤ ਜੈ ਲੀਬੀਨਜ਼

•

ਤਿੰ ਨ ਭਰੇ ਹੋ ਏ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋ ਲ ਕੇ ।

•

100 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਲੂਕੋ ਯੇ ਡ
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ਜੇ ਕਰ 15 ਮਿੰ ਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ 4 ਤੋ ਥੱ ਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵ ਲਓ। ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਪਰ ਅਜੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਇਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਖਾ ਲਓ ( ਘੱ ਟ ਜੀ ਆਈ ) ਉਦਾਹਰਣ ਵੱ ਜੋਂ
•

ਤਾਜੇ ਫਲ ਦਾ ਇਕ ਟੁ ੱ ਕੜਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਸੇ ਬ ਜਾਂ ਸੰ ਤਰਾ

•

ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਬਰੈ ਡ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਬਰੈ ਡ ਦਾ ਸੈ ਂਡਵਿਚ

•

ਘੱ ਟ ਫੈ ਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ

ਜਿਆਦਾ ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸ਼ ਖੋ ਹਣ ਵੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਜਿਆਦਾ ਹਾਈਪੋ ਗਲੇਕੇ ਮੀਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲਸ ਬੁਲਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋ ਜਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦੇ ਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੇ ਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਹੋ ਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਖਾਓ।

•

ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ।

•

ਜਿਆਦਾ ਭੋ ਜਨ ਖਾਓ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ।

•

ਕੁੱਝ ਭੋ ਜਨ ਜਿੰ ਨਾ ਵਿਚ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੈ ਲੀ ਬੀਨਜ਼ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ।

•

ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ , ਜਿਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਭੋ ਜਨ ਵਿਚ ਦੇ ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਵਰਤੋ ।

•

ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱ ਤਰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ।

•

ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਮੀਟਰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਗਰ ਵਿਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਹੁ ਤ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਭੋ ਜਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਿਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ
ਪ੍ਰ ਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
BD – www.bd.com
Novonordisk – www.novonordisk.com.au
Diabetes Australia (Victoria) – www.diabetesvic.org.au

Commencing Insulin Therapy: Punjabi
05/2014

Department of Health

Great state. Great opportunity.

