
ذیابیطس ایک طویل المدتی صحت کی حالت ہے جو اس بات کو متاثر کرتی ہے کہ آپ کا جسم کس طرح کھانے کو توانائی میں 
تبدیل کرتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 

جب آپ کو ذیابیطس ہوتی ہے، تو آپ کا جسم یا تو کافی انسولین نہیں بناتا یا جتنی ہونی چاہئے اتنی انسولین نہیں بناتا ہے۔

آگاہی کا مہینہآگاہی کا مہینہ

ٹائپ 1 ذیابیطس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم غلطی سے خود پر 
حملہ کرتا ہے اور آپ کے جسم کو انسولین بنانے سے روکتا ہے۔

ٹائپ 1 ذیابیطس کی تشخیص عام طور پر بچوں، نوعمر افراد اور 
نوجوان بالغان میں کی جاتی ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کو روکنے کا 

کوئی طریقہ نہیں ہے۔

ٹائپ 2 ذیابیطس اس وقت ہوتی ہے جب جسم کافی مقدار میں 
انسولین نہیں بنا پاتا یا اس کی بنائی گئی انسولین کو مؤثر طریقے 

سے استعمال نہیں کر پاتا۔
ٹائپ 2 ذیابیطس عام طور پر جوانی میں ہوتی ہے، چنانچہ زیادہ 

تر لوگ اپنی زندگی میں ابتدائی طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار 
ہو رہے ہیں۔

اچھی غذا لیں - تازہ پھل اور سبزیاں، مچھلی، اور کم پروسیس شدہ غذا لیں

طبی مشورے پر عمل کریں - اپنے بنیادی نگہداشت کے معالج، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، مقامی ہوائین ہیلتھ 
سینٹر، یا رورل ہیلتھ کلینک پر جائیں

آپ آسان، ثابت شدہ طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ٹائپ 2 ذیابطیس کو روک سکتے ہیں یا اس میں تاخیر کر سکتے 

ہیں جیسے وزن زیادہ ہونے کی صورت میں وزن میں کمی کرنا، مقویات کھانا، اور مستقل جسمانی سرگرمی کرتے رہنا۔

سست طرز زندگی	 
موٹاپا یا زیادہ وزن ہونا	 
عمر: 45 سال یا اس سے زیادہ	 
فیملی ہسٹری: ٹائپ 2 ذیابیطس میں والدین یا بھائی 	 

بہن میں سے کسی کو ہونا
پری ذیابیطس	 
 دوران حمل ذیابیطس )حمل کے دوران ذیابیطس( 	 

یا 9 پاؤنڈز سے زیادہ وزن والے بچے کو جنم دیا
کے باشندے اور ایشیائی امریکی بھی زیادہ خطرے انڈین، یا االسکا کے مقامی ہیں۔ کچھ بحرالکاہل جزائر افریقی امریکی، ہسپانوی/الطینی امریکی، امریکی 	 

میں ہیں۔

اگر آپ میں ذیابیطس کی مندرجہ ذیل عالمات میں سے 

کوئی عالمت موجود ہیں، تو اپنی بلڈ شوگر کی جانچ 

کروانے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ملیں:
مسلسل بھوک یا پیاس	 
بہت زیادہ پیشاب کرنا، زیادہ تر رات میں	 
بنا کوشش کے وزن میں کمی کرنا	 
بصارت میں دھندال پن محسوس کرنا	 
ہاتھ یا پاؤں کا بے حس یا جھنجھناہٹ محسوس کرنا	 
بہت تھکا ہوا محسوس کرنا	 
جلد کا بہت زیادہ خشک ہونا	 
بتدریج ٹھیک ہونے والے زخم ہو جانا	 
معمول سے زیادہ انفیکشنز کا ہونا	 

پرخطر عوامل
ٹائپ 2 ذیابیطس

اعداد و شمار

ذیابیطس

احتیاطی تدبیر
ٹائپ 2 ذیابیطس

 وسائل 

آثار اور عالمات
ٹائپ 2 ذیابیطس

اقلیتی صحت کے آفس کے مطابق: 	 
o ایشیائی امریکیوں میں غیر ہسپانوی سفید فاموں کے 

مقابلے میں ذیابیطس کی تشخیص کے امکانات 40 فیصد 
زیادہ ہیں۔

o واحد نسل کے ایشیائی ) % 8.0( بالغان اور تمام امریکی 
)%8.7 ( بالغان کے بہ نسبت تمام نیٹیو ہواوین اور بحر 
الکاہل جزیرے کے ) % 6 .15 ( بالغان میں سے زیادہ تر 

لوگوں کو  ذیابیطس تھی۔
o 2018-2017 تک، غیر ہسپانوی سفید فام لوگوں 

کے مقابلے میں ایشیائی ہندوستانیوں میں ذیابیطس کی 
تشخیص کے امکانات 70 فیصد زیادہ تھے۔

