
ભધપુ્રભેશ (ડામાફીટીવ) 
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ભધપુ્રભેશ એટરે શુું ?  
  કાફોદદત દાથથના ાચન 

દયમ્માન ઇન્સ્યરુીનના અબાલ કે 
પ્રતતયોધના કાયણે ગયફડ થલાથી આ 
યોગ ઉદ્ભલે છે. 

 આ યોગભાું તનમત કયતા લધાયે 
પ્રભાણભાું દદીના યક્તભાું ળકથયાનુું 
પ્રભાણ જોલા ભે છે. 

 આ યોગને કાયણે રાુંફાગાે દદીની 
આંખ,કીડની અને જ્ઞાનતુંત ુય 
નકુવાનકાયક અવય થામ છે  



 

ભધપુ્રભેશ કઈ યીતે થામ છે ? 

ચેતાતન્તનુી તકરીપ  કીડની દ્વાયા ગ્લકુોઝનુું 
ળોણ લધલાને કાયણે  

ગ્લકુાગોન શોભોનનો 
લધાયે સ્ત્રાલ  

ઇન્રેટીન શોભોનની ઓછી 
અવય  

ચયફીનુું વલઘટન થલાથી 
અને પેટી એવવડનુું પ્રભાણ 
લધલાથી  

યક્તભાું લધાયે 
પ્રભાણભાું ગ્લકુોઝ  

રીલય દ્વાયા ગ્લકુોઝનુું 
લધાયે પ્રભાણભાું વનભાાણ  

સ્નાયઓુ દ્વાયા 
ગ્લકુોઝનો લયાળ 
ઘટલાથી  

 ઇન્સ્યરુીનનો ઓછો સ્ત્રાલ  

Adapted from DeFronzo R. ADA Banting Lecture, 2008. 



ભધપુ્રભેશનુું લધત ુું જત ુું પ્રભાણ  
 



ડામાફીટીવનો વ્મા 

 

Prevalance 

એક અભ્માવ પ્રભાણે 
ડામાફીટીવ એ પક્ત 
ળશયેોભાું થતો યોગ 
યહ્યો નથી યુંત ુનાના 
ગાભડાભાું ણ તેના 
થલાનુું પ્રભાણ લધતુું જામ 
છે.એજ પ્રભાણે જેટરા દદી 
ડામાબફટીવનો બોગ ફન્સમા 
છે એનાથી ણ લધાયે 
રોકો એલા છે કે જે 
નજીકના બતલષ્મભાું 
ડામાફીટીવના દદી 
ફનલાની ળક્યતા ધયાલે 
છે   



 

¡Viva la Vida con Salud! 

વલશ્વભાું ડામાફીટીવનો વ્મા   

millions 

India 

31.7 

China 

20.8 

USA 

17.7 

Indonesia 

8.4 

Japan 

6.8 

લા -૨૦૦૦   

Reference: Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes. Diabetes Care. 2004; 27(5): 1047-1053. 



 

¡Viva la Vida con Salud! 

વલશ્વભાું ડામાફીટીવનો વ્મા   

millions 

India 

79.4 

China 

42.3 

USA 

30.3 

Indonesia 

21.3 

Japan 

8.9 

લા - ૨૦૧૦ 

Reference: Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes. Diabetes Care. 2004; 27(5): 1047-1053. 



 વભ્માનો વ્મા  
 ભધપુ્રભેશના દદીઓની વુંખ્માભાું બાયત વૌથી ભોખયે 

છે. 

 બાયતભાું આળયે ૫ કયોડ રોકો ભધપુ્રભેશથી ીડામ છે.  
 દદન -પ્રતત-દદન આ યોગનુું પ્રભાણ લધતુું જામ છે. 

 તલશ્વના અન્સમ દેળોની વયખાભણીભાું બાયતના રોકોને 
આ ફીભાયી દવ લથ લશરેા થલાની ળક્યતા ધયાલે 
છે. 

 આ યોગ થમા છી એને ભટાડી ળકાતો નથી  યુંત ુ
પક્ત વાયલાય કયી ળકામ છે જે પ્રભાણભાું ભોંઘી અને 
દીધથકારીન યશ ેછે.    



Glucose : This is the energy 

for the body.

Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Glucose & InsulinGlucose & Insulin

Insulin : Lets the body use 

glucose for energy.

G
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ડામાબફટીવની વભજ 

ગ્લકુોઝ એ ળયીયને ળક્ક્ત 
આનાયો ભશત્લનો ઘટક છે.   

ઇન્સ્યરુીનની શાજયીભાું જ 
ગ્લકુોઝ ળયીયને ળક્ક્ત આી 
ળકે છે 



Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Insulin  ActionInsulin  Action

Food enters the digestive system and is broken down.
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ખોયાક ચમાચમ ની દિમા દ્વાયા જઠયભાું પ્રલેળે છે.  

ડામાબફટીવની વભજ 



Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Insulin  ActionInsulin  Action

The body breaks down the food into basic 
elements, including, Glucose. Glucose is the 
body’s main source of energy. 

G
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ળયીય ચમાચમની દિમા દ્વાયા ખોયાકને ગ્લકુોઝ જેલા મૂભતૂ 
તત્લોભાું પેયલે છે, જેભાુંથી ગ્લકુોઝ ળયીયને ળક્ક્ત આનાયો ભશત્લનો 

ઘટક છે.  

ડામાબફટીવની વભજ 



Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Insulin  ActionInsulin  Action

Glucose enters the bloodstream, and the level 

of glucose in the blood begins to rise.
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શલે ગ્લકુોઝ બ્રડના પ્રલાશભાું દાખર થામ છે, એટરે બ્રડભાું 
ગ્લકુોઝનુું રેલર લધલા રાગે છે.  

ડામાબફટીવની વભજ 



Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Insulin  ActionInsulin  Action

Sensing the increase in blood glucose level the 
pancreas releases a hormone called INSULIN. 
Insulin helps the glucose to enter the cells.
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શલે લધેરા ગ્લકુોઝને કુંટ્રોર કયલા ભાટે ્લાદુતિંડ ઇન્સસરુીન 
નાભના અંત્રલનો રાલ કયે છે અને આ ઇન્સસરુીન ગ્લકુોઝને 

કોની અંદય દાખર થલાભાું ભદદરૂ ફને છે.  

ડામાબફટીવની વભજ 



Understanding DiabetesUnderstanding Diabetes
Insulin  ActionInsulin  Action

Insulin acts as a key
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ઇન્સસરુીન અશી ચાલી જેવુું કાભ કયે છે. જે કોોની દીલારને ખોરીને 
ગ્લકુોઝને દાખર થલાભાું ભદદરૂ થામ છે અને ગ્લકુોઝ ળયીયને આભ 

ળક્ક્ત આી ળકે છે.   

ડામાબફટીવની વભજ 



ભધપુ્રભેશ ભાટે જલાફદાય દયફો  

ધમુ્રાન 

બ્રડ પે્રવય લધાયે ચયફી 
લાો ખોયાક  સ્થૂ ળયીય 

લધતી ઉભય  

ગબા ધાયણ 
કયનાય સ્ત્રી  
 

આનુુંલાક્ન્ળક ફેઠાડુું જીલન  



ભધપુ્રભેશ - કાયણો  
 ધમુ્રાન 

 બ્રડ પ્રેવય  
 લધતી ઉભય  
 ભાનતવક તનાલ 

 આનુુંલાક્ન્સળકતા   
 ગબથ ધાયણ કયનાય રી  
 લધાયે લજન (ઓફેતવટી) 
 લધાયે ચયફી લાો ખોયાક  
 તલકાવ વાથે ફદરાતી જીલન ળૈરી  
 



 ભધપુ્રભશે - રક્ષણો 
 ફહ ુમતુ્ર  
 ફહ ુતયવ  
 લધાયે ભખૂ રાગલી  
 લજનભાું ઘટાડો થલો 
 અળક્ક્ત અને થાક રાગલો  
 શાથ ગભાું ખારી અને ઝનઝની થલી  
 ગપુતાુંગભાું ચેી યોગ થલો  
 ચાભડીને રગતા ચેી યોગ થલા   



 તનદાન  
A1C જમ્મા શરેાનુું 

બ્રડ ગ્લકુોઝ 
રેલર (FPG) 

જમ્મા છીનુું 
બ્રડ ગ્લકુોઝ 
રેલર (PPG) 

 

નોભથર ૧૦૦ 
ભી.ગ્રા/ડે.વી થી 

ઓછું 

૧૪૦ ૧૯૯   

પ્રી-ડામાફેટીક ૫.૭ - ૬.૪ %  ૧૦૦ -
૧૨૫ ભી.ગ્રા/ડે.

