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ਮੈ ਟਫੋ ਰਮਿਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ

Great state. Great opportunity.

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ ਥੋ ੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋ ਣਾ (ਜੀ. ਡੀ. ਐਮ) ਇਕ
ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੋ ਰਾਨ
ਲਗਭਗ 5-8 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਜੀ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੀਆਂ ਆਮ
ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ:
nn ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
nn ਵੱ ਡਾ ਆਪਰੇ ਸ਼ਨ ਹੋ ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
nn ਜਿੰ ਦਗੀ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੁਗਰ ਹੋ ਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ

ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ :
nn
nn
nn
nn
nn

ਜਨਮ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱ ਡਾ ਅਤੇ ਮੋ ਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਿਚ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦਾ ਘੱ ਟ ਪੱ ਧਰ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਖਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ
ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂ ਰਤ ਹੈ ।
ਜੀ ਡੀ ਐਮ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇ ਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਸਧਾਰਨ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣਾ ਹੈ ।
ਜਦੋ ਭੋ ਜਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੀਆ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖ ਰੇ ਖ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ। ਜੀ ਡੀ ਐਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ ਟਫੋ ਰਮਿਨ
(ਡਿਆਬੈ ਕਸ - Diabex) ਗੋ ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੁ ਣੇ ਜਿਹੇ
ਆਸਟਰੇ ਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈ ਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਖਣ ਹੋ ਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ
ਦੋ ਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੋ ਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਖਣ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਮੈ ਟਫੋ ਰਮਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੋ ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ।
ਮੈ ਟਫੋ ਰਿਮਨ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈ ਟਫੋ ਰਿਮਨ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਕੋ ਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਉਲਟ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ:
nn ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ
nn ਉਲਟੀਆਂ
nn ਦਸਤ
nn ਭੁੱਖ ਦਾ ਘੱ ਟ ਜਾਣਾ
nn ਪੇ ਟ ਵਿਚ ਥੋ ੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਾਮੀ
nn ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਣਾ
ਜੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋ ਈ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਟਫੋ ਰਮਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਜਾਂ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਵੇ – ਖਾਲੀ ਪੇ ਟ ਨਹੀ ਲੈ ਣੀ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ।
ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱ ਧਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਧੀਆ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਟੀਚੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਹਨ:
ਸਵੇ ਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਂ 1 ਘੰ ਟਾ ਬਾਅਦ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਂ 2 ਘੰ ਟਾ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ :
ਮੈ ਟਫੋ ਰਮਿਨ 500 ਮਿਲੀਗ੍ ਰਾਮ

ਗੋ ਲੀ ਹਰ ਦਿਨ – ਭੋ ਜਨ

ਹੋ ਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇ ਸ਼

ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ।
ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋ ਂ 2500 ਮਿਲੀਗ੍ ਰਾਮ ਤੱ ਕ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ
ਮਾਤਰਾ ਪਹੁ ੰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗੁਲੂਕੋ ਜ਼ ਪੱ ਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ
ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ।
ਇਹ ਸ੍ਰੋ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਦਿੱ ਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
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ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸੈ ਸ ਅਤੇ ਰੀਡੀਜਾਇਨ ਯੁਨਿਟ (Clinical Access and
Redesign Unit), ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਆਫ ਹੈ ਲਥ (Department of Health),
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,
ਈ-ਮੇ ਲ ip_officer@health.qld.gov.au,
ਫੋ ਨ (07) 3328 9862.
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