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ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖਣ ਿਈ ਦੋ ਤੋ ਕਤੰਨ ਿੁਣਾ ਕਜਆਦਾ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਨਸੁਕਿਨ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਪੈਨਕਕਕਰਆ ਵੱਿੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਥੱਿੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਕਿਨ ਇਕ 
ਚਾਿੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਕਵਚੋ ਿੁਿੂਕੋਜ ਿੈਣ ਵਾਿੇ ਸੈਿਾਂ ਨੰੂ ਖੋਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਈ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ
ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਪਿੇਸੈਨਿਿ ਹਾਰਮੋਨਜ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਕਕ ਹਾਰਮੋਨਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਿਿਾਤਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਿਈ ਜਰੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਕਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਨਸੁਕਿਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕੱੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਵਚ, 
ਕਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਕਵਚ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਿਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।

ਕਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਕਜੰਨਾਂ ਕਵਚ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁ਼ਿਰ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਜੰਨਾ ਕਵਚ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਸੁ਼ਿਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਨੰੂ 
ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖਣ ਿਈ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿੀਕੇ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸੁਕਿਨ ਤੁਸੀ ਿਿਾਉਦੇ 
ਉਹ ਕਿਿਕੱੁਿ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਇਨਸੁਕਿਨ ਤੁਸੀ ਿਣਾਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਿਂੋ ਿਣਾਈ ਿਈ ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਿਿਾਈ ਿਈ ਇਨਸੁਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਿੀ।

ਔਰਤਾਂ ਕਵਚ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁ਼ਿਰ ਦਾ ਇਨਸੁਕਿਨ ਉਪਚਾਰ ਖੂਨ ਕਵਚ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਘੱਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਕਵਚ 
ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖਣ ਨਾਿ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਿੀਆਂ ਉਿਝਣਾਂ ਨੰੂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੱਚਾ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ, 
ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁ਼ਿਰ ਵਾਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਜਨਾਂ ਨੰੂ ਇਨਸੁਕਿਨ ਇਿਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿੀਕੇ ਿੰਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ
ਇਥੇ ਕਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਉਪਿਿਧ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਕਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੁਰਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋ ਢੁਕਵੀ ਕਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਿਾ। ਇਨਸੁਕਿਨ, ਇਨਸੁਕਿਨ ਪੈਨ ਜਾਂ ਿੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਈ ਦੇ ਨਾਿ ਿਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ 
ਕਕ ਇਨਸੁਕਿਨ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਤੱਕ ਖੂਨ ਕਵਚ ਿੁਿੂਕੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ 
ਤੱਕ ਥੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਕਆ ਆਦਮੀ ਤਂੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਇਨਸੁਲਿਨ ਟੀਕਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰਿੀ ਪਰਤ ਲਿਚ ਲਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸਾਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਾਿਾਂ 
ਲਜਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਿ ਿਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਟ, ਢਿੱਡ, ਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਲਿਡ ਅਤੇ ਪੱਟ ਟੀਕੇ ਿਈ ਦਰਸਾਈਆਂ 
ਥਾਿਾਂ ਹਨ। ਲਜਿਂੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਿਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਕੇਿਿ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਲਜਆਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ 
ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿੇ ਪਾਸੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਤੋ ਪ੍ਰ ਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਿੱਖ ਿੱਖ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਿੱਗ ਅਿੱਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਿਈ ਇਹ ਸਿਾਹ ਨਹੀਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹਹੱਸੇ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਹਹੱਸੇ ਤੇ ਤਬਦੀਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਲਕ 
ਇਕ ਜਗਾ ਦੇ ਉਪਰ ਟੀਕੇ ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਉਦਾਹਰਣ- ਪੱਟ ਦੀ ਜਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਦਨ ਦੋ ਜਾਂ ਲਜਆਦਾ ਟੀਕੇ ਿਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਲਹਰ ਦੀ ਜਗਾ ਚੁਣ ਿਿੋ। (ਉਦਾਹਰਣ- ਸਿੇਰ ਦੀ ਜਗਾ 
– ਖੱਬਾ ਪੱਟ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਲਹਰ ਦੀ ਜਗਾ – ਸੱਜਾ ਪੱਟ)