پالؤ کی 22 فیصد بالغ آبادی کو ذیابیطس ہونے کا اندازہ 	 
لگایا گیا ہے اور پالؤ کی 14.4 فیصد بالغ آبادی میں غیر 
تشخیص شدہ ذیابیطس پائی جاتی ہے )پالؤ ہائبرڈ سروے، 

2017(۔

مارشل آئی لینڈز میں تقریباً 3 میں سے 1 بالغ کو ذیابیطس 	 
 ہے )جمہوریہ مارشل آئی لینڈز ہائبرڈ سروے فائنل 

رپورٹ، 2018(۔

بیماری پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے مطابق، 	 
ہوائی کی بالغ کی آبادی میں ہر 9 میں سے 1 فرد کو 

ذیابیطس ہے۔

ورزش - ہر روز 30 منٹ کی سرگرمی کریں )چلنا، ہوال، تائی چی(

	 American Diabetes Association:diabetes.org

	 Americal Heart Association:heart.org/en/health-topics/diabetes/diabetes-tools—resources

	 National Council of Asian Pacific Islander Physicians: ncapip.org/diabetes

	 Pacific Islander Diabetes Prevention Program: pacificislanderdpp.org/resources

	 Joslin Asian American Diabetes Initiative: aadi.joslin.org/en

	 Healthy Hawaii Initiative: healthyhawai.com/prevent–diabetes–2

INFORMATION SOURCES
The Centers for Disease Control and Prevention )cdc.gov( 

The Office of Minority Health )hhs.gov(
Palau Hybrid Report )palaugov.pw(

Ministry of Health and Human Services Republic of the Marshall Isalnds )rmihealth.org(
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You can prevent or delay type 2 diabetes with simple, proven lifestyle changes such as losing weight if you’re overweight, eating healthier, and getting regular physical activity. Exercise - aim for 30 minutes of activity each day (walking, hula, tai chi)

Eat healthy - eat fresh fruits and vegetables, fish, and less processed food

Follow medical advice - visit your primary care physician, Community Health Center, Native Hawaiian Health Center, or Rural Health Clinic
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Diabetes is a long lasting health condition that affects how your body turns food into energy.  
Insulin is a hormone which plays a key role in regulating the amount of glucose in the blood. 

When you have diabetes, your body either does not make enough insulin or does not make insulin as
well as it should. 

American Diabetes Association: diabetes.org

American Heart Association: heart.org/en/health-topics/diabetes/diabetes-tools—resources

National Council of Asian Pacific Islander Physicians: ncapip.org/diabetes

Pacific Islander Diabetes Prevention Program: pacificislanderdpp.org/resources

Joslin Asian American Diabetes Initiative: aadi.joslin.org/en

Healthy Hawaii Initiative: healthyhawaii.com/prevent-diabetes-2

Constant thirst or hunger
Peeing a lot, often at night
Losing weight without trying
Having blurry vision
Having numb or tingling hands or feetFeeling very tired
Having very dry skin
Having sores that heal slowly
Having more infections than usual

If you have any of the following diabetes symptoms, see your doctor aboutgetting your blood sugar tested:
 

According to the Office of Minority Health:
Asian Americans are 40 percent more
likely to be diagnosed with diabetes            
than non-Hispanic Whites.
A higher percentage of all Native
Hawaiian and Pacific Islander adults
(15.6%) had diabetes compared with
single-race Asian adults (8.0%) and all
U.S. adults (8.7%).
From 2017-2018, Asian Indians were  
 70 percent more likely to be
diagnosed with diabetes, as compared
to non-Hispanic whites. 

Sedentary lifestyle
Obesity or being overweight
Age: being 45 years or older
Family History: having a parent or sibling

with type 2 diabetes
Prediabetes
Gestational diabetes (diabetes during

pregnancy) or gave birth to a baby who

weighed more than 9 pounds
Are African American, Hispanic/Latino

American, American Indian, or          

 Alaska Native. Some Pacific Islanders and      

Asian Americans are also at higher risk

INFORMATION SOURCES
The Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov)

The Office of Minority Health (hhs.gov)
Palau Hybrid Report (palaugov.pw)

Ministry of Health and Human Services Republic of the Marshall Isalnds (rmihealth.org)

Type 2 Diabetes occurs when the body does not
make enough insulin or cannot use the insulin it
makes effectively. 
Type 2 diabetes usually develops during
adulthood, however more and more people are
developing Type 2 diabetes earlier in life. 
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Type 1 Diabetes is caused by the body attacking
itself by mistake and stops your body from making
insulin. 
Type 1 diabetes is usually diagnosed in children,
teens, and young adults. There is no way to prevent
type 1 diabetes. 

22 percent of the adult population in
Palau is estimated to have diabetes and               
14.4 percent of the adult population in
Palau has undiagnosed diabetes           
 (Palau Hybrid Survey, 2017).

About 1 in 3 adults in The Marshall Islands
has diabetes (Republic of Marshall Islands
Hybrid Survey Final Report, 2018).

According to the Centers for Disease Control
and Prevention, 1 out of every 9
individuals in Hawai'i's adult population
have diabetes.


