ਕੈਨ�ਡਾ ਲਈ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨ�ਿਡਅਨ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਿਤਆਰ ਿਦਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨ�ਿਡਅਨ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ
ਦੇ ਸੇਧਕ ਿਸਧ�ਤ ਇਹ ਹਨ:
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ੜ� ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ �ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨਾ।

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼* ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਕੈਨ�ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਤਾ ਹੱ ਕ ਹੈ:
•

ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ।

•

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਡਵਾਈਸ�, ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ �ਚ ਕੁਆਿਲਟੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�-ਿਸਰ
ਪਹੁੰ ਚ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਤਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ, ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਵੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ।

•

ਸਮ�-ਿਸਰ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੀਮ ਤੋ◌ਂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁਢਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼
ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ, ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ।

•

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣੀ।

•

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਿਨ�ਜੀ ਇੱ ਛਾਵ�, ਭਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ�, ਪੈਰ�, ਗੁਰਿਦਆਂ, ਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ੱ ਕਰ 'ਤੇ ਨਿ◌ਯੰ ਤ�ਣ, ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਕਾਰਕ� ਅਤੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਉਸੇ ਸਮ� 'ਤੇ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਧ� ਦੁਆਰਾ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

•

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤਕ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰ ਚ।

•

ਿਦਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜ◌ੇ
ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਤ� ਉਿਚਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ।

•

ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ।

•

ਢੁਕਵ� ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹਤ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।

* ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼* ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਕੈਨ�ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤਕ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਖੁਰਾਕ,
ਕਸਰਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� 'ਤੇ ਜਾਣਾ।

•

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱ ਖਣਾ ਤ� ਜੋ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵ�
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕ� ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਿਨਦਾਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣੀਆਂ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵ�, ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਕੀ ਤਰੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

•

ਸਾਰੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਯੰ ਤਰ� ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ
ਦੇਣੀ, ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ।

•

ਉਹਨ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਲੱਖਣ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿਜਨ�� ਿਵਚ
ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰ� �ਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�� ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀਆਂ
ਰੁਕਾਵਟ� ਹਨ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ�।

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਲਿਖਆ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ:
•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਲਈ �ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ।

•

ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਜ� ਤ� ਇੱ ਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ� ਫੇਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੋਰ 'ਤੇ, ਿਜੱ ਥੇ
ਡ◌ਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ� ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਵੱ ਜ� ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਨਵੀਨਤਮ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਧੀ ਦੀਆਂ ਸੇਧ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਸੱ ਖਣਾ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨਾ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ।

ਸਕੂਲ�, ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ�, ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ� ਦੀਆਂ ਹ◌ੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੇ
ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਤਕਰੇ ਤ� ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ।

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਵਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ।

ਕੈਨ�ਿਡਅਨ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
•

ਕੈਨ�ਡਾ ਦੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱ ਲ� ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ,

•

ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨੀ।

•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਦਵਾਈਆਂ, ਯੰ ਤਰ� ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ।

