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 ذیابیطس 2ٹائپ 
(Type 2-diabetes) 

 

                              ذیابیطس كے بارے میں

سے تعلق ركهنے والے امراض میں سے ہمارے ) خوراک كا جسم میں جذب ہو كر توانائی مہیا كرنا(میٹا بولزم 
ک دائمی مرض ہے جس ذیابیطس ای 2ہے۔ ٹائپ  Diabetes mellitusیہاں سب سے عام مرض ذیابیطس یعنی 

كی مقدار نارمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس كی وجہ یہ ہے كہ انسولین كا اثر ناكافی ہوتا ) شكر(میں خون میں شوگر 
یادہ تر مریضوں میں زذیابیطس كے  2ہے یا جسم میں انسولین كی پیداوار ضرورت سے كم ہوتی ہے۔ ٹائپ 

انسولین اتنا اثر نہیں كر پاتی جتنا اثر كرنا چاہیئے۔ بالعموم انسولین كے خالف مدافعت ہوتی ہے یعنی جسم میں 
جیسے ہمارے ملک كے جیسے  سال سے زیادہ عمر كے افراد میں ظاہر ہوتی ہے لیكن اب 30ذیابیطس  2ٹائپ 

 رہے ہیں۔ہو نوجوانوں میں بهی موٹاپا بڑه رہا ہے، اب زیادہ نوجوان اور كم عمر بالغ افراد اس مرض میں مبتال 

  

  عالمات

سكتا ہے لہذا بہت سے  مرض كا پتہ چالنا مشكل ہواس ذیابیطس كی عالمات غیر واضح ہو سكتی ہیں اور  2ٹائپ 
  ذیابیطس میں مبتال ہونے كے باوجود العلم ہوتے ہیں۔ 2سے ٹائپ  لوگ كئ سال

كی مقدار بڑه جب خون میں شوگر بہت بڑه جاۓ تو پیشاب میں شوگر خارج ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے پیشاب 
جسم اس پر زیادہ پیاس كی صورت میں ّرد عمل دكهاتا ہے۔ پیشاب میں جاتی ہے اور بار بار پیشاب كرنا پڑتا ہے۔ 

شوگر خارج ہونے سے كیلوریز ضائع ہوتی ہیں اور اكثر لوگوں كا وزن كم ہو جاتا ہے۔ پیشاب كی نالیوں كا 
ذیابیطس میں مبتال ہونے  2كی عالمت ہو سكتی ہے۔ ٹائپ  انفیكشن اور پوشیدہ اعضا میں كهجلی بهی ذیابیطس

 تاہملہذا عالمات كی طرف ان كا دهیان نہیں جاتا۔   آہستہ آہستہ آتی ہیںیادہ تر لوگوں میں یہ تبدیلیاں زوالے 
ہوا جسم كے تمام افعال متاثر ہونے لگتے ہیں اور انسان سست، تهكا آہستہ آہستہ  كے باعثمیٹابولزم كی تبدیلیوں 

ا بجها رہنے لگتا ہے۔ یہ ان لوگوں كی سب سے عام عالمات ہیں جو پختہ عمر میں ذیابیطس میں مبتال اور بجه
  ہوتے ہیں۔

 

  مجهے كہاں سے مدد مل سكتی ہے؟

جب ڈاكٹر اس مرض كی تشخیص كرے تو ڈاكٹر آپ كے ساته مل كر طے كرتا ہے كہ آپ كا عالج كس طرح ہونا 
اپنی عادات زندگی بدل كر آغاز كر سكتے ہیں اور چند ماہ اس كے اثر پر غور كیا جاتا ہے۔ چاہیئے۔ زیادہ تر لوگ 

اور ورزش كے وزن كم كر  گهٹا كر، موٹاپا ہو تو) نشاستے(ئیڈریٹس اپنی خوراک میں جلد خرچ ہونے والے كاربوہا
گر تشخیص كے وقت خون بڑها كر اكثر لوگوں كے خون میں شوگر كی سطح نمایاں حد تک نیچے آ جاتی ہے۔ ا

میں شوگر كی سطح بہت بلند ہو اور ڈاكٹر كی راۓ میں عادات زندگی بدلنے سے تهوڑا ہی فائدہ ہو سكتا ہو تو 
فوری طور پر گولیوں سے عالج، اور ضرورت ہونے پر انسولین سے عالج بهی، شروع كیا جا سكتا ہے۔ آپ كو 

