ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਿਨਜ਼ਮ
ਹਾਈਪਰਇਨਸੁ ਿਲਿਨਜ਼ਮ: ਹਾਰਮੋ ਨ ਇਨਸੁ ਲੀਨ ਦਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹਾਈਪੋ ਗ ਲਾਈਸੀਮੀਆ (ਘੱ ਟ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ) ਦਾ
ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਤੰ ਤੂ
ਨਤੀਿਜਆਂ , ਦੌ ਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭ ਵ ਕੋ ਮਾ ਜਾਂ ਮੌ ਤ ਦਾ ਜੋ ਖ ਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕਲੀਿਨਕਲ ਲੱ ਛ ਣਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋ ਗ ਲਾਈਸੀਮੀਆ ਇੱ ਕ
ਮੈ ਡੀਕਲ ਐਮਰਜਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁ ਰੰ ਤ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
ਸੁਸਤੀ
ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭੁੱਖ/ਿਪਆਸ
ਦੌਰੇ
ਕੰਬਣਾ
ਿਡੱਗਦੀ/ਖਰਾਬ ਸਰੀਰਕ
ਟੋਨ
ਿਖਝ/ਬੇਚੈਨੀ
ਸਾਹ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਣਾਕਮਜ਼ੋਰ/ ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਰੋਣਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ/ਨੀਲਾ ਹੋਣਾ

ਯੂ ਕੇ ਸਪੈ ਸ਼ਿਲਸਟ ਹਾਈਪਰਇਨਸੁ ਿਲਿਨਜ਼ਮ
ਕਦਰ

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਗੇਟ ਓਰਮਡ ਸਟੀਟ ਹਸਪਤਾਲ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0207 405 9200 ext 0360
ਈਮੇਲ: cns.hypoglycaemia@gosh.nhs.uk

ਰੌਇਲ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0161 701 2460
ਐਲਡਰ ਹੇ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0151 282 4868

ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ

ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਨੀਜ਼ਮ
ਚੈਿਰਟੀ

ਈਮੇਲ:
enquiries@hyperinsulinism.co.uk
ਫੇਸਬੁੱਕ : hyperinsulinismuk
ਟਿਵੱਟਰ / ਇੰਸਟਾਗਾਮ: @CHCharityUK
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 07495 693361
ਯੂਕੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀ: 1165562

www.hyperinsulinism.co.uk

ਿਹੰਮਤ

ਉਮੀਦ

ਪੇਰਣਾ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਸਾਡੀ ਚੈਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 5 ਜ ਨੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਫਰਵਰੀ 2016 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ
ਕੋਨਜੇਿਨਟੀਕਲ ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਨੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਚਆਈ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੁਦ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ।

ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਨੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਜਨਮ ਲਦੇ ਲਗਭਗ 1:40000 ਬੱਿਚਆਂ ਪਭਾਿਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ
ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫੀਿਡੰਗ ਰੈਜੀਮਜ਼
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਟੈਿਸਟੰਗ ਨਾਲ ਿਜਓਣਾ ਪਦਾ ਹੈ।

ਅਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ: ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਡੀ
ਚੈਿਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤ ਅਿਹਮ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ
ਕੇ,ਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲਾਅ
ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ 7 ਤ ਵੀ
ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ: ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੀਐਚਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਹਰਾਂ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈਣ, ਸਮਾਿਜਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਨ: ਸਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ
ਿਦਮਾਗੀ ਪਿਹਲੂ ਆ,ਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ
ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਿਨਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ

ਸਮਾਜਕ ਪੋਗਰਾਮ: ਹਰ ਸਾਲ ਅਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਪੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਜੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ
ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਰੰਜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।

ਖੋਜ: ਅਸ ਹਾਈਪਰਇਨਸੁਿਲਿਨਜ਼ਮ, ਇਸ ਦੇ ਤੰਤੂ ਅਤੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਪਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਦਖਲਾਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਫੰਡ ਖੋਜ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