• ਪੱਟ ਦੇ ਉਪਰਿੇ ਪਾਲਸਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 2- 3 ਸੈਟੀਮੀਟਰ (ਇਕ ਇੰਚ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੱਿੇ ਜਾਓ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਗੋਡੇ ਤੋ ਉਪਰ ਹੱਥ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿੀ ਿਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਦਓ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪਹੰੁਚ ਤੱਕ ਿਾਇਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

• ਿਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫਲਤਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇਗਾ ਲਕ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਗਾਇਆ ਜਾਿੇ।

ਤਬਦੀਿੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਿਣ ਨਾਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਾ ਨੰੂ ਰੋਕੋਗੇ, ਜੋ ਲਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ਜਗਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਿਗਾਉਣ ਨਾਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਾੜ, ਮਾਨਲਸਕ ਤਨਾਅ ਦਰਦ, ਰੰਗ ਲਿਚ ਬਦਿਾਅ, ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਗੰਡ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਿੇ ਨੰੂ 
ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ 



ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਿਾਜ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ

3

ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ
1.   ਮਾਤਰਾ ਚੁਣਨ ਵਾਿਾ ਜੀਰੋ ਤੇ ਕਰੋ।

2.   ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੇ ਦੋ ਯੁਕਨਿ ਭਰੋ।

3.   ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਨੰੂ ਉਪਰਿੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਵਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਯੰਤਰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਿੁਿਿੁਿੇ ਕੱਢਣ ਿਈ ਹੋਿੀ ਕਜਹੀ ਦਿਾਓ 

4.   ਯੰਤਰ ਦੇ ਉਪਰ ਿਿਨ ਨੰੂ ਦਿਾਓ (ਧੱਕੋ)

5.   ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੀ ਿੰੂਦ ਸੁਈ ਦੀ ਨੱੁਕਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6.   ਜੇਕਰ ਿੰੂਦ ਨਹੀ ਕਦਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਰਿੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਕਕ ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੀ ਿੰੂਦ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦਸ ਜਾਂਦੀ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁ਼ਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਿਾ ਜਾਂ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਕਵਖਾਵੇਿਾ ਕਕ ਇਨਸੁਕਿਨ ਨੰੂ ਕਕਵੇ 
ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਾਉਣਾ ਹੈ।
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ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 
1.   ਹੱਥ ਧੋਵੋ

2.   ਿੀਕਾ ਿਿਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸਕਰੰਜ ਨਾਿ ਸੂਈ ਜੋੜੋ।

3.   ਹਰ ਿੀਕੇ ਤੋ ਪਕਹਿਾਂ ਇਨਸੁਕਿਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚਂੈਕ ਕਰਨ ਿਈ ਸੂਈ ਨੰੂ ਇਨਸੁਕਿਨ ਨਾਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰੋ।

4.   ਜਿਾ ਚੁਣੋ।

5.   ਇਨਸੁਕਿਨ ਨੰੂ ਿਿਾਓ – ਪਿੰਿਰ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਥੱਿੇ ਧੱਕੋ।

6.   5 ਤਂੋ 10 ਸਕਕੰਡ ਤੱਕ ਕਿਣਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

7.   ਸੂਈ ਿਾਹਰ ਕੱਢ ਿਵੋ ਅਤੇ ਹਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜਾ ਵਾਿੇ ਡੱਿੇ ਕਵਚ ਸੱੁਿ ਦੇਵੋ। 

ਿੀਕੇ ਦੀ ਜਿਾ ਤੇ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਜਹੀ ਤਕਿੀਫ ਓਦੋ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਨਸਕਚਤ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

 ਚੰੁਡੀ ਨਾਿ = 5 ਕਮਿੀਮੀਿਰ ਸੂਈ ਜਾਂ ਵੱਧ

ਿੀਕੇ ਦੀ ਜਿਾ ਤੋ ਸੂਈ ਕੱਢਣ ਤੋ ਪਕਹਿਾਂ ਹੀ ਚੰੁਡੀ ਕਨਕਿ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਕਿਨਾਂ ਚੰੁਡੀ ਦੇ = 4 ਕਮਿੀਮੀਿਰ ਸੂਈ
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ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿ
ਸੰਭਾਿ
• ਇਨਸੁਕਿਨ ਵਰਤੋ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੀਜਰੇਿਰ ਕਵਚ 2°–8° ਸੈਿੀਿਰੇਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਫਰੀਜਰ ਕਵਚ ਸਿੋਰ ਨਾ 

