


ડાયાબિટીસ થી આણા 
રીર ને સંભાલો  

મધુપ્રમેહ (ડાયાબિટીસ)  

ઈન્સ્યુીનનુ ંબનયમન 



ડાયાબિટીસ કેળી રીતે થાય છે ?  



ઈન્સ્યુીન ની ભૂબમકા 

  ળયીયના કોો ગ્રુકોઝ ન ેઆંધણ (ળક્તિ) તયીકે લાય ેછે. 
 

 ગ્રુકોઝન ેકોભાં પ્રલળે ભાટે ઇન્સ્મુરીન (Insulin) રૂી ચાલીની 
અલશ્મકતા શોમ છે. 

 

 ૂયતા ઇન્સ્મુરીનના પ્રબાલના કાયણે ગ્રકુોઝ કોભાં પ્રલળેી 

ળકતા નથી, જનેાથી રોશીભા ંવગુયનુ ંપ્રભાણ લધ ે છે. તે ક્તયક્ત્થક્તતન ે

ડાયાબિટીસ કશે છે.  



ડાયાબિટીસના સાધારણ ક્ષણો 

ળધુ ડતી ભુખ  ળધુ ડતી તરસ  ળધુ ેાિ  

ળજન ઘટી જળું  ારીબરક થાક ્ળભાળ ચીડચીબડયો થઇ જળો  



ડાયાબિટીસના સાધારણ ક્ષણો 

 લાયંલાય ચે રાગલો 
 

 ઘા ભાં રૂઝ અલલાભાં લાય રાગલી  
 

 સ્ત્રીભાં ગુપ્ત બાગ ભાં ચ અલલી 
 

 અંખ ેઝાંખુ ંદેખાલલુ ં 
 

 શાથ-ગ ભાં ખારી ચઢલી કે ફતયા/કતય થલી 
 

 ચાભડી વૂકી થઆ જલી ને ચ અલલી 



ડાયાબિટીસ કોને થાય છે ? 



ડાયાબિટીસમાં બ્ડ ગ્ુકોઝના પ્રમાણ માટેનો ક્ષ્ાંક 

Targets for Blood Glucose 
concentration for Type 2 Diabetes 



ડાયાબિટીસની સારળાર 

ડાયાબિટીસની સારળાર  

ત્રણ ાયાના બસદ્ાંત  

યોગ્ય આહાર  વ્યાયામ  દળાઓ  



 ખોરાક અન ેડાયાબિટીસ 

 ખોયાક તે ડામાક્તફટીવ રૂી લાશનનુ ંગતી લધાયક વાધન છે. 

ફેકાફ ુ ખોયાક ક્ભાત/અપત નોતય ે છે. ભાવય ખોયાક 

ડામાક્તફટીવન ે ક્તનમંત્રણભા ં યાખે છે ન ે ઇન્સ્મુરીન કે દલાની 

જરૂયીમાત ઘટાડે છે. 
 

 યાદ રાખો:   

 ખોયાક ય ક્તનમતં્રણ યાખી ન ળકો તો ઇન્સ્મુરીન કે દલાની કંઇ 

ણ વય થતી નથી. 

 જો ડામાક્તફટીવ વાથ ે હૃદમયોગ થલા ્થૂ ળયીયની ણ 

વભ્મા શોમ તો ખોયાક ય ક્તનમંત્રણ યાખલું ખુફ જ જરૂયી છે.  

 ખોયાક ય ક્તનમંત્રણનો થથ એ નથી કે ખોયાક ઓછો રેલો. 

ક્તનમંત્રણ એટર ેવભતોર અશાય જ ેતે વ્મક્તિ ભાટે વપ્રભાણ શોમ. 

ડાયાબિટીસની સારળાર 



 ખોરાક અન ેડાયાબિટીસ 

 યેામુિ (Fibers) ખોયાક લધ ુરો. 

 વરાશ અેર ખોયાક રીધા છી ણ બૂખ રાગે તો વુગય ફ્રી પૂડ રો. 

 દા. ત.: વરાડ, વાદો વૂ, રીફું ાણી, ખાંડ લગયની ચા/કોપી 

 ગી / તેર / ઘી / ચીઝ / ભાખણલાી લાનગી ય ંકુળ યાખો.  

 જંક પૂડ ય ક્તનમંત્રણ યાખો. 

 દારૂ ન ેક્તવગાયટેનો ત્માગ કયો. 

 

 વ્યાયામ :    

 પામદા : ગ્રુકોઝ લધ ુલયામ છે. 

 વપ્રભાણ લજન જલામ છે. 