વી  

૧૪૦ - ૧૯૯ 
ભી.ગ્રા/ડે.વી 

(IGT) 

ડામાફેટીક ૬.૫ થી લધાયે ૧૨૬ ભી.ગ્રા/ડે.
વી કે તેનાથી 

લધાયે  

૨૦૦ 
ભી.ગ્રા/ડે.વી કે 
તેનાથી લધાયે  



આંખને રગતા યોગ 
જેલાકે ભોવતમો અને 

અંધાો  

કીડનીને રગતા યોગ 

જ્ઞાનતુંતનેુ રગતા 
યોગ  

ગને રગતા યોગ જેલા કે 
ચાુંદા અને છારા ાડલા  

રુધીલાાશીનીઓને 
રગતા યોગ  

હૃદમને રગતા યોગ 
અને બ્રડ પે્રવય  

સ્રોક  

ભધપુ્રભેશને કાયણે ઉદ્ભલતી 
મશુ્કેરીઓ  



ભધપુ્રભેશને કાયણે કીડનીને રગતા 
યોગ 

 ૨૫ -૩૦ % જેટરા 
ભધપુ્રભેશના દદી
ઓને રાુંફા વભમે 
મતૂ્રતિંડને રગતા 
યોગો થામ છે  



કીડનીને રગતા યોગના 
જુદાજુદા તફક્કા   

નોભાર યેંજ ભાઈરો 
અલ્બભુીનયરુયમા 

ભેરો 
અલ્બભુીનયરુયમા 

નેફ્રોટીક 
તવન્સરોભ  

૭ 

ભી.ગ્રા/રી  
૨૦ 

ભી.ગ્રા/રી 
૨૦૦ 

ભી.ગ્રા/રી 
 

અલ્બભુીન 
એક્વરીએળન 
યેટ  



 ળરૂઆતભાું કોઈણ પ્રકાયનો દુખાલો કે 
ળયીયભાું કોઈણ તકરીપ થતી નથી આ તફકે્ક 
ફહ ુજ અલ્ પ્રભાણભાું યયુીનભાું પ્રોટીન જામ 
છે જેને ભાઈિો આલ્બ્યભુીનુુંયીમા કશલેાભાું આલે 
છે.  

 જેની જાણ ેળાફની તાવ દ્વાયા થામ છે  



 થોડાક લો ફાદ ેળાફભાું પ્રોટીનના તનકારનુું પ્રભાણ 
લધલા રાગે છે અને રોશીભાું પ્રોટીનની ઉણ ેદા 
થામ છે.  

 આ તફકે્ક ળયીય ય વોજા આલે છે રોશીનુું દફાણ 
લધલા રાગે છે અને થાક લધાયે અનબુલામ છે.  



 આગ  જતા મતૂ્ર તિંડની રોશીની વાપ 
કયલાની ક્ષભતા ઘટે જામ છે અને રોશીભાું 
યયુીમા અને િીએટીન જેલા શાની કયતા 
દાથોનુું પ્રભાણ લધતુું જામ છે.  

 આ વભમે રોશીનુું દફાણ લધાયે લધે છે અને 
તેને કુંટ્રોર કયવુું લધાયે મશુ્કેર ફનતુું જામ છે.  

 આભ મતૂ્ર તિંડની કામથ કયલાની ક્ષભતા ઘટી 
જામ છે ત્માયે ળયીયનો દુખાલો,શાડકાનો દુખાલો 
શ્વાવ ચઢલો,ઘેનભાું યશવે ુું,ખેંચ આલલી કે ફેશોળ 
થઇ જવુું જેલા રક્ષણો ણ જોલા ભે છે   



 તકેદાયીના ગરા રૂે ળરૂઆતના તફકે્ક તનદાન 
ભાટે દય લે યયુીન ભાઈિો આલ્બ્યભુીનનો ટે્ટ 
કયાલતા યશવે ુું જોઈએ.  

 જો આના ેળાફભાું પ્રોટીનનો લધાયે તનકાર 
થતો શોમ તો ખોયાકભાું પ્રોટીનનુું પ્રભાણ ઓછું 
કયવુું જોઈએ (નોનલેઝ,ચીઝ લગેયે.) 

 વાભાન્સમ યીતે મતૂ્રીંડ ય જમાયે ભધપુ્રભેશની 
અવય થામ છે ત્માયે ળયીયના અન્સમ અંગો જેલા કે 
આંખનો ડદા, હૃદમ અને ભગજ ય ણ તેની 
અવય થામ છે તેથી આ અંગોની ણ તનમતભત 
તાવ કયાલતા યશવે ુું જોઈએ  



ડામાબફટીવભાું ગની કાજી   



  ડામાફીટીવ એ અંગછેદન 
ભાટેનુું એક્વીડુંટ છીનુું વૌથી 
ભોટુું કાયણ છે.  

 અન્સમ વ્મક્ક્ત કયતા 
ડામાફીટીવના દદીભાું 
અંગછેદનનો દય ૧૫-૨૦ ઘણો 
લધાયે શોમ છે  

 



 ડામાબફટીવને કાયણ ેગ ય થતી અવયો  
 

 ગની રોશીની નવો ફુંધ થલી કે વાુંકડી થઇ 
જલી. (Peripheral vascular disease – PVD) 

 ગના જ્ઞાનતુંતઓુ નફા થઇ જલા 
(Neuropathy) 



 રાુંફાગાાના અતનમુંતત્રત ડામાબફટીવને કાયણે 
ગની રોશીની નવોભાું ભેદ જાભે છે અને 
ધીભેધીભે તે વાુંકડી થઇ જામ છે. 

ડામાબફટીવને કાયણે ગ ય થતી 
અવયો  

 

 ડામાફીટીવ ઉયાુંત બ્રડપ્રેવય 
,ધમુ્રાન કે તભાકુનો ઉમોગ 
અને ળયીયભાું લધાયે ડતી 
ચયફી આ પ્રદિમા વગતાભાું 
ઘી યેડલાનુું કાભ કયે છે.   



 ળરૂઆતભાું કોઈ ખાવ રક્ષણો જોલા ભતા નથી. 
 ડોપરય ્ટડી કે એન્સજીઓગ્રાપી દ્વાયા જાણી ળકામ છે. 

 નવો વાુંકડી થઇ જામ ત્માયે થોડુક ચારલાથી ગભાું 
ગોટરા બયાઈ જતા શોમ છે અને લધાયે ચારી ળકાત ુું 
નથી થોડા આયાભ ફાદ પયીથી ચારી ળકામ છે. 

 યોગ આગ લધતા ગની ચાભડી અને ગ દપક્કા 
જણામ છે તથા  ગ લધાયે ઠુંડા યશ ેછે. 

 ગભાું વતત દુખાલો કે ફતયા યહ્યા કયે છે.  
   



 ગભાુંથી ચેતનાનુું લશન 
કયતા ચેતાતુંતઓુ 
અતનમુંતત્રત 
ડામાફીટીવ,લધાયે બ્રડ 
પે્રવય અને લધાયે ડતી 
ચયફીને કાયણે નફા ડે 
છે. 

  ઘણીલાય ગના ્નાયઓુનુું 
વુંચારન કયતી ચેતાઓ ણ 
નફી ડે છે.  

 ગની ઓટોનોતભક ચેતાઓ 
ય ણ ડામાબફટીવને કાયણે 
ખયાફ અવય ડે છે  

 



 ળરૂઆતભાું ગના તબમા કે ગની ઉયના 
બાગભાું વતત ફતયા યહ્યા કયે છે ગના 
તબમા જાડા અને ોચા થઇ ગમા શોમ તેવુું રાગે 
છે. 

 ગભાું કીડી ચારતી 
શોમ,ચટકતી શોમ 
અથલા કયુંટ રાગતો 
શોમ તેલો આબાવ 
થામ છે.   

 



 ગ જુઠા ડી જામ અને ્ળથ દુખાલો કે ગયભ 
ઠુંડાની ગભાું ખફય ડે નદશ.  

 ગના ્નાયનુી નફાઈને કાયણે ઘણીલાય 
ચારતા ચારતા ચપર નીકી જામ ,ફૂટ રો 
થામ અને ગના આકાયભાું ણ પેયપાય થઇ ળકે 
છે.  

 ગની ચાભડી સકુી અને ગયભ યશ ેછે   



 ગભાું રોશીના ઓછા 
યીભ્રભણને કાયણે ગભાું લાગે 
તો જલ્દી રૂઝામ નદશ અને 
જલ્દીથી ચે રાગે જે ઝડથી 
લધે અને છેલ્રે ગેન્સગ્રીનભાું 
દયણભે છે.  

