
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟੱਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਲਸਮ ਲਿੱਚ ਲਿਕਾਰ ਪਾਉਦਾ 
ਹੈ ।  

ਪਾਚਕ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੁਲਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  
 ਇਨਸੁਲਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲਕ ਖੂਨ ਲਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ   
ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਦਾ ਹੈ । 

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਰੇਬੇਰਵੋਾਸਕੁਲਰ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਿੇ ਰੋਗ, ਫ਼ੂਟ ਗੈਂਗਰੀਨ, ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ, 

ਨੇਫ਼ਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਦਨਊਰਪੋੈਥੀ ਿਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਿੰਿੀ ਹੈ । 

 

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

   

ਡਾਇਬ਼ੀਟ਼ੀਜ਼ ਮੈਲ਼ੀਟੱਸ ਕ਼ੀ ਿੈ ? 

ਿਾਲਤ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ 

ਵਰਤ਼ੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ 
(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਕੈਲੋਰ਼ੀ ਦੇ ਖਾਨ ਤੋ ਬ਼ੀਨਾ) 

  mmol/l(mg/dl)     mmol/l(mg/dl) 

ਸਧਾਰਨ <7.8   (140mg/dl)     <5.6   (100mg/dl) 

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੌ 
ਪਲਹਲਾ 

7.8-11.0 
 (140 -199mg/dl) 

 

     5.6-6.9 
      (100 – 125mg/dl) 

 
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ 
ਮੈਲੀਟੱਸ ≥11.1 (200mg/dl)      ≥7.0 (126mg/dl) 

 ਬੇਤਰਤ਼ੀਬੇ ਪ੍ਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ : 11.1mmol/L (200mg/dl) ਅਤੇ 
ਹਨਸਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗ਼ੀ 
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ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ  

ਆਮ ਲੱਛਣ  

ਇਲਾਜ  

ਰੋਕਥਾਮ  

Ã¿å°Çñå Ö°ðÅÕ ÖÅÀ¹, ÇÜÁÅçÅ 

ëÅÇÂìð òÅñÆÁÅ ÚÆÜÅ ÖÅäÅ ÇÜò¶ 

Õ¶ ÃìÜÆ ëñ, ÁéÅÜ, ð½àÆ Áå¶ 

í°ð¶ ð¿ਗ ç¶ Ú½ñÍ  

ÁÅêä¶ ì¾ÇÚÁÅ ù ÇÃÔåî³ç ਖੁਰਾਕ ਦ਼ੀ 
ÁÅçå êÅÀäÆ ÚÅÇÔçÆ ÔË Áå¶ ਵਾਧੂ-ôਗð, 

ਵਾਧੂ Õ¯ñ¶Ãàz¯ñ Áå¶ åñ¶ ਵਾਲੇ í¯Üé» å¯º ਦੂਰ 

ð¾ÖäÅ ÚÅÇÔçÅ þÍ î¯à¶ ì¼Ú¶ ò¼â¶ Ô¯ Õ¶ Ô¯ð î¯à¶ 

Ô¯ ÃÕç¶ ÔéÍ 

ÇÂÕ¯ Ãî¶ ÇÜÁÅçÅ ÖÅäÅ éÅ 

ÖÅú ÇÕÀÇÕ ÇÜÁÅçÅ ÖÅäÅ 

î¯àÅê¶ çÅ ÕÅðé ìäçÅ ÔË Í  

roj drimAwnI ksrq 
krnÆ ÚÅÇÔçÆ ÔË Í  

 

ਆਰੰਭਕ ਪੜਾਅ : ਡਾਈਟੀਸੀਅਨ ਤੋ ਸਲਾਹ, 
ਲਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ । 

ਔਰਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੇਲਮਕ ਏਜੰਟ 
ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਇਨਸੁਲਲਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ 

 

 Çਜ਼ÁÅçÅ òÜé Ô¯äÅ Áå¶ î¯àÅêÅ  

êÇðòÅðÕ ÇÂÇåÔÅÃ, ÖÅÃ å½ð å¶ éਜ਼çÆÕÆ êÇðòÅðÕ Ãç¼Ã  

ਗðí ÕÅñ ç¶ âÅÇÂÇìàÆਜ਼ î¶Çñ¼àÃ ç¶ ÇÂÇåÔÅÃ òÅñÆÁ» Á½ðå»  

   (ÇÂÔ ÇÃðë ਗðí-ÁòÃæÅ ç½ðÅé ÔÆ Ô°çÅ ÔË)  

ÔÅÇÂêðàËºôé Ü» ÔÅÇÂêðÇñÇêâ¶îÆÁÅ (Öé Çò¼Ú ÇñÇêâÃ ç¶ ÕÅëÆ 

Çਜ਼ÁÅçÅ À°Ú ê¼èð) òÅñ¶ îðÆਜ਼ 

 

1. Çéð¿åð 
ÇêÁÅÃ ñ¼ਗäÅ 

2. ìÅð ìÅð 
i5swb jwxw 

5. æÕÅòà 6. ਲਨਗਾਹ ਲਿੱਚ 
ਧੁੰ ਦਲਾਪਨ 

 
 

7. ÜÖî ç¶ð 
éÅñ íðéÅ 

4. ਭਾਰ ਦਾ 
ਘੱਟਣਾ 

3. Çéð¿åð 
í°¼ÖÅ ðÇÔäÅ 

8.  ਖਾਰਸ਼ òÅñÆ 
åòÚÅ, Á½ðå» ਪਰਾਈਿੇਟ Á³ਗ» Çò¼Ú 
ਖੂਜਲੀîÇÔÃÃ Õð 
ÃÕçÆÁ» Ôé 

Liver 

ਕਈ ਮਰ਼ੀਜ਼ਾ ਦ ੇਸੁਰੂ ਪ੍ੜਾਅ ਹਵਚ ਲੱਛਣ ਨਿ਼ੀ ਿੰਦੇ 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਿੈ ਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ.ੋ 

Diabetes  Mellitus (Punjabi  Version) 

Criteria for Diabetes 
 ( American Diabetes Association 2014 ) 
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