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ہائپوگالیسیمیا کا حل
ہائپوگالیسیمیا� ،ےس ہائپو بھی ت
کہ� یہ� ،ذیابیطس
ج
ےک مریضوں کو تب پیش آتا ہ�ے جب ان ےک خون یم�
گلوکوز یک سطح  4mmol/Lےس کم ہو جاۓ۔ ہائپو
انسول�ن
ذیابیطس ےک ان مریضوں کو ہو سکتا ہ�ے جو
ی
ت
یا کیس اور قسم یک گلوکوز کم کر ن� وایل دوا یل�� ہوں۔
ہائپو یک اہم ترین وجوہ کیا یہ�؟

ہائپو مندرجہ ذیل یم� ےس کیس ایک یا ئک� وجوہ ےس پیش آ
سکتا ہ�ے:
کو� اور ئ
انسول� یا گلوکوز کم کر ن� وایل ئ
ین
دوا�
» »بہت زیادہ
»
»
»
»
»
»

»ایک وقت کا کھانا نہ کھانا یا دیر ےس کھانا
»کاربوہائیڈریٹس (نشاستوں) وایل ف
کا� ی ز
چ�یں نہ کھانا
ن
جسما� رسگرمی
بغ� منصوبہ بندی یک�
» ی
»معمول ےس زیادہ سخت ورزش
»بہت زیادہ ش�اب پینا
ف
بغ� ش�اب پینا۔
»کاربوہائیڈریٹس وایل کا� غذا ےک ی

ہائپو یک عالمات کیا یہ�؟

اگرچہ مختلف لوگوں یم� یہ عالمات مختلف ت
ہو� یہ� ،کچھ
ت
مش�کہ احساسات یہ یہ�:
کپک� یا لرزہ
» »کمزوری ،پ
» »پسینہ آنا
ن
» »ایسا احساس کہ آپ بیہوش ہو � واےل یہ�/چکر آنا
» »رس یم� درد
» »توجہ برقرار نہ رکھ پانا/رو ی� یم� تبدییل
» »آنکھوں یم� آنسو بھر آنا/رونا
» »چڑچڑا پن
» »بھوک
» »ہونٹوں ےک گرد حےص اور انگلیوں کا سن ہونا
» » یز
ت� دھڑکن
» »دھندیل نظر۔
اگر آپ کو ان یم� ےس ئ
کو� بھی عالمات محسوس ہوں تو
پا� ن� خون یم� گلوکوز چیک کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان
عالمات کا عالج یا�ےس ہی کریں گویا آپ کو ہائپو ہو رہا ہ�ے تاکہ
یہ ن
یقی� ہو جاۓ کہ آپ ےک خون یم� گلوکوز محفوظ سطح
پر ہ�ے۔

ہائپو کا عالج یک�ےس کیا جاتا ہ�ے؟

ت
معلوما� فون الئن 1300 136 588

ہائپو کا عالج جلد کرنا اہم ہ�ے تاکہ آپ ےک خون یم� گلوکوز
مزید کم نہ ہو جاۓ۔ ہائپو کا عالج نہ کیا جاۓ تو یہ
خطرناک ہو سکتا ہ�ے اور آپ ےک بیہوش ہو ن� کا خطرہ ہو
سکتا ہ�ے۔
سب ےس پہےل یہ ن
یقی� بنانا ض�وری ہ�ے کہ آپ محفوظ یہ�۔
مثال ےک طور پر اگر آپ گاڑی چال ہر�ے یہ� تو گاڑی ڑ
سک ےک
کنارے روک یل�۔

ndss.com.au

رسوس سکیم) ٹ
آس� ی ن
یز
ز
یل� حکومت کا اقدام ہ�ے جس کا انتظام  Diabetes Australiaیک مدد ےس کیا جاتا ہ�ے۔
ڈائبیٹ�
( )NDSS( National Diabetes Services Schemeنیشنل

ہائپوگالیسیمیا کا حل

مرحلہ  – 1سب ےس اہم!

