
 

 

 ذيابيطس
 

 قابو رکهناپہچاننا اور 

 

 

 

کی مقدار بہت زياده بڑه ) شکر(رہنے واال عارضہ ہے جس ميں خون ميں پائے جانے والے گلوکوز  برقرار ذيابيطس ايک تاحيات
ا جاتی ہے کيوں کہ گلوکوز کو توانائی ميں تبديل کرنے واال جسم کا طريقہ اس طرح کام نہيں کر رہا ہے جس طرح اسے کرن

 تاہم، محتاط نظم کے ساته، ذيابيطس والے بچے بهرپور، صحت مند اور سرگرم زندگياں جيتے رہنا جاری رکه سکتے ہيں۔چاہئے۔ 

عام طور پر بچپن ميں ہوتا ہے۔ اگر بال عالج کے چهوڑ ديا جائے تو يہ بہت سنگين طبی پريشانيوں کا سبب بن  ذيابيطس 1ڻائپ 
يص ايمرجنسی کی صورت ميں اسپتال ميں داخلہ کو روک سکتی ہے۔ اگر والدين، نگہداران اور سکتا ہے۔ اس عارضہ کی جلد تشخ

بچوں کی ديکه بهال کرنے والے افراد عالمات جانتے ہوں تو يہ شروع ہی ميں پہچانی جا سکتی ہيں اور ان کا عالج کيا جا سکتا 
 يں تو اپنے جی پی سے فورا مليں۔ہے۔ عالمات بہت تيزی سے پيش رفت کر سکتی ہيں۔ اگر آپ فکرمند ہ

کهانا کهانے،  غيرمناسبہے۔ يہ  بڑه رہاذيابيطس  2ذيابيطس بچوں ميں ذيابيطس کی سب سے عام قسم ہے، تاہم اب ڻائپ  1ڻائپ 
 ۔)43صفحہ ديکهيں ( ری بهرکم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہےورزش نہ کرنے اور زياده بها

 ذيابيطس پر قابو رکهنا 1ڻائپ 
ذيابيطس والے بچوں کو پوری زندگی عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ گهرانے کے ہر فرد کو اس کے بارے ميں جاننا  1ڻائپ 

 ضروری ہے کيوں کہ اس پر قابو رکهنا پورے گهرانے کو متاثر کرے گا۔
وکا جائے اور اس ، کی شناخت کس طرح کی جائے، اسے کس طرح ر)يا ہائپوز( ،ہائپوگالئيسيميااس وقت آپ کو بتايا جائے گا کہ 

کا عالج کس طرح کيا جائے، جب آپ کے بچہ کے خون کی شکر کی سطح بہت نيچے آجائے اور ان ميں کپکپی، پسينہ بہنے، 
 تهکان، سر درد يا رويہ ميں تبديليوں جيسی عالمات پائی جائيں۔

1. 
اور  ےشروع کر ديا ہ گيال کرنا، جو رات ميں پيشاب نہيں کرتا تها، بستر نے ےبچ ميرےا پهرنا سيکهنے کی عمر والے چلن

 پی رہا ہو۔ سيالمعمول سے زياده 

2. 
 ذيابيطس پر غور کريں، اگرچہ يہ متعدد چيزوں کی بنا پر ہو سکتا ہے۔

3. 
 اپنے بچہ کو جی پی سے مالنے کے لئے لے جائيں۔

 جی پی کہتے ہيں
 

 :عالمات کو جاننا اہم ہے



 عمول سے زياده پيشاب کرنا۔م •
 ۔پينے کا خواہاں ہونا سيالہونا اور ہر وقت  پياسا •
 بہت تهکان محسوس کرنا اور ہر وقت سونے کا خواہاں ہونا۔ •
 بال کسی ظاہری وجہ کے وزن کم ہونا۔ •

 :ديگر عالمات
 پيشاب سے خارش يا تکليف۔ •
 بينائی دهندلی ہو سکتی ہے۔ •
 ہے۔ گتاہے کہ ڻهيک ہونے ميں زياده وقت ل تالگٹ جائے تو ر ان کا کوئی حصہ کاگ •

 www.diabetes.co.uk: ذريعہ

 ابتدائی ايام
متخصص ڻيم سے متعارف کرائے جانے  کسی گہداشت سے متعلق تشخيص کے فورا بعد، آپ اور آپ کا بچہ ذيابيطس کی ن

 چاہئيں۔

 :کتے ہيںديگر لوگوں کے عالوه، آپ کی نگہداشت کی ڻيم ميں شامل ہو س
 خصوصی مہارت رکهتا ہو۔ايک ايسا صالح کار ماہر امراض اطفال جو ذيابيطس ميں  •
 متخصص نرس۔ ےبچوں کے ذيابيطس ک •
 ايک ايسا ماہر تغذيہ جو بچوں کی ضروريات سے واقف ہو۔ •
 بچوں سے متعلق مہارت رکهنے واال ايک ماہر نفسيات۔ •

ئی عالج مل جائے گا تو آپ گهر پر اپنے بچہ کے ذيابيطس پر قابو رکهنے کے تعلق ايک بار جب اسپتال ميں انہيں اپنا ابتدا
 ۔ےسے زياده پراعتماد محسوس کريں گ

 ۔ےذيابيطس کی نگہداشت سے متعلقہ ڻيم کے ساته برابر رابطہ ميں رہيں گ ےآپ ابهی بهی اپن

 

 