 ન્સયયુોેથીને કાયણે ગભાું કુંઈક 
લાગે તો ખફય ડતી નથી 
અને ચેભાું દયણભે છે.  

 



 ગને યોજ તાવો અને ચાભડીભાું કોઈ કાો 
શોમ કે ચાભડી રાર થઇ ગઈ શોમ અને ઘણી 
લખત કુંઈક લાગલાને કાયણે અથલા કોઈ ફીજા 
કાયણોવય ચાભડી જાડી થઇ ગઈ શોમ તો તેનો 
તાત્કાબરક ઈરાજ કયલો જોઈએ. 

 હુુંપાા ગયભ ાણીથી ગને યોજ ધઓુ અને 
નેકીનથી લછુીને ફયાફય કોયા કયો.  

 ચાભડી જો સકુી યશતેી શોમ તો કોયેર લેવેરીન 
કે અન્સમ કોલ્ડિીભનો ઉમોગ કયો   

ગની મોગ્મ વુંબા કે તકેદાયી કેલી 
યીતે રેલી ? 



 શભેળા ગ કયતા વશજે ભોટા બટુ કે ચપર 
શયેો જેથી કયીને ગની આંગીઓ કે અંગઠુા 
ય દફાણ આલે નદશ.  

 બટુ કે ચપર શયેતા શરેા તેને ચકાવી રો કે 
તેભાું કા ુંકયી ખીરી કે અન્સમ કોઈ તીક્ષણ લ્ત ુ
નથી. 

 ફીડી કે તવગાયેટ ીલી નદશ અને તભાકુ 
સુુંઘવુું,ઘવવુું કે ખાવુું નદશ.  

 નખને ચાભડીની ખફુ નજીકથી ન કાો અને તેના 
ખણૂા કે ધાય તીક્ષણ ન યાખો.    



 ગની ચાભડી કે કાવી જાતે 
કાલી નદશ.   

 ટાઇટ  ઇરા્ટીક લાા નામરોનના 
ભોજા ન શયેો.  

 ખલુ્રા ગે કદાી ન ચારો ફને તો 
ઘયભાું ણ ચપર કે ભોજા 
શયેલાનો આગ્રશ યાખો.  

 ગને  તનમતભત લાતિક 
ચેક અ કયલો અને 
ગની તનમતભત કવયત 
કયલી  

 



ભધપુ્રભેશ અને હૃદમ તથા રોશીની 
નવોના યોગો  

 



 

 

 ભધપુ્રભેશના દદીને અન્સમ દદીની વયખાભણીભાું 
હૃદમ યોગ થલાની વુંબાલના ફભણી શોમ છે. 

 ડામાફીટીવના દદીભાું હૃદમયોગના હભુરાની 
તીવ્રતા લધાયે શોમ છે અને એક કયતા લધાયે 
નવો બ્રોક થલાની ળક્યતા લધાયે શોમ છે.  

 ગની કે ભગજની નવોભાું રોશીના 
યીભ્રભણભાું અલયોધ થલાની વુંબાલના દોઢથી 
- ફે ગણી લધાયે શોમ છે  
 



જોખભકાયક રયફો 
 લધાયે ચયફી 
 ભધપુ્રભેશ  
 ઉચ્ચ યક્તદાફ  
 ધમુ્રાન  
 ફેઠાડુું જીલન  
 કૌટુુંફીક લાયવો લગેયે   



અતીભેદ (Dyslipidemia) 

 હૃદમયોગના રગબગ ૫૦ % જેટરા દદીઓભાું 
ભેદ કે ચયફીનુું પ્રભાણ લધાયે શોમ છે. 

  ચયફીભાું ણ ખાવ કયીને ઘટ્ટ (LDL અન ે

VLDL) પ્રકાય ની ચયફી અને ટ્રામગ્રીવયાઈડનુું 
ઊંચુું પ્રભાણ હૃદમ યોગ અને રોશીની નવોના 
અન્સમ યોગો ભાટે વીધા જલાફદાય શોમ છે. 

  જમાયે HDL પ્રકાયની ચયફીનુું ઓછું પ્રભાણ 
હૃદમ યોગને નોતયે છે આભ આ પ્રકાયની ચયફી 
એ ળયીયની તભત્ર છે જે રોશીની નવોભાું જાભેરી 
ચયફીને વાપ કયે છે   

 



ખોયાકભાું વેચ્યયેુટેડ ચયફી જેલા કે ઘી ભાખણ ભરાઇ,લન્તત 
ઘી કે લધાયે તેરા દાથો લગેયે નદશ રેલા જોઈએ.  

 
આખા દદલવભાું ૧૫ ગ્રાભ જેટરી ચયફી ભે એલા કોઈણ 

તેર(વપોરા,સમુથમખુી,કાવ,તર, ભકાઈ, તવિંગતેર કે કોયાનુું 
તેર ) લન્તત તેર તયીકે લાયી ળકામ છે  

 

  

 



 ખોયાક યાુંધલાભાું ખોયાક ચોંટે નદશ તેલા લાવણનો ઉમોગ 
કયલો જોઈએ.   

 ફાપેરા ળાકબાજી અને ભાઈિો લેલ ઓલનભાું ગયભ કયેરો 
ખોયાક ખાઈ ળકામ છે. 

 દૂધ શભેળા ભરાઇ લગયનુું ીલાનો આગ્રશ યાખલો જોઈએ. 
  ળયીયભાું યશરેી ચયફીના ટે્ટ યેગ્યરુય વભમે કયાલતા 

યશવે ુું જોઈએ. 
 ખોયાકની મોગ્મ યેજી છતાું જો ચયફીના યીોટથ અનબુચત 

શોમ તો ડોક્ટયની વરાશ મજુફ મોગ્મ વરાશ રેલી જોઈએ 
અને દય ૩ ભશીને ચયફીના યીોટથ કયાલતા યશવે ુું જોઈએ. 

 



ભધપુ્રભેશને વભજો અને સખુી જીલન 
જીલો   

 

ભધપુ્રભેશભાું 
જોલા ભતુું 
અલ્વાકય 
એટરે શુું ? 



 
અલ્વાકય એટરે શુું ? 

 

 
 યક્તભાું વાકયનુું વાભાન્સમ 

કયતા ઓછું પ્રભાણ 
એ અલ્વાકય ભાટે 
જલાફદાય ફનતુું શોમ છે. 

 વાભાન્સમયીતે ૭૨ ભી.ગ્રા 
/ડે.વી થી લધાયે વાકયનુું 
પ્રભાણ યક્તભાું ઘટે ત્માયે 
અલ્વાકયના 
રક્ષણો  જોલા ભે છે   

અલ્ વાકય  

વાભાન્મ વાકય  

અવત વાકય  

૭૨ ભી.ગ્રા /ડે.વી 
થી ઓછું 

૧૨૦ ભી.ગ્રા 
/ડે.વી 

૧૪૦  ભી.ગ્રા 
/ડે.વી થી 
લધાયે  



રક્ષણો   

 ચેતલણી સચૂક 
રક્ષણો  

ભગજ અને 
જ્ઞાનતુંતનેુ વુંફવધત 
રક્ષણો 

અન્મ રક્ષણો 
વનદ્રાલસ્થાભાું અલ્ 

વાકય   



ચેતલણી સચૂક રક્ષણો  

 

હૃદમના 
ધફકાયા લધી 
જલા  
 

ળયીય ધ્રજુવુું અને ઠુંડી રાગલી  
 

યવેલો 
રાગલો અને 
ફેચેની થલી  
 

ગબયાભણ થલી અને 
ળયીય રપક્કુું ડી જવુું  
 



 
ભગજ અને જ્ઞાનતુંતનેુ વુંફવધત રક્ષણો 

 

  ચક્કય આલલા અને રત્થડીમા ખાલા  
 બચત્તની એકાગ્રતાનો અબાલ અને 

વાભાન્મ કાભકાજભાું ણ ભરૂો થલી  
 સ્લબાલ અને લતાણુુંકભાું રયલતાન 

થવુું  
 ફોરલાભાું તકરીપ અનબુલલી 
 જીદ્ધ કયલી અને ખોટો ગસુ્વો કયલો  
 લધાયે ડતી ઊંઘ આલલી અને 

ફેશોળ થઇ જવુું  
 ખેંચ આલલી અને રકલો થલો   



 
અન્મ રક્ષણો 

 

 

શોઠ અથલા જીબ 
ય ઝભઝભ થવુું  
 

ઝાુંખ આલલી અને 
ધુુંધળું દેખાવુું  
 

ેટભાું દુખાલો થલોં 
અને ભખૂ રાગલી  
 

અળક્ક્ત રાગલી  
 



વનદ્રાલસ્થાભાું અલ્ વાકય 

 

ળયીયભાું તાજગી ન 
અનબુલલી  

ઊંઘભાું યવેલો થલો 
અને ળયીય ઠુંડુ ડી જવુું  
 

ડયાભણા અને બમાનક 
સ્લપ્ના આલલા  
 

વલાયે ઉઠતા ભાથુું 
બાયે રાગવુું  
 



અલ્ વાકયના પ્રકાય 

 
 શલો: આ પ્રકાયના અલ્ વાકયભાું વ્મક્ક્ત 

જાતે ભીઠાઈ કે વાકય રઇ ળકે છે અને 
વાભાન્સમ થઇ ળકે છે. 