میں معلومات اور تربیت حاصل كرنے كا حق ہے۔ ابتدائی یہ علم ہونا اہم ہے كہ آپ كو اس مرض كے بارے 
گهنٹوں كا ہوتا ہے۔ اس كورس كی ذمہ داری طبی عملے پر ہوتی ہے جس میں مرض كے بارے میں  7كورس 



 
 

 

معلومات، عالج كے طریقے، اپنا عالج خود كرنے، مرض كے باوجود اچهی زندگی گزارنے، حقوق اور آئندہ 
  وعات شامل ہیں۔موضمعائنہ و دیكه بهال كے 

میں آپ كو اپنے جیسی صورتحال ركهنے والے دوسرے لوگوں سے ملنے كا ذیابیطس ایسوسی ایشن نارویجن 
موقع ملے گا اور ہم آپ كو وہ مفید معلومات دے سكتے ہیں جن سے آپ كیلئے روزمّرہ معامالت سے نبٹنا آسان ہو 

 دیكهیں۔ www.diabetes.noجاۓ گا۔ مزید معلومات كیلئے 
  

  خود اپنے خون میں شوگر ماپنا

آپ كو خود اپنے خون میں شوگر ماپنے كے قابل ہونا چاہیئے۔ خون میں شوگر پر كنٹرول كے معاملے میں ہر 
یہ بهی مختلف ہوتا ہے كہ پیمائش سے شخص كی ضروریات اور اہداف دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں اور 

  اس بارے میں ڈاكٹر سے مشورہ كرنا چاہیئے۔ہونے والے نتائج پر كیا قدم اٹهایا جاۓ لہذا حاصل 

اصل كرنا بهی بہت اہم ہے۔ فوری طور پر سب كچه سیكه لینا ممكن نہیں ہوتا اور حاس مرض كے بارے میں علم 
خالی پیٹ خون میں بہترین یہ ہے كہ آپ كو ذیابیطس پر بخوبی كنٹرول حاصل كرنے میں وقت لگ سكتا ہے۔ 

 سے كم ہو۔ mmol/l 10ہو اور كهانے كے بعد دو گهنٹوں تک  mmol/l 6-4شوگر كی سطح 
  

  عالج

علم سے  نئےعالج كے بہتر طریقوں اور صحت بخش غذا، ورزش اور اپنا خیال ركهنے كی اہمیت كے بارے میں 
ذیابیطس كے عالج كے سلسلے میں چار بنیادی مستقبل میں خطرناک پیچیدگیاں ظاہر ہونے كا امكان كم ہو گیا ہے۔ 

  :ستون یہ ہیں

  علم/كوشش كا جذبہ •

  خوراک •

  ورزش •

  ضرورت ہونے پر ادویات •

اہم كیلئے تمباكو نوشی ترک كرنا بهی جو لوگ تمباكو نوشی كرتے ہیں، ان كے كامیاب عالج  اس كے ساته ساته
 ہے۔

  

  اچهی زندگی گزارنا ساته ساتهمرض كے 

هنی ہوتی ہیں۔ آپ كا ڈاكٹر آپ حال ہی میں ذیابیطس الحق ہوئی ہو تو آپ كو بہت سی نئ چیزیں سیك جب آپ كو
ے نبٹنا پڑے گا۔ اس لیے یہ اہم ساچها سہارا ہو سكتا ہے لیكن زیادہ تر وقت آپ كو خود اپنے مرض یلئے ایک ك

زندگی پانے میں كوئی  لمبیدہ اور ہے كہ آپ ذیابیطس كو كنٹرول كرنا سیكهیں۔ ذیابیطس كی وجہ سے آپ كو عم
ركاوٹ نہیں ہونی چاہیئے۔ یہ ممكن بنانا سب سے بڑه كر آپ كی ذمہ داری ہے لیكن ساته ساته صحت كے 

  ہے كہ آپ كو تربیت اور علم كے حصول میں مدد دیں۔اداروں كی ذمہ داری 

وں اور دوسروں سے اپنی ذیابیطس الحق ہونے كی وجہ سے شرم محسوس كرتے ہ 2ٹائپ ممكن ہے كچه لوگ 
كہا جاتا ہے، " الئف سٹائل كی وجہ سے ہونے والی بیماری"ذیابیطس كو  2بیماری چهپانا چاہتے ہوں۔ چونكہ ٹائپ 