کو� ن
ئ
آسا� ےس جذب ہو ن� واال کاربوہائیڈریٹ یل� (جو آپ
ئ
ج�ےس:
یک�ل� نگلنا آسان ہو) ی
» »گلوکوز یک گولیاں جو  15گرام کاربوہائیڈریٹ ےک برابر
ہوں یا
بی� یا  4بڑی گلوکوز جییل ن ز
» » 7-6عام جییل ن ز
بی� یا
کھا� ن
» » ئ
جا� وایل گلوکوز جیل یک 1ٹیوب ( 15گرام
کاربوہائیڈریٹ ےک برابر) یا
ن
نہ�) سافٹ ڈرنک کا آدھا یک� ( 150میل
» »ریگولر (‘ڈائیٹ’ ی
ٹ
لی�) یا
» »® 100 ، Lucozadeمیل ٹ
لی� یا
» »شہد یا ن
چی� 3 ،چاۓ ےک چمچ یا
» »پھلوں ےک جوس کا آدھا گالس ( 125میل ٹ
لی�)۔
 15-10منٹ بعد پا� ن� خون یم� گلوکوز دوبارہ چیک کریں تاکہ
ن
یقی� ہو جاۓ کہ گلوکوز  4mmol/Lےس اوپر ہو چکا ہ�ے۔ اگر
گلوکوز اتنا نہ بڑھا ہو تو مرحلہ  1دہر یائ�۔

کو� اییس ئ
اگر آپ ذیابیطس یک ئ
دوا� ےل ہر�ے یہ�
جو  (Glucobay®) acarboseنامی ئ
دوا� ےک ساتھ
استعمال یک صورت یم� ہائپو کا باعث بن ت
سک� ہ�ے
تو آپ یک� ئل� خالص گلوکوز ےس عالج کرنا ض�وری ہ�ے
ج�ےس گلوکوز یک گولیاں ،گلوکوز جیل یا ®Lucozade۔
ی

مرحلہ 2
جب آپ ےک خون یم� گلوکوز  4mmol/Lےس اوپر ہو جاۓ
گ
تو آپ کو مزید کچھ کاربوہائیڈریٹ ن
کھا� یک ض�ورت ہو �۔
کھا� م�  20منٹ ےس زیادہ وقت ق
با� ہ�ے تو
اگر آپ ےک اگےل ن ی
کاربوہائیڈریٹ وایل ئ
کو� ی ز
ج�ےس:
چ� کھا یل� ی
» »ڈبل ٹ
رو� کا 1سالئس یا
» » 1گالس ( 250میل ٹ
لی�) دودھ یا سویا ملک یا
» » 1عدد پھل یا
» » 4خشک خوبانیاں
» » 1ن
کھا� کا چمچہ کشمش یا
» » 1چھوٹا ٹب ( 100گرام) پھل واال دہی۔
ہائپو ےک عالج ک� ئل� انفرادی مشورے یک خاطر ا� ن� ٹ
ڈاک� یا
پ
ی
ط� کارکن ےس بات کریں۔
ذیابیطس ےک ب

ین
ین
انسول� پمپ استعمال کر ہر�ے یہ� تو
انسول� پمپ :اگر آپ
ن
ط� کارکن ےسبات کریں کہ ہائپو کا عالج
پا�� ذیابیطس ےک ب
ٹ
ئ
چاہ� ئ�۔
چاہ�� اور اےس یک�ےس کن�ول کرنا ی
یک�ےس کرنا ی