 ભધ્મભ હભુરાભાું ભોં દ્વાયા વાકય કે ભીઠાઈ 
આલાભાું અન્સમ કોઈની ભદદની જરૂય ડે 
છે અને વ્મક્ક્ત જાતે વાભાન્સમ થઇ ળકતો 
નથી.   

 તીવ્ર હભુરાભાું વ્મક્ક્ત ફેશોળ થઇ જામ છે 
અને તેને વાભાન્સમ કયલા ભાટે નવ દ્વાયા 
ગ્લકુોઝ આલાની કે યક્તભાું વાકયનુું 
પ્રભાણ લધાયલા ભાટેની દલાનુું ઇન્સજેક્ળન 
આલાની જરૂદયમાત યશ ેછે. 



કાયણો 

 ઇન્સ્યરુીન કે ભોં દ્વાયા રેલાભાું આલતી દલાનો 
લધાયે ડતો ડોઝ, ખોયાક ન રેલો કે ફહ ુઓછો 
રેલો. ઇન્સ્યરુીનના વભમ ,પ્રકાય કે તેને 
આલાની જગ્માભાું દયલતથનને કાયણે અન્સમ 
કેટરાક યોગો જેલા કે મકૃત,ગદુા,આંતયડા કે 
ીચ્યુુંટયી ગ્રુંથીના યોગોને કાયણ.ે 

 કેટરીક ્ટીયોઈડ જેલી દલાઓ કે જે યક્તભાું 
વાકયનુું પ્રભાણ લધાયતી શોમ તે અચાનક ફુંધ 
કયલાથી,લધાયે ડતા દારૂનુું વેલન ના કયવુું. 
 
 



ઉામો 

  શલા કે ભધ્મભ હભુરાભાું દવથી ુંદય ગ્રાભ (૨-૩ 
ચભચી) વાકય કે વાકય યકુ્ત પ્રલાશી જેવુું 
વયફત,પોનો યવ ,જ્યવુ ,ભધ કોરરીન્સકવ કે વાકય 
લાળું દૂધ રેવુું, લધાયે ડતી વાકય રેલી નદશ. 

 જો દવ ભીનીટભાું તબફમત વાભાન્સમ ના થામ 
તો વયફત  કે વાકય યકુ્ત પ્રલાશી પયીથી રઇ 
ળકામ વાભાન્સમ થમા ફાદ જો જભલાનો વભમ થમો 
શોમ તો, તનમત પ્રભાણ મજુફ ખોયાક રેલો.  

 જો જભલાનો વભમ ના થમો શોમ તો ફે ્રાઈડ 
બ્રેડ,ખાખયો કે અન્સમ કોઈ કઠો (૨૫ થી ૩૦ ગ્રાભ ) 
જેટલુું રઇ રેવુું.   



ઉામો 

 તીવ્ર હભુરાભાું દદીને ખેંચ આલે છે કે ફેબાન થઇ 
જામ છે અને ભોં દ્વાયા વાકય આલાભાું શ્વાવ 
નીભાું જલાનુું જોખભ યશલે ુું શોમ છે.  

 તાત્કાબરક ઉામ તયીકે વાકયની ઘટ્ટ જેરી કે ભધ 
ભોઢાભાું રગાલી ળકામ છે.  

 ડોક્ટય કે નવથ દ્વાયા નવભાું ગ્લકુોઝ આલો જરૂયી 
છે.  

 અન્સમ ઉામ તયીકે ગ્લકુાગોન નાભનુું ઇન્સજેક્ળન 
ચાભડીની નીચે કે થાા ય મકૂી ળકામ છે જેનાથી 
થોડાક જ વભમભાું યક્તભાું વાકય લધી જામ છે.  



તકેદાયી 

   આના ઇન્સસરુીન કે 
ભધપુ્રભેશની દલાભાું 
આના ડોક્ટયની વરાશ 
લગય કોઈ પેયપાય ના 
કયલો.  

 લધાયે ઉલાવ ના 
કયલા.  

 તનમત કયતા લધાયે 
ળાયીદયક શ્રભ ડે (દિકેટ 
કે ટેનીવ યભતા શોમ  ) 
ત્માયે દય કરાકે ૫ -૧૦ 
ગ્રાભ વાકય યકુ્ત પ્રલાશી 
રેવુું જરૂયી છે  

 



તકેદાયી 

 

 તાલ ,ઉરટી કે અન્સમ ફીભાયીને કાયણે તનમત મજુફનો 
ખોયાક ન રઇ ળકામ તો દય કરાકે -કરાકે ફ્રુટ જ્યવુ,ફ્રુટ 
તભલ્ક કે અન્સમ કેરયી કે વાકયલાા પ્રલાશી રેલા જરૂયી છે. 

 ભધપુ્રભેશ ઓખત્ર શભેળા ોતાની વાથે યાખો.  
 ૧૦ ગ્રાભ જેટરી વાકય કે ગ્લકુોઝ ટેબ્રેટ શભેળા ોતાની 

વાથે યાખો.  
 જો શાથ ગની બાયે કવયત કયલાના શોમ તો ઇન્સ્યરુીનનુું 

ઇન્સજેક્ળન ેટ ય રેવુું લધાયે દશતાલશ છે  



ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ 

(DKA) 
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 ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ એ ડામાબફટીવભાું 
ઉદ્ભલતી અત્મુંત ગુંબીય ફીભાયી છે.  
 આ ફીભાયીની વાયલાય ભાટે ઇન્સ્યરુીન 
અતનલામથ ફની જામ છે અને ઇન્સ્યરુીન લગય 
દદીની ભયલાની ળક્યતાઓ લધી જામ છે.  
 આ ફીભાયીભાું વભમવયની વાયલાય વાથે ણ 
મતૃ્યનુો દય રગબગ ૫ % જેટરો જોલા ભતો શોમ 
છે.  

 

 



ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ 
(DKA) એટરે શુું ? 

 

આ પ્રકાયની ક્્થતતભાું રોશીભાું ગ્લકુોઝનુું પ્રભાણ 
ખફુ જ લધી જામ છે.  

ળયીયભાું ચયફીના લધાયે ડતા જથ્થા અને 
તેના દશનને કાયણે કીટોન્સવ ેદા થામ છે તેના 
દયણાભે રોશી એવીડીક(PH > 7) થલા રાગે 
છે.   
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ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ  
ના રક્ષણો 

 લધાયે તયવ રાગે છે  
 લાયુંલાય ેળાફ ભાટે જવુું ડે છે  
 ેટભાું અવહ્ય દુખાલો થલો  
 ભખૂ ન રાગલી ઉફકા આલલા અને ઉરટી 

થલી  
 શાુંપ ચઢલો તથા શ્વાવભાું ભીઠી લાવ આલલી   
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રક્ષણો 
 અતતળમ થાક અનબુલલો અને ળયીય તટૂવુું 
 કાયણ લગય અચાનક લજનભાું ઘટાડો થલો 
 ફેચેની અને મ ૂુંઝલણ અનબુલલી  
 લધાયે ઊંઘ આલલી  
 ફેશોળ થઇ જવુું 
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ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ  
 (DKA) થલાના કાયણો 

  ડોક્ટય દ્વાયા જણાલલાભાું આલેલુું ઇન્સ્યરુીન ફુંધ 
કયલાથી અથલા ઓછું મકૂલાને કાયણે 

ઇન્સ્યરુીનના પ્રકાય કે ભાત્રાભાું પેયપાય કયલાથી  
ચે રાગલાને કાયણે  
ળાયીદયક ફીભાયી જેલી કે એક્વીડુંટ, ટ્રોભા,  ફે્રકચય, 

શાટથ  એટેક લગેયેને કાયણે  
ભાનતવક તણાલ-ડય,બમ,ગુ્ વો,લગેયેને કાયણે  
ભાતવકની ળરૂઆત કે ખુ્ત લમભાું અવાધાયણ 

ળાયીદયક વદૃ્ધિને કાયણે 
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ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવ  
નો ઉામ  

 

 શલા કેવભાું યેગ્યરુય ઇન્સ્યરુીનના ડોઝભાું 
૧૫-૨૫ % જેટરો લધાયો કયલો.  