  آسان نہیں رہتا كہ اسے ذیابیطس ہو گئ ہے۔مریض كیلئے یہ قبول كرنا 



 
 

 

وروثی عوامل كا بهی بڑا ہاته ہے ذیابیطس كے الحق ہونے میں م 2تازہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے كہ ٹائپ : لیكن
یہ احساس كم كرنے مریض كا اور ڈاكٹروں اور دوسرے معالجین كیلئے اہم ہے كہ وہ اس بات كا حوالہ دے كر 

 ۔"مجهے یہ بیماری اپنے كیے دهرے كے باعث ہی ہوئی ہے"میں مدد كریں كہ 
  

  ے؟سے كیا مراد ہ )følingہائپو گالیسیمیا یا (میں شوگر كی كمی  خون

سے كم ہونے كو ہائپو گالیسیمیا كہا جاتا ہے۔ ذیابیطس كے مریض كو خون  mmol/l 4ون میں شوگر كی ویلیو خ 
  :كہتے ہیں følingمیں شوگر كی كمی كی وجہ سے جو عالمات یا تكالیف پیش آتی ہیں، انہیں نارویجن میں 

نا۔ یہ عالمات مختلف لوگوں میں مختلف پسینہ، كپكپی، بے چینی، بهوک، خوف، چڑچڑا پن اور دل زور سے دهڑك
  وقت كے ساته ساته عالمات میں تبدیلی بهی آ سكتی ہے۔ ہو سكتی ہیں اور

ذیابیطس كیلئے استعمال كی جانے والی گولیوں كی بعض قسموں سے خون میں شوگر كم ہو كر متعلقہ  2ٹائپ 
میں شوگر كی خطرناک كمی بہت كم پیش عالمات ظاہر ہو سكتی ہیں لیكن گولیوں سے عالج كی صورت میں خون 

آنے واال واقعہ ہے۔ عام طور پر ایسا تبهی ہوتا ہے جب انسان اپنی خوراک میں بڑی تبدیلیاں كرے لیكن ساته ہی 
گولیوں كی ڈوز كم نہ كرے، یا شدید بیماری میں یا دوسری گولیوں كے استعمال پر جو خون میں شوگر كم كرنے 

  ا دیتی ہیں۔والی گولیوں كا اثر بڑه
  

  ل كی پیچیدگیاںمستقب

اگر ذیابیطس كو درست كنٹرول نہ كیا جاۓ، یعنی سالہا سال خون میں شوگر كی زیادتی رہے، تو مستقبل میں 
  پیچیدگیاں پیش آ سكتی ہیں۔ ذیابیطس كے مریض كیلئے خاص طور پر ان تكلیفوں كا خطرہ ہوتا ہے

  گردوں كا مرض •

  دل كا دورہ اور سٹروک •

  یابیطس كی وجہ سے زخم اور ٹانگوں كی شریانوں كو نقصان پہنچناذ •

  آنكهوں میں باریک شریانوں كو نقصان پہنچنا جس كی وجہ سے نظر كی كمزوری اور اندها پن ممكن ہے  •

  یا درد ہوتی ہے/ٹانگوں میں حّس كم ہو جاتی ہے اور كے باعثجس  )اعصابی ریشوں كا متاثر ہونا( نیورو پیتهی •

  امردین •

  مسوڑهوں كی بیماریاں اور منہ كے اندر انفیكشن •

  

كر دیا جاۓ تو ذیابیطس كی وجہ سے الحق ہونے  شروعاور اچها عالج جلد ہی لگاتار وقفوں سے معائنہ اگر 
والے امراض كی پیش رفت آہستہ كی جا سكتی ہے اور امراض سے بچا جا سكتا ہے۔ نارویجن ذیابیطس ایسوسی 

ذیابیطس كے نتیجے میں الحق ہونے والے امراض كے بارے میں بهی ایک /كی پیچیدگیوں ایشن نے مستقبل
       معلوماتی پرچہ تیار كیا ہے۔

  

                



 
 

 

  میں تازہ تبدیلیوں كے ساته دوبارہ شائع كیا۔ 2011نارویجن ذیابیطس ایسوسی ایشن نے یہ معلوماتی پرچہ فروری 

  

  میں معاوناس معلوماتی پرچے كی تیاری 

 