اگر ہائپو کا عالج نہ کیا جاۓ تو کیا ہوتا ہ�ے؟

اگر عالج نہ کیا جاۓ تو خون یم� گلوکوز گرتا جاۓ گا اور
ش
(بیہو� یا جھٹکوں کا
نت� ج� یم� شدید ہائپوگالیسیمیا
اس ےک ی
دورہ) واقع ہو سکتا ہ�ے۔ شدید ہائپو ایسا ہوتا ہ�ے کہ آپ اس کا
نہ� کر ت
سک� اور آپ کو کیس دورسے یک مدد یک
عالج خود ی
ض�ورت ت
ہو� ہ�ے ۔ یہ اہم ہ�ے کہ آپ ےک اہل خانہ اور دوستوں
کو پتہ ہو کہ آپ کو ذیابیطس ہ�ے اور شدید ہائپو ہو ن� یک
چاہ� ئ�۔
صورت یم� کیا کرنا ی
ٹ
آپ کا ٹ
یز
ایجوکی� مشورہ دے سکتا ہ�ے کہ آپ
ڈائبیٹ�
ڈاک� یا
رکھ� تاکہ شدید ہائپو یک صورت
ہمیشہ پا� ن� پاس گلوکاگون ی
ط� کارکن آپ ےک
یم� یہ کام آۓ۔ آپ یا آپ ےک ذیابیطس ےک ب
اہل خانہ اور دوستوں کو دکھا ت
سک� یہ� کہ اےس یک�ےس استعمال
کرنا ہوگا۔ گلوکاگون ایک ہارمون ہ�ے جو انجیکشن ےک ذ یر�ےع دیا
جاتا �ے تاکہ خون یم� گلوکوز ئ
بڑھا� جاۓ۔
ہ
اگر آپ کو شدید ہائپو ہوا �ے تو ا� ن� ٹ
ڈاک� کو جلد از جلد
پ
ہ
بتائ� تاکہ ہائپو یک وجہ پر بات چیت یک جاۓ اور آپ یک
ی
ن
ذیابیطس یک دیکھ بھال ےک سلسےل یم� نظرثا� یک جاۓ۔ آپ
ن
ت
ج�ےس
یہ مشورہ بھی کر سک� یہ� کہ نآپ کو پا�� نارمل کام ،ی
ئ
چاہی�۔
ڈرائیونگ ،کب دوبارہ ش�وع کر �
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اگر ئ
کو� شخص بیہوش ہو ،نیم خوابیدہ ہو یا نگل
چاہ� ئ�
نہ سکتا ہو تو کیا کرنا ی
کو� ن
اس� ئ
یہ ایمرجنیس �ے! منہ ےک ر ت
کھا� یا �� ن� یک ی ز
چ� نہ
پی
ہ
دیں۔

»
»
»
»

»اس شخص کو پہلو پر لٹا دیں اور یہ ن
بنائ� کہ
یقی� ی
سانس یل� ن� کا راستہ کھال ہ�ے۔
»اگر گلوکاگون کا انجیکشن دستیاب ہو اور آپ کو یہ
انجیکشن ن
لگائ�۔
لگا� یک تربیت حاصل ہو تو انجیکشن ی
بتائ� کہ یہ
»ایمبولینس کو فون کریں ( 000ڈائل کریں) اور ی
شخص بیہوش ہ�ے اور ذیابیطس کا مریض ہ�ے۔
رہ�۔
»ایمبولینس ےک پہن�چ ن� تک اس شخص ےک پاس ی

ذہن یم� ن
بات�
رکھ� یک دورسی ی
»
»
»
»

»

ہائپو کا علم نہ ہونا

خ�دار کر ن� وایل
ایسا تب ہوتا ہ�ے جب لوگوں کو ہائپو ےس ب
ئ
انہ� خون یم� گلوکوز
ابتدا� عالمات کا احساس نہ ہو یا ی
بہت کم ہو ن
انہ�
جا� یا گلوکوز چیک کر ن� پر ہی پتہ چ�ےل کہ ی
ہائپو ہو رہا ہ�ے۔
اگر آپ کو ئک� سالوں ےس ذیابیطس ہو اور ہائپوز پیش آ ہر�ے
ہوں تو ہائپو یک عالمات محسوس نہ ہو پ� نا� کا خطرہ زیادہ
ہوتا ہ�ے۔ ہائپو کا علم نہ ہو پانا خطرناک ہو سکتا ہ�ے کیونکہ
ت
چل� یم� ن
آپ کو ہائپو کا پتہ ن
ہوجا� ہ�ے کہ آپ یک� ئل�
ات� دیر
اس کا عالج کرنا مشکل ہو سکتا �ے اور آپ بیہوش ہو ت
سک�
ہ
یہ�۔
بغ� ہائپو ہوتا ہ�ے یا آپ یک عالمات بدل
اگر آپ کو عالمات ےک ی
ث
جائ� تو آپ یک� ئل� زیادہ ک�ت ےس خون یم� گلوکوز چیک کرنا
ی
ض�وری ہو سکتا ہ�ے۔ خون یم� گلوکوز  4mmol/Lےس کم ہو
ن
چا�ے آپ یک طبیعت ٹھیک
جا� پر ہمیشہ ہائپو کا عالج کریں ہ
بغ� خون یم� گلوکوز
ہو۔ اگر کیس قسم یک عالمات ےک ی
ن ٹ
ط� کارکن ےک
یم� کم ہو تو آپ
کو پا�� ڈاک� یا ذیابیطس ےک ب
ن
ض
ساتھ اس پر بات کر � یک �ورت ہ�ے۔