ષુ્ક ાણી અને પ્રલાશી રેવુું દય ફે કરાકે 
ેળાફભાું સગુય અને કીટોન નુું પ્રભાણ જોતા 
યશવે ુું.   

62 



ઉામ  
 

જો ૨૪ કરાકભાું ેળાફભાું આલતા કીટોન્સવ ફુંધ 
ન થામ તો શો્ીટરભાું દાખર થઇ જવુું.  

ગુંબીય કેવો કે જેભાું ઉરટી,શાુંપ કે ઘેનની અવય 
દદીભાું જોલા ભે તો તાત્કાબરક શો્ીટરભાું 
દાખર થઇ જવુું   
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તકેદાયી 
 

 કોઈણ વુંજોગોભાું આનુું ઇન્સ્યરુીન ડોક્ટયની 
જાણ ફશાય ફુંધ ન કયો.  

 ડોક્ટયની વરાશ લગય ઇન્સ્યરુીનની જાત કે ભાત્રાભાું 
પેયપાય ન કયલો.  

 ગેવ કે અચાના રક્ષણોને શલાળથી ન રો અને 
ેળાફભાું કીટોન્સવ ચેક કયો.  

ચે કે ભાનતવક તણાલભાું જમાયે તબફમત ઠીક ન 
રગતી શોમ ત્માયે ઘણીલાય ઇન્સ્યરુીનનો ડોઝ લધાયે 
રેલાની જરૂય ડે છે.  64 



તકેદાયી 

 

 ડામાફીટીવ જમાયે લધે ત્માયે તભાયા ડોક્ટયને 
જણાલી ડોઝ એડજ્ટ કયી બ્રડ સગુયને નોભથર કયો.  

 ડામાફેટીક કીટોએવીડોવીવના રક્ષણો જણાતા જ 
ળરૂઆતભાું બ્રડ સગુય,ેળાફભાું સગુય અને 
કીટોન્સવનુું ચેકીંગ કયો અને આના ડોકટયનો 
તાત્કાબરક વુંકથ કયો 
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ેળાફભાું કીટોન્વની તાવ  

ળયીયભાું યશરેા કીટોન્સવનુું પ્રભાણ 
જાણલા ભાટે વશરેાઈથી ઉરબ્ધ કીટો 
ડામ્ટીક્વ નાભની વીનો ઉમોગ 
કયી ળકામ છે.  

આ વીની ભદદથી ેળાફભાું યશરેા 
ગ્લકુોઝ અને કીટોન્સવ ફુંનેની ભાત્રા 
જાણી ળકામ છે. 

 યીએજન્સટ ેડ તયપનો બાગ ેળાફભાું 
ફોી તયત કાઢી રેલો.  
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ેળાફભાું કીટોન્વની  
તાવ  

૩૦ વેકુંડ ફાદ ગ્લકુોઝનુું અને ૪૦ 
વેકુંડ ફાદ કીટોન્સવનુું યીડીંગ કયવુું. 

  
ટ્ટીભાું ફે ેડ શોમ છે જેભાું 

ઉયનુું ેડ સગુય અને નીચેનુું ેડ 
એતવટોન દળાથલે છે ્ટ્રીના ેડના 
કરયને દળાથલેરા વભમે ફોટર ય 
આેરા કરય વાથે વયખાલવુું.  
 67 
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ેળાફભાું કીટોન્વની તાવ  

 ૩૦ વેકુંડ ફાદ 

૪૦ વેકુંડ ફાદ 

Glucose 

NEGATIVE  Trace        +         ++      +++   ++++ 

 Trace         +          ++     +++    ++++ 
Ketone 

NEGATIVE 



ભધપુ્રભેશના પ્રકાય 

 ટાઈ - ૧ ભધપુ્રભેશ (૫%) 

 ટાઈ - ૨ ભધપુ્રભેશ (૯૦-૯૫% ) 
 ચોક્કવ જ્ઞાત કાયણોવય થતો ભધપુ્રભેશ (૧-૫%) 

  ગબાથલ્થા દયમ્માન થતો ભધપુ્રભેશ (૧-૨%) 



ભધપુ્રભેશન ેરગતા જોખભો 
ટૂુંકા ગાાના  
 કોભા 
 ચે  
 અલ્વાકય   

 

રાુંફા ગાાના 
 હૃદમ અને રુતધયલાદશનીને 

રગતા યોગો 
 ક્ષઘાત  
 ગનુું ગેન્સગ્રીન 

 આંખ અને નેત્રટરના  
 યોગો 
 કીડનીને રગતા યોગ 
 જ્ઞાનતુંતનુે રગતા યોગ 

જાતીમ વભ્માઓ 
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ડામાબફટીવના કાબનૂી વાથોવાથ અન્મ શુું 
કાજી યાખલી? 

  બ્રડ પે્રળયની તાવ અને વનમુંત્રણ:   

 ડામાબફટીવનાું ઘણાું ફધા દદીઓભાું ડામાબફટીવની 
વાથોવાથ બ્રડપે્રળય ણ લધાયે યશ ેછે. 
ડામાબફટીવ અને શાઇ બ્રડપે્રળય બેગા થામ ત્માયે 
આંખ, રકડની અને હ્યદમ ય નકુવાન થલાની 
ળકમતાું ખફૂ લધી જામ છે. 

 
 આંખની વુંબા :   

 ડામાબફટીવને કાયણે રાુંફે ગાે આંખના 
નેત્રટરને નકુવાન થામ છે અને રયણાભે અંધાો 
ણ આલી ળકે છે. ડામાબફટીવને કામભ કાબભૂાું 
યાખલાની વાથોવાથ દય લે આછાભાું ઓછી એક 
લખત આંખના ડદાની તાવ આંખના વનષ્ણાત 
ડોકટય ાવે કયાલી રેલી જરૂયી છે. 
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 ભોંની વુંબા :   

 ડામાબફટીવનાુંદદીઓભાું દાુંતના ેઢાભાું ચે 

રાગલાનુું ફહુું વાભાન્મ ણે જોલા ભે છે. આ 

ઉયાુંત ભોં-ગાભાું ફુગનો ચે રાગલાની 
ળકમતા ણ ડામાબફટીવનાુંદદીભાું લધ ુયશ ેછે. દય 

છ ભરશને એક લખત દાુંતના ડોકટય ાવે દાુંતની 
તાવ કયાલલી ડામાબફટીવનાુંદદી ભાટે જરૂયી છે. 

 

 ચાભડીની વુંબા :   

 ચાભડી ય ફુગ કે અન્મ ચે રાગલાની ળકમતા 
ડામાબફટીવભાું લધ ુયશ ેછે. ચાભડી ય ચે ન 

રાગે એ ભાટે ચાભડીને વનમવભત સ્લચ્છ અને કોયી 
(સકૂી) યાખલી જરૂયી છે. જો ચાભડી ય કમાુંમ 

ચીયો ડે તો તયત ચોખ્ખા ાણી કે એન્ટી વેપ્ટીક 

વોલ્યળુનથી વાપ કયીને ઉય ધૂન રાગે એ ભાટે 

સ્લચ્છ જ ુંતમુકુત ાટો ફાુંધી દેલો જોઇએ.  
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ગની વુંબા  
 

 

 

 ડામાબફટીવનાું દદીઓભાું ગની યકતલારશની તથા ચેતાઓને 

નકુવાન થલાથી ગભાું ઇજા થલાની અને ઇજા થમા છી 
જરદી ઘા ન રૂઝાલાની તકરીપ થામ છે. 

 સ્લતાવ : 

 દયેક ડામાબફટીવના દદીએ વનમવભતણે યોજ રદલવભાું ત્રણ 

લખત ોતાના ગની સ્લતાવ કયલી ખફૂ જરૂયી છે. 

 
 સ્લચ્છતા: 
 ગને વાપ અને કોયો યાખલો ખફૂ જરૂયી છે અને ખાવ તો આલા કાા, ચીયા, 

પોલ્રા લગેયેને ચોખ્ખા, ઉકાીને ઠુંડા કયેર ાણીથી વાપ યાખલા જોઇએ. 

