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ਉਮਰ ਵਧਣ ‘ਤ ੇਸਰੁੱਖਿਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦ ੇਪਰ੍ਭਾਵ ਵੱਖਰ ੇਹੁਦੰ ੇ
ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦ ੇਕਝੁ ਪਰ੍ਭਾਵ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ:

• ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੂਰ ਦ ੇਪੱਧਰ: ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੂਰ ਦ ੇਪੱਧਰਾ ਂ
‘ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, 
ਪਰਸ਼ੇਾਨ, ਅਤ ੇਘੱਟ ਸਚੁਤੇ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੂਰ ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜਂੋ ਦਰੌਾ ਜਾ ਂ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਨਜ਼ਰ: ਤਸੁੀ ਂਧੁਦੰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਂਅਚਾਨਕ ਅਨੰਹ੍ਾਪਨ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਡਾਇਬੇਟਿਕ ਰਟੈੀਨਪੈੋਥੀ ਕਰਕੇ 
ਤਹੁਾਡ ੇਦਰ੍ਿਸ਼ ਖਤੇਰ ‘ਚ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਾਲ ੇਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਸੰਵੇਦੀ: ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ, 
ਲੱਤਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੰਨ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼

Marie-Claude ਨੂੰ ਮਿਲੋ...

Marie-Claude ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 68ਵਾਂ 
ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ 
ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ 
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Marie-Claude ਨੇ 
ਸੁਣਿਆ ਹ ੈਕਿ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਂ ੇਹਏੋ ਖਤਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ:

ਕੀ ਮਨੈੂ ੰਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਗੱਡੀ ਨਹੀ ਂਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ 
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕਿ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤਹੁਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਨੂ ੰ
ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਸੁਰਖੱਿਅਤ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਨੀਤੀਆਂਂ

ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਆਪ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਜੋ 
ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਡਰਾਇਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ

• ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ਗੂਰ ਮੀਟਰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 
ਰੱਖੋ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨੈਕਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣ ੇਬਲੱਡ ਸ਼ਗੂਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ 

ਕਰੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਡੈੀਕਲ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਅੱਖ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦ ੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ

• ਤਹੁਾਨੰੂ ਸੁਚਤੇ ਅਤ ੇਦਿਸ਼ਾਵਾਨ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹਈੋ 
ਹੈ।

• ਤਹੁਾਨੂ ੰਪਰੈਾ ਂ‘ਚ ਦਰਦ ਜਾ ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸੁਨੰ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇ
ਗੈਸ ਪੈਡਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਤਹੁਾਨੂ ੰਆਪਣੀ ਸੀਟਬਲੈਟ ਬਨੰਣ ਜਾ ਂਕਟੰਰ੍ਲੋਸ ਦਾ 
ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਤਹੁਾਨੂ ੰਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾ ਂਲਕੋਾ ਂਨੂ ੰਵਖੇਣ ‘ਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋਈ ਹ।ੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੇਖਣ ‘ਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਕੇਰ ਇਹ ਚਤੇਾਵਨੀ ਚਿਨੰਹ੍ ਤਹੁਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂ ੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 
‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ
• ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਚਣੁ ੋਜਿਸ ਨੂ ੰਚਲਾਉਣਾ ਸਖੌਾ ਹਵੇੋ, ਜਿਵੇ ਂ

ਸਵਚੈਲਿਤ ਸਚੰਾਰ ਜਾ ਂਮਆੁਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਯਗੋ ਸੀਟਾ ਂ
ਵਾਂਗ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਾਲੂ 
ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਹੁਾਡੀ ਸੀਟ, ਸਟੀਰਿਗੰ ਵੀਲ 
ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

• ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ‘ਚ, ਵਿਅਸਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ 
ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

• ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਖੱਬੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ‘ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

• ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਰੁੱਕ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਓ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਸੁੀ ਂਜਾਣਦ ੇਹ ੋਕਿ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂ

ਦਵਾਈਆ ਂਸਰੁੱਖਿਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 
ਤਹੁਾਡੀ ਯਗੋਤਾ ਨੰੂ ਕਿਝੰ ਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਅਜਿਹਾ ਕਈੋ ਸਮਾ ਂਆ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦਂੋ ਤਸੁੀ ਂਇਹ ਮਹਿਸਸੂ 
ਨਾ ਕਰ ੋਕਿ ਤੁਸੀ ਂਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹ ੋਜਾ ਂ
ਤਹੁਾਨੂ ੰਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਕਿ ਹਣੁ ਤਸੁੀ ਂਗੱਡੀ 
ਨਹੀ ਂਚਲਾ ਸਕਦ।ੇ ਇੱਥ ੇਤਹੁਾਡੀ ਲੜੁੀਦਂੀ ਥਾ ਂ‘ਤ ੇਪਹੁਚਣੰ 
‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆ ਂਦਿੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰਨ ਤੋ ਂਪਹਿਲਾ ਂਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ਰੁ ੂਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
 – ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ
 – ਸਥਾਨਕ ਜਾ ਂਖਤੇਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵੇਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵੇਾਵਾ ਂਪਸ਼ੇ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆ ਂਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਦੁਾਇਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂਲਈ ਬਲ ੂ
ਪੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਅਤੇ 
ਸਹਿਜ ਬਣੋ

ਮਦਦ ਲੈਣਾ
• ਇਕ ਓਕਯੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 

ਡਰਾਇਵਰ ਰਿਹਬੈਿਲਿਟਸ਼ੇਨ ਸਪਸ਼ੇਲਿਸਟ ਤਹੁਾਡੀ 
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੁੱਖਿਅਤ 
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਵਿਕਲਪਿਕ 
ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਇਕ ਚਾਲਕ ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਕਾਰਜਕਾਲ) ਜਾਂ 
ਰਿਫ਼ਰ੍ਸ਼ੈਰ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮਦੰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?

Marie-Claude ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਅਤ ੇਡਰਾਇਵਿਗੰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਣੈ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ, Marie-Claude ਨ ੇਆਪਣ ੇਮਡੈੀਕਲ ਡਾਕਟਰ 
ਅਤ ੇਓਪਟੋਮੀਟ੍ਰਿਸਟ ਦ ੇਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਕ 
ਓਕਯਪੇੁਸ਼ਨਲ ਥਰਪੈਿਸਟ ਕਲੋ ਰਫੈਰਲ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ Marie-Claude ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਬਾਰ ੇਇਕ ਸਚੂਤ ਨਿਰਣਾ ਲ ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ 
ਮੰਗਣ ‘ਚ ਨਾ ਝਿਜਕੋ।
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ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.caot.ca

ਵਸੀਲੇ

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਜੂੌਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਿਸ ੇਸਿਹਤ 
ਸਭੰਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾ ਂਨਹੀ ਂਲੈਦਂੀ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਂਸਮਝੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਪੜਹ੍ੀ ਕਿਸ ੇਵੀ ਗੱਲ ਵਜਂੋ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

© Association canadienne des ergothérapeutes/Canadian Association of 
Occupational Therapists, 2013
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ਇਸ ਬਰਸ਼ੋਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਬਲਿਕ ਹਲੈਥ ਏਜਸੰੀ ਆਫ਼ ਕਨੈਡੇਾ ਵੱਲੋ ਂਵਿੱਤੀ ਯਗੋਦਾਨ ਰਾਹੀ ਂਮਮੁਕਿਨ 
ਹ ੋਪਾਇਆ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਪਬਲਿਕ ਹਲੈਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Cette information est également disponible en anglais, français, chinois 
(traditionnel et simplifié), et italien. This information is also available in 
English, French, Chinese (traditional and simplified) and Italian.

Canadian Association of Occupational Therapists/Association canadienne des 
ergothérapeutes : www.caot.ca

American Occupational Therapy Association: www.aota.org

Association for Driver Rehabilitation Specialists: www.aded.net

Canadian Automobile Association/Association canadienne des automobilistes 
(CAA) : www.caa.ca

Canadian Diabetes Association/Association canadienne du diabète :  
www.diabetes.ca

Public Health Agency of Canada: www.publichealth.gc.ca/seniors  
Agence de la santé publique du Canada : www.santepublique.gc.ca/aines

Seniors Canada: www.seniors.gc.ca  
Aînés Canada : www.aines.gc.ca


