[ਿਮਤੀ ਪਾਓ]
ਿਪਆਰ* [ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ]:
ਇਹ ਬੀਿਤਆ ਸਾਲ ਬਹuਤ ਚuਣ6ਤੀ ਭਿਰਆ ਿਰਹਾ 8। ਕ:ਿਵਡ-19 ਮਹ=ਮਾਰੀ > ਰ:ਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ @ ਬਹuਤ ਸਾਰ* ਪਿਹਲAਆਂ C Dਭਾਿਵਤ
ਕੀਤਾ 8। ਇEਕ ਦੀ ਗEਲ ਕਰੀਏ, ਤ= ਕHਨIਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸJਭਾਲ ਤਕ ਪਹuJਚ @ ਤਰੀK ਪਿਹਲ= ਨਾਲL ਵEਖਰ* ਹ:ਏ ਹਨ, ਅO ਬਹuਤ
ਸਾਰ* ਕਿਲਿਨਕ= ਅO ਪਿਰਵਾਰ ਿਸਹਤ ਟੀਮ= > ਅਸਥਾਈ ਤ6ਰ 'O ਕJਮ ਕਰਨ @ ਨਵS ਤਰੀK ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਤuਸT ਇਸ ਬਾਰ*
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹ: ਸਕ@ ਹ: ਿਕ ਇਸ ਸਮS 'O ਕਦL, ਿਕEਥ*, ਅO ਿਕਵS @ਖਭਾਲ ਮJਗੀ ਜਾਵ* ਅO ਹ: ਸਕਦਾ 8 ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
ਮuਲਾਕਾਤ C ਹ:ਏ ਕਾਫੀ ਸਮ= ਹ: ਿਗਆ ਹ:ਵ*। ਤuਸT ਇEਕ ਅਪ6ਇJਟਮSਟ ਤHਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਝਝਕ ਸਕ@, ਉਤਸuਕ ਹ: ਸਕ@ ਜ= ਡਰ ਸਕ@
ਹ:। ਅਸT ਸਮਝ@ ਹ= ਅO ਇਹ ਜ=ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤuਹਾਡ* ਕ:ਲ ਆ ਰਹ* ਹ= ਿਕਉਂਿਕ ਅਸT ਤuਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅO ਭਲਾਈ ਬਾਰ* ਿਚJਤਾ ਕਰ@
ਹ=।
ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਾਇ> ਰEਖਦੀ 8। ਤuਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ @ਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹEਤਵਪAਰਨ 8। ਪਿਹਲ= ਨਾਲL ਹuਣ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਸਾਡ*

ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਸJਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰEਖਣਾ ਜ= ਇਸ C ਮuੜ-ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਇEਕ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ 8, ਇਸ ਤਰ\= ਅਸT ਮਹ=ਮਾਰੀ @
ਿਵਚਕਾਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ @ ਨਾਲ ਚJਗਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਿਵEਚ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ@ ਹ=। ਿਕਰਪਾ ਕਰK ਇEਕ ਮuਲਾਕਾਤ ਤHਅ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਡ* ਨਾਲ ਅEਜ ਹੀ [ਕਿਲਿਨਕ ਦਾ ਫ਼:ਨ ਨJਬਰ ਪਾਓ] 'O ਸJਪਰਕ ਕਰ:। ਸਾਡ* ਨਾਲ ਮuਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਸuਰEਿਖਅਤ 8 ਅO ਤuਹਾਡੀਆਂ
ਜ਼ਰAਰਤ= ਪAਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵEਖ-ਵEਖ ਤਰ\= @ ਮ*ਲਜ:ਲ ਉਪਲਬਧ ਹuJ@ ਹਨ।
ਭਾਵS ਜ* ਤuਸT ਮਿਹਸAਸ ਕਰ@ ਹ: ਿਕ ਇਸ ਸਮS ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਚJਗੀ ਤਰ\= DਬJਿਧਤ 8 (ਤuਹਾਡ* ਬਲEਡ ਸ਼Aਗਰ @ ਪEਧਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਸਮS 'O ਲਕਸ਼ @ ਅJਦਰ ਹਨ, ਤuਸT ਕ:ਈ ਅਸਧਾਰਨ ਜ= ਿਵਗੜ ਰਹ* ਲEਛਣ= C ਮਿਹਸAਸ ਨਹT ਕਰ ਰਹ* ਹ:, ਤuਸT ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਕਸਰਤ
ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਲEਡ ਸ਼Aਗਰ ਦੀ ਜ=ਚ ਕਰਨ ਅO ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ C ਆਮ ਮuਤਾਬਕ ਲHਣ @ ਯ:ਗ ਹ:, ਅO ਤuਸT ਸਾਧਾਰਨ ਤ6ਰ
'O, ਸਰੀਰਕ ਅO ਮਾਨਿਸਕ ਤ6ਰ 'O ਵਧੀਆ ਮਿਹਸAਸ ਕਰ ਰਹ* ਹ:), ਤuਹਾC ਤ= ਵੀ ਇEਕ ਗHਰ-ਤਤਕਾਲੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ 8। ਜ* ਤuਸT ਮਿਹਸAਸ ਕਰ@ ਹ: ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਚJਗੀ ਤਰ\= DਬJਿਧਤ ਨਹT 8 ਅO ਿਕਸ* ਸਮEਿਸਆਵ= C ਅਨuਭਵ ਰਹ*
ਹ:, ਤ= ਤuਹਾC ਛ*ਤੀ ਹੀ (ਅਗਲ* ਉਪਲਬਧ ਮ6K 'O) ਇEਕ ਅਪ6ਇJਟਮSਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 8।
ਯਾਦ ਰEਖ,: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਲਿਨਕ ਅO ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਸJਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹ* ਹਨ ਿਕ ਮਹ=ਮਾਰੀ @ ਦ6ਰਾਨ @ਖਭਾਲ
Dਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਥ=ਵ= ਸuਰEਿਖਅਤ ਹਨ। ਜ* ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰ* ਤuਹਾਡ* ਕ:ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ= ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸAਸ ਕਰ ਰਹ* ਹ:, ਤ=
ਸਾਡ* ਨਾਲ ਸJਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵEਚ ਿਹਚਿਕਚਾਓ ਨਾ। ਜ* ਤuਸT ਕ:ਈ ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀ-ਸਿਥਤੀ ਮਿਹਸAਸ ਕਰ ਰਹ* ਹ:, ਤ= ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਓ ਜ= ਿਬਨ= @ਰ ਕੀO 911 'O ਕਾਲ ਕਰ:।
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬJਧਤ ਸJਸਾਧਨ= ਲਈ, ਤuਸT ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕH>ਡਾ ਦੀ ਵHਬਸਾਈਟ (www.diabetes.ca) 'O ਜਾ ਸਕ@ ਹ:, ਜ=
ਤuਸT ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕH>ਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅO ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (Diabetes Canada Info and
Support Line) (1-800-226-8464) C ਕਾਲ ਕਰ ਸਕ@ ਹ: ਜ= ਇEਕ Dਮਾਿਣਤ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਿਸEਿਖਅਕ (Certified
Diabetes Educator) @ ਨਾਲ ਮuਫ਼ਤ ਿਵEਚ ਗEਲ ਕਰ ਸਕ@ ਹ:।

ਅਸT ਤuਹਾਡ* ਨਾਲ ਛ*ਤੀ ਹੀ ਜuੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ@ ਹ=!
ਤuਹਾਡ* ਿਸਹਤ ਸ਼uEਭਿਚJਤਕ,
[ਕਿਲਿਨਕ/DਮuEਖ @ਖਭਾਲ DਦਾO(Dਦਾਿਤਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ]