 ગયખાું:  
 ચા રલા કે દોડલા ભાટેનાું બટૂ વનમવભત શયેલાું જોઇએ. કાભના કરાકો દયમ્માન 

દય ચાય કરાકે બટૂ ફદરી નાખલા જોઇએ. 

 ભોજાું: 
 બટૂની જેભ જ ભોજાું અંગે ણ મોગ્મ કાજી યાખલી જરૂયી છે. ગની વુંલેદના 

ઓછી થઇ ગઇ શોમ એલા દદીઓએ તો દય ચાય કરાકે શઝૂની વાથે ભોજાું ણ 

ફદરી નાખલા જરૂયી છે. કોટનનાું ભોજાું ઉત્તભ ગણી ળકામ.  
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 વ્મવનમકુ્ક્ત :   

 ડામાબફટીવભાું તભાકુથી 
 (૧) શાથ-ગની યકતલારશનીઓભાુંથી જતો યકત 

પ્રલાશ અલયોધામ છે.  

 (૨) રકડની અને ચેતાતુંત્રને નકુવાન થલાની ળકમતા 
ડામાબફટીવ અને તભાકુનુું વેલન બેગાું થલાથી લધે છે. 

 (૩) ડામાબફટીવ અને તભાકુ ફુંને બેગા થઇને 

હ્યદમયોગ થલાની ળકમતા ત્રણ ગણી લધાયે કયે છે. 

 (૪) તભાકુના વેલનથી બ્રડ પે્રળય અને બ્રડ શગુય 

ફુંને લધે છે અને રયણાભે ડામાબફટીવ ફેકાબ ુયશ ેછે 

જે રાુંફે ગાે ઘણા કોમ્પમ્પ્રકેળન કયી ળકે છે. 

 (૫) તભાકુ અને ડામાબફટીવ ફુંને ને કાયણે નવૂુંકતા 
આલી ળકે છે 

 

 ભનની વુંબા : 

 ડામાબફટીવની તકરીપ ભાનવવક તાણ લધલાથી 
ફેકાબ ૂથઇ જામ છે. મોગાવન - ધ્માન - વલાળન - 

ઊંડા શ્વાવોશ્વાવ લગેયે તણાલમકુ્ક્ત ભાટે ઉમોગી છે.  
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 રકડનીની વુંબા :   

 ડામાબફટીવનાું દદીભાું રાુંફે ગાે રકડનીને 
નકુવાન થલાની ળકમતા શોમ છે. શગુયનુું ચસુ્ત 
વનમુંત્રણ રકડનીને નકુવાનથી ફચાલે છે. 
ઓછાભાું ઓછ દય છ ભરશને રોશીભાું યરુયમા 
અને રીએટીનીનની તાવ કયતાું યશીને 
રકડનીની ક્સ્થવત જાણી ળકામ. 

 

 હ્રદમની વુંબા :   

 ડામાબફટીવનાું દદીભાું શાટા  એટેક આલલાની 
ળકમતા ખફૂ લધાયે યશ ેછે. ઓછી ચયફીલાો 
ખોયાક, વનમવભત કવયત, વ્મવનમકુ્ક્ત અને 
ભાનવવક ળાુંવત હ્રદમયોગથી ળયીયને ફચાલલા 
ભાટે ખફૂ જરૂયી છે.  



ભધપુ્રભેશનુું તનમુંત્રણ  



ભધપુ્રભેશના તનમુંત્રણનુું ધ્મેમ 

 અકા અલવાનથી ફચવુું  
 અલ્કારીન તલભતાઓ જેલી કે ચે અને 

ભધપુ્રભેશની મછુાથથી ફચવુું 
 દીધથકારીન (કીડની,આંખ,હૃદમ અને ગ) ને 

    રગતી તલભતાઓથી ફચવુું    



તનમુંત્રણનુું રક્ષ્મ 

 યક્તભાું ળકથયાનુું પ્રભાણ ળક્ય એટલુું 
નોભથર યાખવુું  

 દા.ત ભખૂ્મા ેટે : ૭૦ - ૧૦૫ 
ભી.ગ્રા/ડે.વી 

 જમ્મા શરેા : ૮૦- ૧૨૦ ભી.ગ્રા/ડે.વી 
 જમ્મા છી ૨ કરાકે : ૧૦૦ - ૧૪૦ 

ભી.ગ્રા/ડે.વી 
 બ્રડ પ્રેળય : ૮૫/૧૩૫ થી ઓછું 
 યક્ત ભેદનુું વારુું તનમુંત્રણ  
 ધમુ્રાન કે તભાકુનુું વેલન ફુંધ કયવુું. 



યક્ત વાકયને અવય કયતા રયફો 
 

●●●●●●●●●  
☻☻☻☻ 

 યક્ત વાકય 
આશાય વ્મામાભ દલાઓ 

ભાનવવક 
તનાલ   



્લવુંબા 
અંગેની 
કેલણી  

દલાઓ અન ે

ઇન્સ્યરુીન 

આશાય 

વ્મામાભ 

ભોનીટયીંગ  



આશાય તનમોજન 

મોગ્મ આશાય ઉજાથ  
 દદલવ દયતભમાન તેનુું ૩ મખુ્મ બોજન અને 

૩ ના્તાઓભાું તલબાજન કયવુું.  
 તવમ્ર સગુય અને વેચ્યુુંયેટેડ પેટનુું પ્રભાણ 

ખોયાકભાું ફને તેટલુું ઓછું શોવુું જોઈએ. 
 યેળયકુ્ત ખોયાક લધાયે ખાલાનો આગ્રશ 

યાખલો. 
મોગ્મ ભાત્રાભાું ખોયાકના તલતલધ ઘટકો અને 

તલટાભીન રેલા.  



આશાય ળુંકુ  

 



કવયત તનમોજન  

હૃદમ,યક્તલાદશનીઓ ,શાડકા તથા ્નાયઓુ 
વાયી યીતે કાભ કયી ળકે છે.  

 કવયત દયતભમાન અલ્વાકયથી ફચલા મોગ્મ 
તકેદાયી યાખલી જરૂયી ફને છે. 

મોગ અને કવયત ભાનતવક તણાલને શલો 
કયલાભાું ભદદરૂ થામ છે.  

 તનમતભત કવયતથી યક્ત 
વાકયનુું વારુું તનમુંત્રણ ળક્ય 
ફને છે.  
 



ભધપુ્રભેશ અને જાત તાવ 

 



જાત તાવ કેભ જરૂયી છે ? 

ભધપુ્રભેશ એ એકલાય થમા છી ન ભટે એલી દીધથકારીન 
ફીભાયી છે.  
અતનમુંતત્રત ભધપુ્રભેશ,લધાયે બ્રડ પે્રવય,લધાયે લજન કે લધાયે 
ચયફી લગેયેને કાયણે રાુંફેગાે અનેક તલભતાઓ વજાથમ છે.  
દા.ત  લધાયે ડતા ગ્લકુોઝને કાયણે વુંબતલત જોખભો  
હૃદમ યોગ 

કીડનીને રગતા યોગ 

્ટ્રોક  
અંગ તલચ્છેદન 

અંધાો 
ઇન્સપેકળન 
ડામાફેટીક કોભા      
 



અલ્ વાકયને કાયણે વુંબતલત 
જોખભો 

o યવેલો થલો  
o ળયીય દપકુ્કું ડી જવુું  
o ભાથુું દુખવુું  
o ચક્કય આલલા  
o ધ્રઝુાયી થલી અને ઠુંડી 

રાગલી  
o શોઠ અથલા જીબ 

ઝભઝભ થવુું 
o રથડીમા આલલા  

 

o ફેચેની રાગલી  
o આંખે અંધાયા આલલા 

અને જોલાભાું તકરીપ 
ડે   

o ચેન ન ડે અને 
વખત ભખૂ રાગી શોમ 
તેલો ેટભાું દુખાલો 
થામ 

o ખેંચ આલે અથલા 
ક્યાયેક ફેબાન થઇ 
જલામ  

 



જાત તાવના ઘટકો 
ઘટક  તાવનો વભમ 

ગાો  
રક્ષમાુંક 

લજન દય ૩ ભશીને  ઉંચાઈ અને ઉભય 
પ્રભાણે  

બ્રડ ગ્લકુોઝ  ઓછાભા ઓછું ૩ 
લાય અને જરૂદયમાત 
મજુફ (ટાઈ-૧ છે 

કે ટાઈ-૨ 
ડામાફીટીવ તે 

મજુફ )  

ળક્ય તેટલુું નોભથરની 
નજીક આના 

ડોકટયના જણાવ્મા 
મજુફ   

બ્રડ પ્રેવય  દયયોજ  ૧૩૦/૮૦ ભી.ભી થી 
ઓછું શોવુું જોઈએ 

  



રીીડ્વ (યક્તભાું 
ચયફીનુું પ્રભાણ )  

લાવિક TC < 200 mg% 

LDL-CL< 100 

mg% 

HDL-CL>40 mg% 

TG<150 mg% 

HbA1c દય ૩ ભશીને  < 7 % 
ડોક્ટય વાથે તનમત 

કામથ મજુફ  
ભાઈિો 

અલ્ફીભીનુુંદયમા 
લાતિક _ 

હૃદમ આંખ કીડની 
અને ગની 

તાવ  
 

લાતિક _ 

  



 ઉયોક્ત તભાભ ઘટકોનુું 
ભોનીટયીંગ કયી વતત 
તનમુંત્રણભાું યાખલાથી 
ડામાબફટીવને કયને ઉદ્ભલતી 
તલભતાઓ ટાી ળકામ છે કે 
શલી કયી ળકામ છે.  