ਕਰੋ।

• ਇਨਸੁਕਿਨ ਭਰਨ ਵਾਿੇ/ਕਾਿਕਰਜਜ ਜੋ ਵਰਤੋ ਕਵਚ ਹਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਇਨਸੁਕਿਨ ਿਰਮੀ ਦੇ ਨਾਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਿਈ ਇਸ ਨੰੂ ਕਾਰ ਕਵਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਜਥੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 40°ਸੈਿੀਿਰੇਡ ਤੋ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਇਨਸੁਕਿਨ ਕਸੱਧੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਧੱੁਪ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

• ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੈਕ ਕਰੋ।

• ਵਰਤੋ ਕਵਚ ਕਿਆਦੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਨੰੂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਿਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਕਦਓ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
• ਇਨਸੁਕਿਨ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸੇ ਕਵਚ ਰੱਖੋ

• ਿਰਫ ਦੇ ਿੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਿੀਮ ਕੋਿੋ ਇਕ ਕਚੱਠੀ ਿੈ ਿਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਕਿਨ ਅਤੇ 
ਸੂਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਰੱਖ ਸਕੋ। 

ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਣਾ
• ਜਦੋ ਡਰਾਇਕਵੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਤੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਿੰੂ ਿਰਾਂਸਪੋਰਿ ਅਦਾਰੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ- ਕਸਰਫ ਿਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਿਾਈਪ 2 
ਡਾਈਿੀਿੀਜ ਿਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀ. ਡੀ. ਐਮ. ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਕੋਿੋ ਪੱੁਛ ਿਓ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਿਰੀ ਸਰਿੀਕਫਕੇਿ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਤਂੋ ਪਕਹਿਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰ ਿਓ – ਇਹ ਸਿਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਵੇਿੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ (ਖੂਨ ਕਵਚ ਿੁਿੂਕੋਜ ਦਾ ਘੱਿ ਪੱਧਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਦੀ ਕਾਿਿੀਅਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਸਿਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਕਵਚ ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਿਸ ਉਪਿਿਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

• ਜਿਦੀ ਨਾਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਦੇਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਘੱਿ ਕਿਆ ਹੈ।

• ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਿੱਡੀ ਨਾ ਚਿਾਓ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਨਹੀ ਕਰ ਿੈਦੇ ਕਕ ਇਹ 
5 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਆ ਹੈ। 

• ਿੱਡੀ ਚਿਾਉਣ ਸਮਂੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੀਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਰੱਖੋ।



ਇਨਸੁਲਿਨ ਇਿਾਜ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ

6

ਸੁਈਆਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣਾ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸੱੁਿਣ ਵਾਿੇ ਡੱਿੇ ਪਰਚੂਨ ਫਾਰਮੈਸੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਈਿੀਕਿਕ ਅਸਿਰੇਿੀਆ, ਕੁਇਨਜਿਂੈਡ ਤੋ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸੱੁਿਣ ਵਾਿੇ ਡੱਿੇ ਜਾਂ ਸੁਈਆਂ ਦੇ ਸੱੁਿਣ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਿੂ ਕਂੋਸਿ ਨਾਿ ਰਾਿਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ।
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ਹਾਈਪੋਗਿੇਕੇਮੀਆ (ਖੂਨ ਲਵਚ ਗੁਿੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ)
ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੇ ਿੀਕੇ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਿਾਅਦ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਿਾ ਕਕ ਤੁਸੀ ਕਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿੈਣੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਦੋ ਿੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕਵਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਿਨ ਿਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ

• ਖਾਣਾ ਰਕਹ ਜਾਣਾ, ਿੈਿ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਿਿਤ ਖਾਣਾ

• ਿਹੁਤ ਕਜਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ

• ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਤੋ ਕਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿੈਣੀ

• ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਣਾ. ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਖਾਿੀ ਪੇਿ (ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰਾਿ ਨਹੀ ਿੈਣ ਦੀ ਸਿਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਸੁ਼ਿਰ ਕਵਚ ਜੋ ਥੋੜੀ ਕਜਹੀ ਇਨਸੁਕਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਹੁਤ ਘੱਿ ਹੈ ਕੋਈ 
ਕਜਆਦਾ ਉਿਿ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੋਵੇ। 

ਹਾਈਪੋਗਿੇਕੇਮੀਆ ਦੇ ਿੱਛਣ ਲਵਚ ਸਾਲਮਿ:
• ਕਸਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

• ਕੰਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ

• ਿੱੁਿਾਂ ਤੇ ਉਿਿੀਆਂ ਤੇ ਖਾਕਰਸ਼

• ਉਿਿੀ ਆਉਣਾ

• ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਕਚਪਕਚਪਾ

• ਭੱੁਖ ਿੱਿਣਾ

ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣ ਿਈ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਚੈਕ ਕਰੋ – ਜੇਕਰ ਇਹ 4.0 ਜਾਂ ਥੱਿੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ ਦੇ ਿੱਛਣ 
ਮਕਹਸੁਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿਕਖਆਂ ਕਵਚਂੋ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣੋ:

• ਸਾਫਿ ਡਕਰੰਕ ਦਾ ਇਕ ਿਿਾਸ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਡਕਰੰਕ (ਡਾਇਿ ਸਾਫਿ ਡਕਰੰਕ ਨਹੀ)

• ਿੁਿੂਕੋਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜੈਿੀਿੀਨਜ

• ਕਤੰਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੁ਼ਿਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਹਦ ਪਾਣੀ ਕਵਚ ਘੋਿ ਕੇ।

• 100 ਕਮਿੀਕਿਿਰ ਿੂਕੋਯੇਡ 
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ਜੇਕਰ 15 ਕਮੰਿ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਛਣ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ 4 ਤੋ ਥੱਿੇ ਹੀ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਛੱੁਿਣ ਵਾਿਾ 
ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵ ਿਓ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਵਧੀਆ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋ ਪਰ ਅਜੇ ਖਾਣੇ ਿਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱੁਝ ਕਜਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਰਕਹਣ ਵਾਿੇ ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਿਸ ਖਾ ਿਓ ( ਘੱਿ ਜੀ ਆਈ ) ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜਂੋ

• ਤਾਜੇ ਫਿ ਦਾ ਇਕ ਿੱੁਕੜਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਿ ਜਾਂ ਸੰਤਰਾ

• ਮਿਿੀਿ੍ਰੇ ਨ ਿਰੈਡ ਜਾਂ ਫਿ ਦੀ ਿਰੈਡ ਦਾ ਸਂੈਡਕਵਚ

• ਘੱਿ ਫੈਿ ਦੱੁਧ ਦਾ ਇਕ ਿਿਾਸ 

ਕਜਆਦਾ ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਿਝਣ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਖੋਹਣ ਵੱਿ ਿੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਂੇ ਕਕ ਇਹ ਿਹੁਤ ਘੱਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜੇਕਰ ਕਜਆਦਾ ਹਾਈਪੋਿਿੇਕੇਮੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਿਦੀ ਨਾਿ ਐਂਿੂਿਸ ਿੁਿਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਿਾਤਾਂ ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਲਸਸ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹੇਠ ਕਿਖੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈਪੋ ਹੋਣ ਤੋ ਿਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਦੀ ਨਾਿ ਇਿਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਹਰ ਰੋਜ ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਿਸ ਖਾਓ।

• ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਿ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

• ਕਜਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਵਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਕਵਚ ਕਵਅਸਤ ਹੋ।

• ਕੱੁਝ ਭੋਜਨ ਕਜੰਨਾ ਕਵਚ ਕਕ ਸੁ਼ਿਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇ ਕਕ ਜੈਿੀ ਿੀਨਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਿ ਰੱਖੋ।

• ਕਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਕਹਣ ਵਾਿੇ ਕਾਰਿੋਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਿਸ ਨਾਿ ਰੱਖੋ, ਕਜਵੇ ਕਕ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਕਵਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿ ਵਰਤੋ। 

• ਆਪਣਾ ਪਕਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਰੱਖੋ।

• ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਿੁਿੂਕੋਜ ਮੀਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਿ ਰੱਖੋ।

ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਸੁ਼ਿਰ ਕਵਚ ਇਨਸੁਕਿਨ ਿਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਿਾਜ ਹੈ ਜਦਂੋ ਭੋਜਨ ਕਵਚ ਤਿਦੀਿੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕਵਧੀ 
ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿੁਿੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਿੀਮ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਸੁਕਿਨ ਇਿਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰ ਿੰਧ ਕਕਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਰੇ ਿਿਾਤਾਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਸਕਖਆ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



ਿਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
BD – www.bd.com

Novonordisk – www.novonordisk.com.au

Diabetes Australia (Victoria) – www.diabetesvic.org.au
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