NDSS
اور آپ

»

»

ت
پہن� جس پر لکھا ہو کہ آپ کو
»اییس
شناخ� عالمت ی
ذیابیطس ہ�ے۔
رکھ�۔
»ہمیشہ ہائپو کا عالج پا� ن� ساتھ ی
رہ� تاکہ آپ ٹ
ڈاک� یا ذیابیطس ےک
» پا� ن� ہائپوز کو نوٹ کر ت� ی
سک�۔
ط� کارکن ےک ساتھ ان پر بات کر ی
ب
ض
»یہ اہم ہ�ے کہ ہائپوز کا �ورت ےس زیادہ عالج نہ کیا جاۓ
کیونکہ اس طرح آپ ک� ئل� ذیابیطس کو ٹ
کن�ول یم� رکھنا
ی
مشکل ہو سکتا ہ�ے۔
» یہ ن
ج�ےس آپ ےک اہل
یقی� ی
بنائ� کہ آپ ےک گرد لوگوں – ی
خانہ ،دوستوں ،ساتھی کارکنوں ،سکول ےک عمےل یا دیکھ
بھال کر ن� والوں – کو علم ہو کہ ہائپو کو یک�ےس پہچانا جا
سکتا ہ�ے اور عالج یک�ےس کیا جاتا ہ�ے۔
» ش�اب یک وجہ ےس ہائپوز کا خطرہ بڑھ سکتا �ے۔ یہ ن
یقی�
ہ
بنائ� کہ آپ ش�اب پ� ی� ن� ےس پہےل کاربوہائیڈریٹ وایل
ی
ن
یز
ش
کھائ� یا �اب پ� ی�� ےک ساتھ ساتھ
چ�وں ےک ساتھ کھانا ی
کھائ�۔ سو ن� ےس پہےل پا� ن�
کاربوہائیڈریٹ واےل سنیکس ی
خون یم� گلوکوز چیک کریں اور کاربوہائیڈریٹ واال
سنیک ی ن ٹ
ط� کارکن ےک ساتھ
کھائ�۔ پا�� ڈاک� یا ذیابیطس ےک ب
ش�اب اور ذیابیطس ےک بارے یم� بات کریں۔
»موٹر گاڑی ن
چال� ےس پہےل پا� ن� خون یم� گلوکوز چیک کریں
تاکہ یہ ن
یقی� ہو جاۓ کہ گلوکوز  5mmol/Lےس زیادہ ہ�ے۔
اگر آپ کو ہائپو ہوا ہ�ے تو مشورہ ہ�ے کہ کم از کم 30منٹ
ٹھہر کر ڈرائیونگ ش�وع کریں تاکہ یہ ن
یقی� ہو جاۓ کہ
آپ محفوظ یہ�۔ مزید معلومات یک� ئل�  NDSSکا کتابچہ
دیکھ�۔
( Diabetes and Drivingذیابیطس اور ڈرائیونگ)
ی

رکھ� ک� ئل� بہت یس خدمات فراہم ت
کر� �ے۔ اس یم� ذیابیطس پر ٹ
کن�ول ن
 NDSSآپ کو ذیابیطس پر ٹ
کن�ول
ہ
ی
ت
معلوما� فون رسوس اور ویب سائیٹ NDSS ،یک مصنوعات اور ئک�
یک� ئل� مشورے فراہم کر ن� وایل ہماری
ت
ن
ٹ
امدادی پروگرام شامل یہ� جو آپ کو ذیابیطس پر کن�ول ےک متعلق مزید سیکھ� یم� مدد ید�� یہ�۔
جون  2016یم� شائع کیا گيا

ت
نہ� بننا چاہ� ئ� اور اگر آپ کو ن
ئ ئ
اپ� صحت ےک حواےل ےس
ط� مشورے کا متبادل ی
یہ معلوما� پرچہ رصف رہنما� یک�ل� ہ�ے۔ اےس انفرادی ب
ی
ئ
ئ
ن
چاہ��۔
کو� تشویش ہو یا آپ ےک ذہن یم� مزید سواالت ہوں تو آپ کو پا�� معالج ےس رابطہ کرنا ی
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