 ડામાફીટીવના દદીએ યક્ત 
વાકય કે યક્ત દાફની જાત 
તાવ યાખલી જોઈએ  



 કવયત કમાથ શરેા અને છી બ્રડભાું ગ્લકુોઝનુું પ્રભાણ 
ચેક કયલાથી ખમાર આલે છે કે કવયત કયલાથી બ્રડના 
ગ્લકુોઝ રેલરભાું કેટરો ઘટાડો થામ છે.  

 એજ યીતે દલા કે ઇન્સસરુીનની ભશત્તભ અવય જાણલા ભાટે 
ણ ્લતાવ ઉમોગી થઇ ળકે છે  



યક્તવાકયની જાત તાવના પામદાઓ 

 તનમતભત ્લ તાવથી તભે તભાયી વાયલાયનો 
રક્ષ્માુંક તવિ કયી ળકો છો અને ડામાફીટીવના જોખભી 
ઝોનની ફશાય યશી ળકો છો.  

 તભાયા બ્રડ ગ્લકુોઝનુું પ્રભાણ દદલવ દયતભમાન 
આલન જાલન કયી ળકે છે જેનો આધાય તભે રીધેરા 
આશાય કવયત દલા અને ઇન્સસરુીનના ડોઝ અને વભમ 
તથા ળાયીદયક અને ભાનતવક દફાણ ય યશરેો છે.  

 ્લતાાવને રીધે તભાયા ડોક્ટય જાણી ળકે છે 
વાયલાયની તભાયા ્લા્થ્મ ય કેલી અવય થઇ યશી 
છે આભ કયલાથી તભાયા ડોક્ટયને ખ્માર યશ ેછે કે કમો 
અને કેટરો ખોયાક ખાલાથી તભે ડામાફીટીવના 
જોખભી ઝોનભાું આલી જાઓ છો  



 ્લ તાવને કાયણે રોશીભાું લધતા કે ઘટતા ગ્લકુોઝની 
ભાત્રાનો ખ્માર આલી જામ છે અને તેનો તયત ઉામ 
ળોધી ળકામ છે. 

 જમાયે અલ્ વાકયના રક્ષણો અનબુલામ ત્માયે તયત જ 
રોશીભાું વાકયનુું પ્રભાણ ચેક કયી ળકામ છે. 

 રેફોયેટયીભાું અત્માયે ઉરબ્ધ સતુલધાઓ પ્રભાણે વલાયનુું 
વાચુું પા્ટીંગ સગુય કે યાતના જમ્મા શરેાનુું  કે જમ્મા 
છીનુું કે યાત દયતભમાનનુું સગુય ચેક કયાલવુું વ ુંબલ નથી.  

 વાભાન્સમયીતે રેફોયેટયીભાું બ્રડ આપમા છી ૩ થી ૪ 
કરાકે યીોટથ  ભે છે જે તે વભમના ઇન્સ્યરુીનના ડોઝભાું 
પેયપાય કયલા ભાટે કે અલ્ વાકયના ઉામ કયલા ભાટે 
કાભ રાગત ુું નથી.  
 



યક્ત વાકય રક્ષમાુંક 

તભાયા ડોક્ટય વાથે ફેવીને તભાયા જમ્મા શરેાનુું,જમ્મા 
છીનુું અને દદલવ દયતભમાન કોઈણ વભમનુું બ્રડ 
ગ્લકુોઝનુું રક્ષ્માુંક નક્કી કયો,જે નોભથર બ્રડ સગુય રેલરની 
નજીક શોમ.  
તભાયા યક્ત વાકયની જાત તાવના યીોટથ  એક 
નોટ્બકુભાું નોટ કયો અને આ નોટબકુ દયેક તલઝીટ લખતે 
તભાયા ડોક્ટયને ફતાલો  
 



સ્લતાવની દ્ધવત 

 યયુીન ગ્લકુોઝની તાવ :- 
 અલ્ વાકયને જાણી ળકાતી નથી.  
 રોશીભોની વાકય વાથે ઘણીલાય ભેચ થતી નથી.  
 યક્ત વાકયની તાવનો માથમ નથી  
 

 બ્રડ ગ્લકુોઝની તાવ:-  
 ગ્લકુોભીટય દ્વાયા થઇ ળકે છે.  
 ખફુ જ ઝડથી યીઝલ્ટ જાણી ળકામ છે (૫ થી ૧૫ 

વેકન્સડભાું) 
 યીઝલ્ટ ચોક્કવ અને તલશ્વનીમ શોમ છે.  



તનષ્કથ 

 પ્રત્મેક ડામાફીટીવના દદીએ ગ્લકુોભીટય લવાલવુું 
અત્મુંત જરૂયી છે.  

 ગ્લકુોભીટયને કાયણે તભે બ્રડ ગ્લકુોઝના વેપ ઝોનભાું 
છો કે નદશ તેનો ખ્માર લધ ુવાયી યીતે યાખી ળકામ છે.  

 તેને કાયણે દલા અને ઇન્સ્યરુીનનુું એડજ્ટભેન્સટ વય 
ફને છે  



સબૂચત કવયતો:  
  1 અઠલાદડમાભાું 1000 કેરયી ફલા ભાટે શુું કયવુું 

જોઈએ  

Running  
11 miles 
 

Walking   
12 miles 
 

Gardening  
5 hours 
 

Dancing 3 
hours 
 

Cycling 22 miles 
 



યક્ત વાકયની જાત તાવ  

 દયેક ભધપુ્રભેશના દદીએ ઘયભાું ગ્લકુોભીટય 
લવાલવુું અત્મુંત જરૂયી છે. 

 લાયુંલાય જાત તાવથી જ મોગ્મ તનમુંત્રણ ળક્ય 
ફને છે. 

 અલ્ વાકાય જેલી આાતકારીન દયક્્થતતભાું 
્લતાવ ખફુ ઉમોગી ફને છે. 

 ્લતાવ વય,વ્તી અને ચોક્કવ છે   



દલાઓ અને ઇન્સ્યરુીન 

 

  એજયીતે ફજાયભાું જુદાજુદા   
પ્રકાયના ઇન્સ્યરુીન ણ જોલા ભે 
છે, જે અંગેની જાણકાયી અને  ્લ 
કેલણી રેલી જરૂયી ફને છે.  
 
 

 ઇન્સ્યરુીન લધથક ,ઇન્સ્યરુીન 
વશામક અને વાકય પ્રતત ળોક 
એભ જુદાજુદા પ્રકાયની દલાઓ 
ઉરબ્ધ છે.  

આ દલાઓ તલેની જાણકાયી 
જરૂયી છે.   

 



ઈન્સ્યરુીનનુું દલા તયીકે કામા 
 
 દયેક ભાણવના ળયીયભાું ઈન્સ્યરુીન શોમ તે 

્લાદુતિંડભાું ઉત્ન્ન થઇ રોશીભાું બે છે. આ 
ઈન્સ્યરુીનની ભદદથી ખોયાકભાુંથી ફનેર ળકથયાભાુંથી 
ળયીયનો કોોને ળક્ક્ત ભે છે. આ ઈન્સ્યરુીન 
ળયીયના "ાલયશાઉવ"ની ચાલી છે. જમાયે 
ડામાબફટીવ થામ ત્માયે ળયીયભાું ઈન્સ્યરુીનની ખાભી 
શોમ છે અથલા ઈન્સ્યરુીનની કામથળક્ક્ત ઘટી જામ છે. 
જમાયે આ ખાભી લધાયે પ્રભાણ શોમ ત્માયે રોશીભાું 
ળકથયાનો બયાલો થલાું રાગે છે અને ળયીય નફળું 
ડલા રાગે છે. 

