કોરોનાવાઇરસ દરમિયાન તિારી
ડાયાબિટીસની સારવાર
આ ક્ષણે તમારી મુલાકાત થવા જઈ રહી છે એને લઈને તમે ચિંતતત
તો હશો જ, પણ તમારી સલામતી જાળવી રાખવા માટે ડાયાબિટીસ
ટીમ વધારાના સુરક્ષા ઉપાયો કરશે . કે ટલાક મહત્વપૂણ્ણ નનયંત્રણો
છે જે તમારી હજી પણ પાળવા જોઈએ, જેથી તમને જો મુલાકાત લેવા
માટે આમંત્ત્રત કરવામાં આવે ત્ારે એને િંાલું રાખવા મહત્વપૂણ્ણ છે.

કઈ સારવાર અપેક્ષિત છે તેને લઈને અહીં કે ટલાક સૂચનો કર્યા છે .

HbA1c

આ રકત પરીષિણ છે લલા ત્રણ મહહના દરમમર્ાન તમારું સરે રાશ બલડ સુગર લેવલ દશયાવે છે .
જો તમારું છે લ્ુું HbA1c પરીષિણ એક વર્ષ પહે લા કરવામાં આવ્ુું હતુું, તો સલાહ માટે તમારી
ડાર્ાબિટીસ ટીમનો સુંપક્ષ કરો, ખાસ કરીને જ્ારે ઘરમાં રહી તમે તમારી બલડ સુગર ચેક કરો છો
અને હાલમાં તે નીચે કે ઉપર જઈ રહે લ જોવા મળે છે .
જો તમે બલડ ગ્ુકોઝ મોનીટરનો ઉપર્ોગ કરો છો, તો તમારી ટીમ તમને આના પરરણામો ઓનલાઇન
શેર કરવા માટે જણાવી શકે છે .

હૃદય અને કિડનીની તપાસ

તમારી ડાર્ાબિટીસ ટીમ એની ખાતરી કરવા માગશે કે તમારું હૃદર્ અને રકડની િરાિર કામ કરી
રહે લ છે . તમારા કોલેસ્ટ્ોલ લેવલની તપાસ કરવા તમને રકત પરીષિણ કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે
અને તમારી રકડની કે વી રીતે કામ કરી રહી છે એ જોવા તમારા રકત અને ્ુરરનનુું પરીષિણ કરવામાં
આવી શકે છે અથવા તમારું બલડ પ્ેસર માપવામાં આવી શકે છે . તમારી છે લલી તપાસ ક્ારે
કરવામાં આવી હતી અને ફરી વાર તમને ક્ારે એની જરૂર પડી શકે એમ છે એ વવશે તમારી ટીમ સાથે
વાત કરો.

આંખની તપાસ

તમારે નનર્મમતપણે આુંખની તપાસ કરાવવી જોઈએ પણ હાલના તિક્ે અમુક લોકોને િીજી અગ્રતા
હોઈ શકે છે , દાખલા તરીકે સગર્યા મહહલા અને અને એવા લોકો જેમની દૃષ્ટમાં ફે રફાર થર્ો છે . જો
તમને તપાસ માટે આમુંવત્રત કરતો પત્ર મળર્ો છે તો ખાતરી કરો કે તમે જશો જ.

પગની સારસંભાળ

જો તમારા પગની નનર્મમત તપાસ વવલુંબિત છે તો કે વી રીતે તમારા પગની તપાસ કરાવવી એ જોવા
માટે diabetes.org.uk/check-my-feet ની મુલાકાત કરો. જો તમને કોઈ ફે રફાર જણાર્
ખાસ કરીને રું ગ અથવા તાપમાન, અથવા જખમ કે ફોલલામાં, તો તાત્ાલલક તમારી ફૂટ ટીમનો સુંપક્ષ
કરો. પગની સમસર્ાને લઈને તમે જો કોઈ સારવાર લઈ રહ્ા છો, તો અપોઇન્ટમેન્ટ્ટસમાં જવાનુું ચા્ુ
રાખો.

દવા-ઉપચાર

તમારી દવાઓ લેવાનુું ચા્ુ રાખો અને તમને જો કોઈ પ્શ્ો હોર્ તો તમારા સ્ાનનક ફામયાલસસ્ સાથે
વાત કરો.

તમારં વજન તપાસવું

જો તમે કરી શકો એમ હો તો ઘરમાં વજન તપાસો અને એના રે કોડ્ષ રાખો જેને તમે તમારી ડાર્ાબિટીસ
ટીમ સાથે શેર કરી શકો.

ભાવનાત્મિ સહયોગ

જો તમે મુશકે લ સમર્માંથી પસાર થઈ રહ્ા છો અને તમને સહર્ોગની જરૂર છે , તો તમને પહે લા
તમારા જનરલ પ્ેક્ટિશનરને િતાવર્ા વવના કાઉનસેલીંગ સેવાઓમાં રરફર કરવામાં આવી શકે છે . જો
આ વવશે તમને વધુ સલાહની જરૂર છે , તો સોમવારથી શુક્રવાર દરમમર્ાન સવારે 9.00 થી સાંજના
6.00 સુધીમાં 0345 123 2399 પર અમારા હે લપલાઇન સલાહકારને કોલ કરો. અમે તમારી
મુશકે લી સાંર્ળવા અને આ તિક્ે તમને જો કોઈ ચચતા કે મુશકે લીઓ હોર્ તો તમારી મદદ કરવા
માટે અહીં હાજર છીએ.
ઘરમાં રહી તમારા ડાયાબિટીસને નનયંત્રિત કરવા અંગે વધુ જાણકારીમાં
મદદ કરતા નન:શૂલ્ક શૈક્ષણણક અભયાસક્રમો માટે diabetes.org.uk/
learn-more પર અમારા લર્નગ ઝોન ની મુલાકાત કરો.
અમને પ્મતસાદ આપવા આ લીફલેટ
પરનો QR કોડ સ્ે ન કરો અથવા
www.diabetes.org.uk/
let-us-know
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