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ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ 
 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ (Hypoglycaemia) ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ 

ਖੰਡ (ਗਲੂਕੋਜ਼) ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਖੰਡ ਦਾ ਨੀਵ� ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਦਮਾਗ ਵਾਸਤ ੇਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ 

ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ ੇਿਦਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹ� ਖੰਡ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਉਨਹ � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ � ਨ�  ਜ� ਤ� ਸ਼ੱਕਰ 

ਰੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੰੁਝਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ 

ਰਹੇ ਹੋਣ। 
  
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦਾ ਦਰੌਾ ਯਾਨੀ ਿਕ ਹਾਈਪੋ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 

ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਉਨਹ � ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵ� ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ � ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਹਾਈਡਰੇਟ 

ਭਰਪੂਰ ਭਜੋਣ ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਦਾ ਸਮ� ਿਮਲ ਜਾਵਗੇਾ।  
 
ਲੱਛਣ 
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਿਦਮਾਗੀ ਭੰਬਲਭਸੂ ਾ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਹਮਲਾਵਰ ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਘਚਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਵਹਾਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਿਵੱਚ 

ਕਮੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ,ੇ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼� ਿਦਸਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਦਰੇੌ ਪੌਣੇ 

(ਦੰਦਲ�)।  
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੋ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਬਣ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇ ਿਦਲ ਦੇ ਫੜੱਕ 

ਫੜੱਕ ਵੱਜਣ ਅਤ ੇਬੇਹੱਦ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ।  
 
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਿਵਵਹਾਰ ਤਰਕਹੀਣ, ਅਤ ੇ�ਘੜ ਦੁੱਘੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀਪਣ 

ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕਾਰਨ 



 
 

Page 2 of 5 
 

Hypoglycaemia | Punjabi | Translated 04/08  © Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008 

 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਦ ੇਨੀਵ� ਪੱਧਰ� ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ, ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਟੀਕਾ ਲਾਏ ਗਏ 

ਇਨਸਿੁਲਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਖਾਧੇ ਗਏ ਭਜੋਨ ਿਵੱਚ ਸੰਤਲੁਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਕਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ  ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਰ 

ਰੋਗ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਿਕਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਨਸਿੁਲਨ ਵੀ ਲ�ਦੇ 

ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ � ਨੰੂ ‘ਹਾਈਪੋ’ (ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 
ਦਰੁਲੱਭ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਿਜਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਜ� ਇੰਡਕੋਰਾਈਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਰ� ਨਾਲ 

ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਪਰਗਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਹ�ਦ। 
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਵ� ਪੀਣ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ � ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕ਼ੁਝ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਕੁਨੀਨ (ਮਲੇਰੀਆ), ਸੇਲੀਸਾਈਲੇਟਸ (ਗਠੀਏ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ) ਅਤ ੇਪਰੋਪਰਾਨ� ਲੋਲ (�ਚ ਖੂਨ ਦਬਾਓ)। 
 
ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ 
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦ ੇਦਰੇੌ ਅਤ ੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰਡ ਹੋਣ, ਿਜਸਨੰੂ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਕੀਮੀਆ 

ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਭੰਬਲਭਸੂ ੇ ਿਵੱਚ ਪੈਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਹੈ 

ਤ� ਪਰਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਿਮੱਠਾ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਦਓ ਿਜਵ� ਿਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਜ� ਕੋਈ ਫਲ਼� ਦੇ 

ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ� ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਓਦ� ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ � ਨੰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਕੁਝ ਕੁ ਅਗਾ� ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨਹ  ਹਨ ਿਜਨਹ � ਵਾਸਤ ੇਤੁਸ� ਚੌਕਸ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਇਨਹ � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਡਗਮਗਾ�ਦ ੇਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ (ਆਪਣੇ ਪੈਰ� 'ਤ ੇ ਸੰਤਲੁਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ), ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭੁੱ ਖੇ 

ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਲਹ� ਦਾ ਝਨਝਨਾਉਣਾ, ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਿਦਲ ਦਾ ਫੜੱਕ ਫੜੱਕ ਵੱਜਣਾ (ਿਦਲ 