 ળયીયભા ં્પૂક્તતથ રાલે છે.  

ડાયાબિટીસની સારળાર 



 કેળી કસરત કરળી ? 

 ઝડથી ચારલુ ં/ ધીય ેદોડલું (ઈંભય ભજુફ) 

 તયલુ ં 

 વાધાયણ ગતી એ વામકર ચરાલલી  

 ધ્માન ને મોગાવન (વરાશ ભજુફ)  
 

  ધ્યાન રાખો :    

 ડૉક્ટયની વરાશ ભજુફ, ક્તનમભ નવુાય દયયોજ એક જ વભમ ે

કવયત કયલી. 

 કવયતનુ ંપ્રભાણ લધઘટ ના થામ તેનો ખ્માર યાખલો.  

 બૂખ્મા ેટે કવયત ના કયલી. 

 ઇન્સ્મુરીન આન્સજકે્ળન થલા ગોી રીધા છી તયત કવયત 

કયલી નશી.ં 

ડાયાબિટીસની સારળાર 



દળાઓ : (ગોલીઓ અન ેઈન્સ્યુીન) 

 કવયતનુ ંપ્રભાણ લધઘટ ના થામ તેનો ખ્માર યાખલો.  

 OADs (ઓયર એન્સટીડામાક્તફટીક ડર ગ્વ) 

 ભોઢેથી રેલાની દલા (ટેબ્રેટ) જ ેરોશીભાં વુગયનુ ંપ્રભાણ ઘટાડે છે. 

 જમાય ેખોયાકનુ ંક્તનમંત્રણ ન ેકવયત બ્રડ વુગયન ેકાફુ કયી ળકતુ ં

નથી ત્માય ેOADs ની જરૂય ડે છે.  

 

કેળી રીતે કામ કર ેછે?  

 OADs ભુખ્મત્લે ફે યીત ેકાભ કય ેછે. 

 ્લાદુીડંન ેઇન્સ્મુરીન લધ ુફનાલલા ભાટે દફાણ  કય ેછે. 

 જ ેઇન્સ્મુરીન છે ણ તનેી કાભગીયી ઓછી છે તેલા ઇન્સ્મરુીનની 

કાભગીયી લધાય ેછે. 

 

 

ડાયાબિટીસની સારળાર 



 કેટરીકલાય ડામાક્તફટીવના દદીભા ં OADs શેરા થી કાભગીયી 

ફજાલી ળકતુ ંનથી થલા થોડા લો OADs રીધા છી તે મોગ્મ 

યીત ેડામાક્તફટીવ કાફુભાં યાખલાભાં ભદદરૂ થતુ ંનથી. 
 

 તેનું ભખુ્મ કાયણ ્લાદુીડં (Pancreas) દ્વાયા ઇન્સ્મુરીન 

ફનાલલાનું ફંધ થઆ જામ છે. 
 

 “જભે ઘોડાન ે ચાફુક ભાયી ન ે તેની ગતી લધાયી ળકામ તેભ 

્લાદુીડં દ્વાયા ઇન્સ્મુરીન ફનાલલાની ગતી ન ેલધાયી ળકામ છે. 
યંત ુઘોડો તદુંય્ત ના શોમ તો થોડંુ દોડી ન ેથાકી જામ છે ન ે

દોડલાનું ફંધ કયી દે છે. 
 

 તેલી જ યીત ેચાફુક ખાઇ ન ેભુક વભમ છી ્લાદુીડં રૂી 

ઘોડો થાકી જામ છે ન ેઇન્સ્મુરીન ફનાલલાનુ ંફધં કયી દે છે. ત્માય ે
ડામાક્તફટીવ ક્તનમંત્રણભા ંન યશેતા દદીને ઇન્સ્મુરીનના આન્સજકે્ળન 

ની અલશ્મકતા ડે છે.” 
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ઈન્સ્યુીન 

 ળયીયભા ંઅલેરી ્લાદુીડં (Pancreas) નાભની ગ્રંથી ઇન્સ્મુરીન 

નાભનો ંતઃસ્ત્રાલ ફનાલ ેછે. 
 

 ઇન્સ્મુરીન રોશીભા ં યશેરા ગ્રકુોઝન ે ળયીયના કોોભા ં પ્રલળેલા 

ચાલીનું કાભ કય ેછે. 
  

 ઈન્સ્યુીન ઇન્સજકે્નની આળશ્યકતા કોન ેછે? 
 

