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شراب اور ذیابیطس

 یادررکھیں کہ کسی بھی شخص کے لئے، شراب یہ
کرسکتی ہے:

فیصلہ کو متاثر کر سکتی ہے۔          •
 کیلوریز میں اضافہ جو کم کرنے یا اس کا بندوبست کرنے میں بڑا مقابلہ          •

بن سکتی ہے۔
بلڈپریشر اور چکنائیوں کو بڑھانا         •
جنسی تعلقات میں مشکل اور لبلبوں میں سوجن ڈال سکتی ہے۔         •
آپ کے دماغ، اعصاب اور جگر کو وقت کے ساتھ نقصان پہنچاسکتی ہے         •
 بدن میں پانی کی کمی کر سکتی ہے جو کہ ایسے لوگوں کے لئے جن         •

کے خون میں اونچے درجے کا گلوگوزہو، اس کے لئے بہت خطرناک ہے
 بیشتر کینسر کے خطرات کو وقت کے ساتھ بڑھاتی ہے         •
 جذباتی اور افسردہ ہونےکے خطرے کو بڑھاتی ہے         •
 آنکھوں کے مرض کو بڑھاتی ہے         •

 اگر آپ ایک دن میں معیار کے مطابق دویاتین جام لیتے ہیں(ایک ہفتے میں
خواتین کے لئے 10معیاری جام

 اور مردوں کے لئے 15 معیاری جام)، توآپ کو سختی سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے 
کہ آپ الکہل کی مقدار کم

 کریں۔ زیادہ الکہل کے استعمال سے خون میں گلوکوز پرقابوپانے میں مشکل 
ہوسکتی ہےاورصحت کو کینسر جیسے

دیگر خطرات الحق ہوسکتے ہیں۔

 کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذیابیطس ہوتو آپ شراب
نہیں پی سکتے؟

یہ ضروی نہیں۔
 ایک عام اصول کے تحت، شراب پینے کوبند کرنے کی ضرور ت نہیں۔ اس لئے کہ آپ کو ذیابیطس ہے۔ زیادہ تر

لوگ جو اپنی ذیابیطس کا اچھی طرح بندوبست کرتے ہیں وہ محفوظ طریق پر میانہ روی سے شراب نوشی کر سکتے ہیں۔
اصول، فی دن دو سے تین معیاری جام سے زیادہ نہیں اور ہفتے میں مردوں کے لئے زیادہ سے زیادہ 15اور

خواتین کے لئے 10جام۔البتہ،آپ کو لولنا چاہئے۔

آپ کو ذیابیطس کے نتیجہ میں صحت کی پیچدگیاں ہیں جیسے کہ لبلبے،آنکھ کی بیماری، اونچے درجے کا بلڈپریش          •
یا ٹرگلی سرائیڈز، جگر کا مسئلہ،اعصابی نقصان یا دورہ۔          

آپ کو خون میں کم گلوکوز کا عالج کرنے یا اسے بچانے میں مشکل ہوتی ہے۔          •

آپ کو شراب نوشی نہیں کرنی چاہئے اگرآپ:

حاملہ میں یا حاملہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں :         •

پستان کا دودھ پالتی ہیں :         •
آپ کو اپنا یا خاندان میں شراب نوشی کا مسئلہ ہے   :       •
 آپ دوسری کارکردگیوں کو کرنا یا ڈرایو کرنا چاہتے ہیں جن کے لے توجہ یا ہنرمندی کی ضرورت ہے   :       •
کچھ دوائیں استعمال کررہے ہیں۔اپنے دوافروش سے اپنی دواوںکے بارے میں اور شراب کے ساتھ          •

ُ اس کے ممکنہ جوابی عمل معلوم کریں۔          

ایسے لوگ جو انسولین اور کچھ دوائیں لے رہے ہیں:
 شراب پینے سے جوخون میں گلوکوز کر کمی ہوجاتی ہے اس کے خطرے کو