ਦੀਆਂ ਅਿਨਯਮਕ ਧੜਕਣ� ਜ� ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ), ਅਤ ੇ ਭੰਬਲਭਸੂ  ੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਅਤ ੇ ਿਚੜਿਚੜੇ 

ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ। 
 
ਤੁਹਾਡ ੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਗੂਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀ.ਪੀ. ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤ ੇਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਵਗੇਾ।  
 
ਇਲਾਜ 
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ਿਕਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ‘ਹਾਈਪੋ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। 
 
ਿਕਸ ੇ‘ਹਾਈਪੋ’ ਵਾਸਤ ੇਤਰੰੁਤ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਭਜੋਨ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜ� ਕੋਈ ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤ� ਜੋ 

ਹਮਲੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਦਰਸ਼ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭਜੋਨ ਜ� ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ ਫਲ� ਦ ੇਜੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਖੰਡ ਦੇ ਡਲੇ, ਚਾਕਲੇਟ, ਿਬਸਕੁਟ, ਿਮਠਾਈਆਂ ਦੀ 

ਭਰੀ ਮੁੱਠੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਅੰਗੂਰ � ਦੀ ਖੰਡ ਤ� ਬਣੀ ਜੈੱਲ। 
  
ਕੁਝ ਿਮੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਹੂ ਦ ੇਗੇੜ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ 

ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਸ਼ਗੂਰ ਆਮ 

ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ (ਖੰਡ ਨੰੂ ਲਹੂ 

ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ) ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਭਜੋਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੇਲੇ ਜ� ਸ�ਡਿਵੱਚ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਿਵਚਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।   
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮ� ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜੈੱਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਮੱਠ�  

ਭਜੋਨ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ , ਿਕਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ 

ਮਕੁਾਬਲੇ ‘ਹਾਈਪੋ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਸੰਕਟਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਰਮਨੋ ਗਲੂਕਾਗੋਨ (glucagon) ਦ ੇਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਕਰਕੇ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵ।ੇ 
 
ਰੋਕਥਾਮ 
 
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦੇ ਦਰੇੌ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਦ ੇਪੱਧਰ 

ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜ�ਚ ਕਰਾ�ਦ ੇਰਿਹਣਾ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਣਾ ਖ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤ ੇ ਿਕਸੇ ਭਜੋਨ ਤ� ਨਾ ਖੰੁਝਦੇ ਹੋਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ, 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਤ� ਬਚੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦ ੇਲੱਛਣ� ਦੀ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ 

ਕਰ ਲ�ਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਜਦ� ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ 

ਫਲ� ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਜ� ਿਫਰ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਤ� 

ਜੋ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ ਇਨਹ � ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਰੱਖਣ ਜੋ 

ਉਨਹ � ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵ ੇਤ� ਜੋ ਉਨਹ � ਦੀ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
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ਉਲਝਣ� 
 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਾਈਪੋ’ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਸਰੀਰ ਵਾਸਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ 

ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਿਜ� ਹੀ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੋ ਤ� ਉਸ ੇਸਮ� ‘ਹਾਈਪੋ’ ਨੰੂ 

ਖੰਡ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਰੇੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।    
 
ਿਕਸ ੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਿਵੱਚ, ਜੇ ‘ਹਾਈਪੋ’ ਦੇ ਿਸੱਟ ੇ ਵਜ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਹਾਰਮਨੋ 

ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ 

ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਿਫਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
 
ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਹੂ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਵਤ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸਮ 1 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਤੀ ਿਦਨ ਸ਼ਰਾਬ 

ਦੇ 2-3 ਯੂਿਨਟ� ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਪੀਵ ੋਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫਲੁਕਾ ਭਜੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੋ।  
 

 

ਗੁਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ 
 
NHS Direct ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦ ੇਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ, ਗੁਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਸਾਡੀ ਸਰਲ 3 ਕਦਮ� ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ:ੋ 
 

ਕਦਮ 1 - NHS Direct ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0845 4647 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਕਦਮ 2 – ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅੰਗਰੇਜ਼ ੀ ਿਵੱਚ ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹ� ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਸਲਾਹ 

ਦੇਣ ਿਵੱਚ NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਕਦਮ 3 – ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤ ੇਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਬਆਨ ਕਰੋ, ਿਕਸੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 
 