 TYPE I DIABETES : ળયીયભા ંઇન્સ્મુરીન ફનતુ ંજ નથી એટર ે

કામભ ભાટે ઇન્સ્મુરીન આન્સજકે્ળન અલશ્મકતા ડે છે. 
 

 TYPE II DIABETES : જમાય ેગોીઓ ભાપક ના અલ ેથલા 

વય ન કય ેત્માય ેઅલા દદીન ેઇન્સ્મુરીન આન્સજકે્ળન અલશ્મકતા 

ડે છે. 



હાઇોગ્ાયસેમીયાના ક્ાં બચન્સહો હોય છે?  



 ડાયાબિટીસ માટે ગની કસરતો - મધુપ્રમેહી માટે સરલ જીળન 



ડાયાબિટીસમાં ગની સંભાલ  

તભે જભે તભાયા શાથ 

વાપ યાખો છો તેભ 
તભાયા ગ શંુપાા 
ાણી થલા વાફુથી 

વાપ કયો. 

તભાયા ગને ફયાફય 

કોયો કયી નાખો. બજે કે 

ાણી ના યશે તે જોજો. 
ફ ે અંગાની લચ્ચેના 

બાગને ફયાફય કોયા 

કયો.  

તભાયા નખને ફયાફય 

વીધા જ કાો અડા 
લા નશી.ં ંગુઠાની 

ંદય જતા નખ ને ત્માં 

થતી જાડાઇ ભાટે 

નુબલીનો ક્તબપ્રામ રો. 
તભાયા ડામાક્તફટીવના 

ક્તનષણાંતન ેભો. 



ઘયની ફશાય કે ંદય 
ખુલ્રા ગે ના ચારો. 

શંભેળા તભાયા ભાના 
ફૂટ કે વેન્સડર શેયો. 

તભાયા ફૂટ ને દયયોજ તાવો ને જુઓ કે તેભાં કોઇ ક્તતયાડ કે ખાંચ તો નથી 

ડીન,ે કે તેની ંદયનો બાગ ઈવી અલેર તો નથી ને? કે તેભા ંખીરી કે ચૂક 

ચૂબતા નથી ને [જુઓ તેભાં કોઇ એલી ડચણ ઈબી થઆ છે કે તેનાથી ગના 

બાગને વતત ઘવાયો કે આજા શોચં ેઅને રીધે ચાભડી ય વતત ઘવાયો થલાથી 
ત્માં આજા શોચંી ળકે ને રાંફે ગાે અણ ને નુકળાન થઆ ળકે.] 

ડાયાબિટીસમાં ગની સંભાલ  



તભાયી ચાભડી રીવી 

યાખો અને ભાટે તભ ે

રોળન લાયી ળકો ણ 

તેના ગની અંગીઓ 

લચ્ચે ના રગાલો. 

તભાયા ભોજા ફશુ નાના -

તંગ કે ફશુ ભોટા-શોા 

ના શોલા જોઇએ ને તે 

ભોજાને ચોખ્ખા ન ે

વુંલાા યાખો.  

તભાયા ગ કોયા ને 

થોડો ગયભાલો યશે તેલા 

ને ફન ે ત્મા ંવુધી ગયભ 

કે વુતયાઈ (ઋત ુ પ્રભાણે) 

ભોજા શેયો ને 

ચાભડાના ફૂટ શેયો.  

ડાયાબિટીસમાં ગની સંભાલ  



 ડૉક્ટરની સાહ મજુિ 
 

 બનયમીત બ્ડ સુગર ચેકઅ અથળા યુરીન સુગર ચેકઅ 

 બનયમીત ળજન માળળુ ં 

 ગ્ાયકોસીેટેડ હેમોગ્ોિીન (HbA1C) 

 ોહી મા ંચરિી ની તાસ (Cholesterol/Triglycerides) 

 આંખોની તાસ  

 હૃદય ની તાસ (ECG)  

 બ્ડ પે્રર (BP) 

 ગની તાસ 

ડાયાબિટીસ ન ેઅંકુમા ંરાખળા માટે અગત્યના રીક્ષણો (Tests) 



ટંુક સાર (Summary)  

 Be Physically Active 
(કસરત કરો) 

 

 Reduce Weight  
(ળજન ઘટાડો) 

 

 Eat Healthy Food 
(સંતુબત આહાર ો) 

 

 Keep yourself out of Stress  
(તણાળથી િચો) 

 

 Do regular Checkups  
(રગે્યુર ચેકઅ કરળો) 

 

 Follow instructions of Doctor  
(ડોક્ટરની સાહને અનુસરો) 



ડાયાબિટીસ બદળસ  