اس فہرست کے عقب میں دئے گئے اقدام کو اٹھاتے ہوئے کم کریں۔

ذیابیطس والے لوگ خطرات سے ہشیار رہیں۔
وہ لوگ جو انسولین استعمال کرتے ہیں :        •

تاخیر شدہ اہئیپوگالئسیمیا -         
Hypoglycemia (خون میں گلوکوز کی مقدار کا کم ہونا)  

شراب نوشی کے 24 گھنٹوں بعد تک ہوسکتی ہے۔          

   ہے  :     (type 1 diabetes) وہ لوگ جنہیں ٹاہپ-  1 ذیابیطس•
Hypoglycemia       صبح کے وقت اہئیپوگالئسیمیا - 
(خون میں گلوکوز کی مقدار کا)

کم ہونا) ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے گذشتہ کھانے کے دو تاتین          
 گھنٹون  بعد شراب نوشی کی ہے۔        

 جب بھی شراب نوشی کریں ، تو اس بات کا یقین کریں کہ خون میں
گلوکوز کی کمی

کا عالج اور بچاو کیسے کرنا ہے۔ 



  

  

   

شراب نوشی اور ذیابیطس
شراب نوشی کرنے سے پہلے

باقاعدہ کھانے کھائیں،اپنی دوائیں لیں،اوراپنےخون میں گلوکوزکی سطح کوباربارچیک کریں        •
(اپنے خون میں گلوکوزچیک کرنے کا میٹراپنے ساتھ رکھیں )۔        

 ہمیشہ اپنے پاس خون میں گلوکوز کی کمی کا عالج ساتھ رکھیں۔(جیسے کہ تین گلوکوزکی گولیاں یا    •
  ®Life Savers     پون کپ عام پاپ یا چھ الئف سیورز

آپ جہاں کہیں بھی ہوں یقین کریںکہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے خون میں         •
گلوکوزکی کمی کے نشانات اور عالمات اور ان کا عالج کرنا جانتاہے۔        

 خبرداررہیںکہ گلوکاگن،جوکہ خون میں گلوکوز کمی کا عالج ہے وہ اس وقت تک کام نہیں        •
کرتی جب تک کہ جسم میں شراب موجود ہے تو یادرکھیں اگر آپ بے ہوش ہونے        

لگتے ہیں تو ُاسے ایمبولس بالنے کا پتہ ہو۔        
    ®MedicAlert     ذیابیطس کی شناخت کے لئے میڈک الرٹ•

کا کڑایا نیکلیں پہنیں۔

شراب نوشی کرتے وقت
 جب آپ شراب پی رہے ہوں تو کاربواہءیڈریٹ- رچ کھانے کھائیں۔       •

جب آٌپ جسمانی طورپرمستعدہوں تو فاضل کاربو اہءیڈ ریٹ - رچ کھانے کھائیں۔       •

ہمیشہ اپنی شراب خودانڈیلیں۔ کم شراب استعمال کریں اور اپنے مشروب کو بال شکر میں گھولیں۔      •
آہستہ پئیں۔ اپنا دوسرااپیمانہ شراب کے بغیر بنائیں۔       •

 شراب نوشی کے بعد
کسی ذمہ دار شخص کو بتائیںکے آپ شراب نوشی کر رہے تھے ۔ ان کو آپکے خون میں گلوکوز کی•

کمی کی عالمات کو دیکھنا چاہیئے۔ 
 بستر پر جانے سے پہلے اپنے خون میں گلوکوزکو چیک کریں۔اگر آپ کے خون میں گلوکوز      •

عمومی طورسے کم ہے تو کاربواہئیڈریٹ سنیک کھائیں۔      
االرام کو سیٹ کریں یا کوئی ذمہ دار شخص آپ کو تمام رات اور علی الصبح تک جگائے رکھے۔      •

 تاخیرشدہ خون میں گلوکوز کی کمی شراب     نوشی کے 24 گھنٹوں بعد کسی بھی وقت واقع ہو سکتی      
ہے۔      

 اگلے روز کسی بھی کھانے، دوایاانسولین جو آپ عموما لیتے ہیں اس کے لئے وقت پر      •
اٹھیں۔ اگر کسی وقت کی کوئی دوایا انسولین آپ نہیں لے سکے تو خون میں اونچے درجے      

