
রক্ত পরীক্ষা

 আপনষার রক্ক্ত শর্ক রষার মষাত্ষা জেক্ন ননন 
বছরে অন্ততপরষে একবাে আপনাে েরতে শক্ক োে গড় 

মাত্া পেীষো করে দেখরত আপনাে দেলথরকয়াে দপশাোরেে 

প্রর়াজন। এটিরক HbA1c েতে পেীষো বলা ে়। আপনাে 

ফলাফরলে অথ্ক কী তা জাননু। আপনাে ননজস্ব ব্যনতেগত 

লষে্যমাত্া থাকরব - আপনাে সংখ্যাগনুল জাননু এবং 

সমর়ে সারথ সারথ আপনাে স্তেগনুল নকভারব পনেবনত্কত 

ের়রছ তা দেখনু।

আপনষার রক্তচষাপ েষাননু বছরে অন্ততপরষে 

একবাে আপনাে ডাতোরেে বা নারস্কে আপনাে েতেচাপ 

পনেমাপ কো উনচত। তাো আপনাে জন্য একটি 

ব্যনতেগত লষে্যমাত্া নথিে কেরত সম্মত েরবন। সংখ্যাগনুল 

দনাট কেনু এবং নননচিত কেনু দে আপনাে ফলাফলগনুল 

কী দবাঝারছে তা আপনন জারনন।

 আপনষার জরষাক্েক্টেরে (রক্ক্ত চন ্্কর 
পনরমষাণ) জেক্ন ননন আপনাে দকারলরটেেরলে 

মাত্া ভারলাভারব নন়ন্ত্রণ কোটাও গেুতু্বপূণ্ক। আপনাে 

দেলথরকয়াে টিরমে বছরে অন্ততপরষে একবাে আপনাে 

দকারলরটেেল পেীষো করে দেখা উনচত। ফলাফলগনুলে অথ্ক 

কী দসটি তাো আপনারক জানারবন।

জেহ পরীক্ষা

আপনষার জচষাক্ের যত্ন ননন আপনারক প্রনতবছে 

দচারখে ন্রিননং অ্যাপর়ন্টরমরন্ট আমন্ত্রণ জানারনা েরব। 

ন্রিননং আপনাে দেলথরকয়াে টিমরক দে দকারনা সমস্যা 

তাড়াতানড় ধেরত এবং সম়মরতা নচনকৎসা কেরত 

সো়তা করে। কখনই দকারনা অ্যাপর়ন্টরমন্ট বাে দেরবন 

না - দসরষেরত্ আপনাে ডা়ারবটিক দেটিরনাপ্যানথে 

মরতা গেুতুে সমস্যাে সনৃটি েরত পারে।

আপনষার পষাক়্ের পষাতষা এ্ং পষা 
পরীক্ষা ররুন ডা়ারবটিস েও়াে অথ্ক আপনাে 

পার় গেুতুে সমস্যা েও়াে ঝঁুনক অরনক দবনশ। নননচিত 

কেনু দে আপনন প্রনতনেন আপনাে পা পেীষো কেরছন 

এবং আপনাে বাৎসনেক পারয়ে দচকআপ কেরত োরছেন। 

আপনষার নরডনন সসু্থ রষােুন ডা়ারবটিরস 

আক্ান্তরেে এক তৃতী়াংরশে নকডননরত মাোত্মক সমস্যা 

দেখা দে়। এজন্য আপনাে বান্্কক নকডনন পেীষো 

কোটা এতটা গেুতু্বপূণ্ক - োরত আপনাে দেলথরকয়াে টিম 

দে দকারনা পনেবত্কন ধেরত দপরে সময়মত এটিে জন্য 

নচনকৎসা কেরত পারেন। 
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আপনষার প্রক়্েষােনী়ে যত্ন জনও়েষা

দেলথরকয়াে  
এরসনসিয়ালস্15

আপনাে ডা়ারবটিস থাকরল, আপনন প্রনত বছে নননে্কটি দচক, পেীষো এবং পনের্বা পাওয়াে অনধকােী। আমো এগনুলরক 

15 দেলথরকয়াে এরসনসিয়ালস্ (স্বাথি্যরসবা প্রর়াজনী়তা) বনল। এগনুল আপনারক আপনাে ডা়ারবটিস  

