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What is diabetes?
Diabetes is a life-long disease. Normally, the body makes insulin, which
changes the sugar in your blood to energy. When a person has diabetes,
the body does not make enough insulin or does not use it the right way.
The level of sugar in the blood goes up. There are two types of diabetes:
• Type 1 (or insulin-dependent) diabetes. People with this type of
diabetes often get it at a young age. They must take insulin shots to
treat their diabetes because their bodies no longer produce any
insulin of their own.
• Type 2 (or non insulin-dependent) diabetes. People with this type
of diabetes often get it when older. They can make some insulin,
but not enough to lower the blood sugar to normal. This type of
diabetes may be treated with diet, exercise, pills, or insulin.

What are the symptoms of diabetes?
Symptoms of diabetes may include increased thirst, weight loss,
increased hunger, blurred vision, frequent urination, dry itchy skin,
feeling tired, problems with sexual function, and nausea, vomiting, and
abdominal pain.

Why me?
Many factors can increase your chances of Type 2 diabetes, such as
having a family history of diabetes, being over age 40, having diabetes
during pregnancy, being overweight, or being of Native American,
African, Hispanic, or Asian origin.
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Why learn how to take care of your diabetes?
Learning to take care of your diabetes will help you feel well and stay
healthy. Making healthy food choices, staying active, and taking your
medicine will help you keep your blood sugar in your target range.
Keeping your diabetes under control can help prevent damage to your
eyes, heart, nerves, and kidneys.
Diabetes is a serious illness. You are the most important person to
manage it. Your diabetes care team is here to help.
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