 کی گلوکوز کا باعث بن سکتی ہے۔ کیٹونزاور ذیابیطس کیٹوالیسڈوس (ڈی کے اے  )   
(ketones and diabetic ketoacidosis (DKA) )

بعض عام شراب والے مشروبوں اور ان کے ساتھ مالنے والے مشروبوں میں کاربواہئیڈریٹ اور کیلوریز
ہوتی ہیں (جو مقداران پر لکھی ہوتی ہے وہ صرف راہنمائی کے لئے ہوتی ہے)۔

 توانائی (ککال) عام طورپر پالنے کا پیمانہمشروب
(kcal)

 کاربواہئیڈیٹ
اجزاء(گرام)

بیئر:
ملی لیڑ (12اونس) عام 34114712

ملی لیڑ (12اونس)الئیٹ(ہلکے) 341995
ملی لیڑ (12اونس)*بال شراب 35550-8011-17

کارب - ملی لیڑ (12اونس)low-carb)  * (*لو 341923

ملی لیڑ (1.5اونس)سپرٹس/سخت کشیدہ مشروب 45980

ملی لیڑ (1.5اونس)میٹھی شراب اور مفرح مشروب 45155-19010-25

شراب:
ملی لیڑ (5اونس)عام 150123-1271-4

ملی لیڑ (5اونس)کھانے کے بعد کا میٹھا 15023223
ملی لیڑ (5اونس)بال شراب 15091

کولر(سودااورشراب وغیرہ کے مشروب)
ملی لیڑ (12اونس)لگا تار 355178-25821-38

ملی لیڑ (12اونس)*ےہلک 3301001

آمیزش والے مشروب:
ملی لیڑ (8اونس)بالشکرپاپ 25000

ملی لیڑ (8اونس)سادہ پاپ 25088-9923-25

ملی لیڑ (8اونس)کلب سوڈا 25000
ملی لیڑ (8اونس)ٹانک واٹر 2508823

ملی لیڑ (8اونس) شنگترے کا جوس 25011827
ملی لیڑ (8اونس)ٹماٹر کا جوس 2504411

ملی لیڑ (8اونس)ٹماٹر کلیم †(دومونہے صدفے)کا جوس 25012328

کیلوریز اور کاربوہئڈریٹSDA,2011  حوالہ: کنیڈئن نیوٹرئینٹ فائل،2010اصل 
سے متعلق مواد میں،کمپنی کی وجہ سے تبدیلی ہوسکتی ہے،لیبلز کی جانچ یقینی طورپر کرلیں

 :low-Risk Drinking Guidelines www.lrdg.netمزید معلومات کے لئے،مالحظہ کریں

 معیاری مشروب کیا ہے؟
ا یک معیاری مشروب (شراب کا 13.6گرام)ہے۔         

بیئر:341ملی لیڑ(12اونس)عمومی طاقت کی بیئر(٪5شراب)
( 45ml (1.5 fl. oz))                         سپرٹس:45ملی لیڑ 5-1اونس

سپرٹس کا (٪40فیصدی شراب)
وائیں: 150 ملی لیٹر (5اونس)  اونس کا (٪12 شراب)

نوٹ: اگرآپ کا کاربواہئیڈریٹ کو شمار کررہے ہیں تو شراب کے مشروب میں میں کاربواہئیڈ کے اجزاء کے لئے انسولین نہ لیں۔
 ”Managing Your Lifestyle“ شراب اور ذیابیطس کے بارے میں مزید معلومات کے لئے،“اپنی طرز زندگی کے بندوبست

پرفلم مالحظہ فرمائیں۔ مزید براں جو لوگ ذیابیطس سے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اپنی شراب کی نگہداشت مہیا کرنے  
 والے سے شراب کے استعمال کے بارے میں معلوم کریں۔ 

Content taken from the Canadian  
Diabetes Association’s consumer  
fact sheet, Alcohol and Diabetes.
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http://www.lrdg.net
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