 આ ફધી તકરીપોનો એક જ ઉામ છે અને તે છે 
ઈન્સ્યરુીન 



ડામાબફટીવના ક્ાું ક્ાું દદીઓ ભાટે
 ઇન્સ્યરુીન જરૂયી છે. 

  (૧) ડામાબફટીવ ટાઇ-૨ ના દદીઓના ળયીયભાું 
ઈન્સ્યરુીનના કામથની અંળતઃ ખાભી શોમ છે ભાટે 
ળરૂઆતભાું આ દદીઓ ભાટે ખોયાક, કવયત અને 
ભોઢેથી રેલાની ટીકડીઓ વારૂ કાભ આે છે. જેભ 
ડામાબફટીવને લધ ુલો થામ તેભ ળયીયની ઈન્સ્યરુીન 
ઉત્ન્ન કયલાની ક્ષભતા ઘટતી જામ છે અને આલે 
લખતે ભોઢેથી રેલાની ટીકડીઓ કાભ કયતી નથી. 



 (૨)  ટાઇ-૧ ડામાબફટીવભા દદીઓના ળયીયભાું 
ઈન્સ્યરુીનની રગબગ યેુયુી ખાભી શોમ છે ભાટે આ 
દદીઓ ભાટે ઈન્સ્યરુીનના ઇંજેકળન, એ એક ભાત્ર 
વાયલાય છે. 

 (૩) વગબાથલ્થાનાું ડામાબફટીવના દદીને, જમાયે 
કોઇણ ગુંબીય, બફભાયી, જેલી કે જ ુંતઓુનો ચે,ગનો 
ગેંગયીન, હૃદમયોગનો હભુરો કે કોઇણ ભોટાું 
ઓયેળનની જરૂયીમાત શોમ તમાયે ઈન્સ્યરુીનના 
ઇંજેકળન રેલાું જરૂયી ફને છે. ડામાબફટીવ લધી 
જલાથી થતી તકરીપો, ડામાબફટીક કીટો એવીડોવીવ કે 
ડામાબફટીક કોભાભાું ણ ઇન્સ્યરુીન એ જ મખુ્મ 
વાયલાય છે. 

 

 



ઇન્સસરુીનની વાચલણી   

ફુંધ ળીળી અથલા 
ફોટર  

 ફ્રીજની અંદય 
યાખવુું  

ફોટર ય 
રખેરી તાયીખ 
જોઇને જ 
લાયલી  

ખોરેરી  ળીળી 
અથલા ફોટર 

ફ્રીજની અંદય 
યાખવુું  
 

૩ ભદશના છી 
પેકી દેલી  

વાભાન્સમ રૂભના 
તાભાને  

1 ભદશના છી 
પેકી દેલી  
 

ખોરેરી  ળીળી 
અથલા ફોટર 
 



ઇન્સસરુીનનુું ઇન્સજેક્ળન કઈ જગ્માએ 
આવુું. 

ઇન્સસરુીનનુું ઇન્સજેક્ળન કઈ જગ્માએ 
આવુું  ત ેતભે જાતે જ નક્કી કયી 
ળકો છો કે તભાયે  કઈ 
જગ્માએ ઇન્સજેક્ળન આવુું છે, 
ળયીયભાું જે જગ્માએ ચયફી લધાયે 
શળે ત્માું ઇન્સજેક્ળન આવુું વશલે ુું 
યશ ેછે, જેભ કે વાથ કયતા ેટભાું 
વશરેાઈથી ઇન્સજેક્ળન આી ળકામ 
છે અને જલ્દીથી અવય ભેલી 
ળકામ છે  



વીયીન્સઝ ખયીદતી લખતે 
ધ્માનભાું યાખલા જેલી ફાફતો  

ઇન્સસરુીનની વીયીન્સઝ જુદીજુદી વાઇઝભાું આલતી શોમ છે, 
એટરે ઇન્સસરુીનની વીયીન્સઝ ખયીદતી લખતે આણે કમા 
પ્રકાયના ઇન્સસરુીનની ળીળી લાયીએ છીએ તે વભજવુું 
ઘણુું અગત્મનુું ફને છે. દા.ત :4o યતુનટની વીયીન્સઝ 
લાયતી લખતે 40 યતુનટની ઇન્સસરુીન ની ળીળી અને 
100 યતુનટની વીયીન્સઝ લાયતી લખતે 100 યતુનટની 
ઇન્સસરુીન ની ળીળી લાયલી જોઈએ . 



ઇન્સ્યરુીન તલળેની ગેયવભજ  
 ડામાફીટીવભાું ઇન્સ્યરુીન રેલાનો ભતરફ છે કે 

તભે ડામાફીટીવના રા્ટ ્ટેજ ય છો.   
 ઇન્સ્યરુીન રાુંફા વભમ સધુી રેલાથી નકુવાન 

થામ છે.  
 ઇન્સ્યરુીન એક લખત  રેલાનુું ચાલ ુકમાથ છી 

ળયીયને ઇન્સજેક્ળન રેલાની આદત ડી જતી 
શોમ છે.  

 ઇન્સ્યરુીન રેલાથી ભાયી જીંદગી ઘણી 
કોમ્રીકેટેડ(મશુ્કેરીબયી) ફની જળે.  



ડામાબફટીવથી ફચવુું શોમ તો શુું કયવુું? 
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 (૧) લજન નોભારથી લધે નશીં એનુું ધ્માન યાખો. આદળા લજન 

ફયાફય તભાયી ભીટયભાું ભાેર ઊંચાઇનો લગા ગણુ્મા એકલીવ.  

 (૨) ેટનો ઘેયાલો થાાના ઘેયાલા કયતાું ૯૦ ટકાથી ઓછો શોલો 
જોઇએ.  

 (૩) વનમવભત ૩૦ વભવનટ ચારલાની કે અન્મ કવયત કયો.  
 (૪) ખોયાકભાું ળકમ એટરા લધ ુયેવાયકુત ખાદ્યદાથો (કઠો, 

ળાકબાજી, પો અને આખાું ધાન્મો) લાયો. 
  (૫) ભેંદાલાી, ખાુંડલાી અને ઘી-તેરથી બયયૂ લસ્તઓુ 

ખાલાનુું ળકમ એટલુું ઓછું કયો.  
 (૬) ભાનવવક તાણ ન થામ એ પ્રભાણે કાભનુું આમોજન કયો. 

વનમવભત મોગ - ધ્માન અને ભનોળાુંવતના પ્રમત્નો કયો. 



જ્ઞાન અને  કેલણી 
 ભધપુ્રભેશ થમા છી રાુંબ ુઅને 

વારુું જીલન જીલલા ભાટે તેને 
વભજવુું ઘણુું જરૂયી ફને છે. 

 યક્ત વાકયની જાત 
તાવ,ઇન્સ્યરુીન આલાની 
મોગ્મ િતત,ગની વુંબાય,કવયત 
અને કીટોન લગેયેની ફાફતભાું 
દદીની જાગરૂકતા ખફુ જ જરૂયી 
ફને છે.  
 
 



ધ્માન યાખલા જેલી ફાફતો   
 ડામાબફટીવને વૌથી શરેા ખોયાક અને કવયત દ્વાયા કુંટ્રોર 

કયલા પ્રમત્ન કયલો જોઈએ તે છીજ ડામાફીટીવની 
ટેબ્રેટ્વ કે ઇન્સસરુીન ના ઇન્સજેક્ળન રેલા જોઈએ. 

 
 શભેળા જમ્મા શરેાનુું બ્રડ ગ્લકુોઝ રેલર કન્સટ્રોર કયલા 

પ્રમત્ન કયો 
 
 એકવાથે લધાયે જભલાને ફદરે લાયુંલાય થોડુુંથોડુું જભલાનો 

આગ્રશ યાખો  
 

 ઇન્સજેક્ળન આલા ભાટેની મોગ્મ યીત વુંદ કયો 
  
 ઇન્સસરુીનને શભેળા ફ્રીઝભાું મકુલાનો આગ્રશ યાખો   

 



 "First they ignore you, then they laugh at 

you, then they fight you, then you win." 

- Mahatma Gandhi 



 

અડધી દુતનમાનો ખ્માર એલો છે 
કે ફીજા ાવેથી વેલા રેલાભાું 
સખુ છે, યુંત ુખયેખય સખુ તો 
ફીજાની વેલા કયલાભાું જ છે. 




