ਕੋਰਨੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਸੁਰਚੱ ਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਾਧ਼ੂ ਉਪਾਅ
ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ਼ੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਿੁਝ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

HbA1c

ਂ ਹੈ। ਜੇ
ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਪਛਲੇ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਲੱ ਡ ਸੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਛਲਾ HbA1c ਟੈਸਟ ਇੱਿ ਸਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਗਰ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ, ਖਾਸਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱ ਡ ਸੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰ ਕਿੱਚ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ
ੱ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਾਲ ਹੀ ਕਿੱਚ ਉਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱ ਡ ਗਲੂ ਿਜ਼
ੋ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ
ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁ ਰਿੇ ਿੀ ਜਾਂਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਗਰ ਟੀਮ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ
ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲੈਸਟ੍ ਲ
ੋ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱ ਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਿਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱ ਡ
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੇਸਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ੈਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਦਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ
ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਛਲੀ ਿਾਰ ਜਾਂਚ ਿਦੋਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ
ਿਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਿੁਝ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਿ ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਜਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣੀ ਯਿੀਨੀ
ਬਣਾਓ।

ਪੈਰਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਦੀਕਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰੇ
diabetes.org.uk/check-my-feet ‘ਤੇਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੰਗ
ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਿੱਟ ਜਾਂ ਛਾਲੇ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਆਪਣੀ ਫੁਟ
ੱ ਟੀਮ/ਪੈਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਿਵਾਈਆਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਪ੍ਸਨ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਫਾਰਮਾਕਸਸਟ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਿਰੋ।

ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇੱਿ ਕਰਿਾਰਡ ਬਣਾਿੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸੂਗਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ
ਪਕਹਲਾਂ ਕਦਖਾਏ ਕਬਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਿਰਗੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਲਾਹਿਾਰਾਂ ਨੂੰ 0345 123 2399 ‘ਤੇ
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਿਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੋਈ ਕਚੰਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ
ਿੰਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰਿਾਂ ਲਈ diabetes.org.uk/learn-more ’ਤੇ ਿਾਡੇ
ਲਰਵਨੰ ਗ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
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