দমাকারবলা কেরত সো়তা কেরব এবং এসবগনুলই নবনামরূল্য পাওয়া োয়। 

এই তানলকাটি আপনাে ডাতোরেে কারছ ননর় োন এবং আপনন দে অ্যাপর়ন্টরমন্টগনুলে ব্যবথিা করেরছন দসগনুলরত টিক্ দেওয়া 

শেু ুকেনু। একনেরনই আপনারক সবগনুল কেরত েরব না। আপনাে এখনও দেগনুলে ব্যবথিা কোে জন্য সোয়তাে প্ররয়াজন দসই 

ব্যাপারে আপনাে ডাতোরেে সারথ কথা বলনু।
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15 দেলথরকয়াে এরসনসিয়ালস্ এবং আপনন দসগনুল না দপরল দসরষেরত্ কী কেরত েরব দসই সম্পরক্ক  আরো তরথ্যে জন্য, দেখনু:  

www.diabetes.org.uk/15-essentials তথ্য, পোমশ্ক এবং সো়তাে জন্য আমারেে দেল্পলাইন  

0345 123 2399 নম্বরে দফান কেনু।
নশশ ুএবং নকরশােরেে জন্য ননজস্ব ননরে্কনশকা ের়রছ এবং তারেে নবরশ্জ্ঞ ডা়ারবটিস দপনড়ানরিক টিরমে কাছ দথরক পনেচে্কা 

ননরত েরব। আরো জানাে জন্য দেখনু: www.diabetes.org.uk/type-1-essentials
ইংরেনজ ব্যতীত অন্যান্য ভা্া় আমারেে আেও তথ্য েরয়রছ ো অনলাইরন উপলব্ধ:  

www.diabetes.org.uk/otherlanguages

েী্নযষাপক্ন সহষা়েতষা

আপনষার ডষাক়্েট নন়েন্ত্রণ ররুন 
আপনাে ডা়ারবটিস থাকাে কােরণ, আপনন 

ডার়রটনশ়ানরেে কারছ থরক ডার়ট সম্পরক্ক  পোমশ্ক 

পাওয়াে অনধকােী। কাউরক আপনাে ওজনও পেীষো 

করে দেখরত েরব এবং আপনাে েনে প্রর়াজন ে় তরব 

আপনাে ওজন কীভারব পনেচালনা কেরবন দস সম্পরক্ক  

সোয়তা ও তথ্য দেরবন।

আপনন রী অনভু্ ররক্েন তষা ননক়্ে 
রথষা ্েুন ডা়ারবটিরস আক্ান্ত েও়া এবং 

েীর্করম়ােী শােীনেক অবথিা ননরয় জীবনোপন কো 

কঠিন েরত পারে। আপনন উনবিগ্ন েরয়রছন এমন দে 

দকারনা নব়্ ননরয় আপনাে নচনকৎসক বা নারস্কে 

সারথ কথা বলাে দচটিা কেনু। প্রর়াজন েরল নবরশ্জ্ঞ 

মনস্তান্বিক সো়তা পাও়াে অনধকাে আপনাে েরয়রছ।

গ্রুপ নশক্ষা জরষাক্স্ক যষান গ্রুপ নশষো দকাস্ক েরছে 

ডা়ারবটিস সম্পরক্ক  আপনাে ো ো জানা েেকাে 

তা আপনন নকভারব নশখরত পারেন। এটি আপনারক 

ডা়ারবটিরস আক্ান্ত অন্যান্য ব্যনতেে সারথ দেখা কোেও 

সরুোগ করে দে়। প্রথম েখন আপনাে দোগ ননণ্কয় 

েয় তখন আপনাে এলাকায় একটি দকাস্ক কোে - 

বা পেবততীরত একটি বান্্কক নেররেশাে দকাস্ক প্রোন 

কো উনচত।

আপনষার ডষা়েষাক্্টিস ন্ক্শষজ্ঞক্ের 
েষাননু আপনাে ডা়ারবটিস েরল, আপনন নবনভন্ন 

নবরশ্রজ্ঞে সমন্বর় আপনাে ননজস্ব দেলথরকয়াে টিম 

পারবন। আপনাে প্রর়াজন অনেুা়ী নবনভন্ন দেলথরকয়াে 

দপশাোেরেে দেখরত পারবন। আপনাে টিমরক এবং কারক 

নননে্কটি প্রশ্নগনুল নজজ্ঞাসা কেরবন দসটি জানা আপনাে 

জন্য গেুতু্বপূণ্ক। 

আপনষার ন্নষামকূ্েযের ফু্ েযেষা্ 
্রু ররুন আপনন প্রনত বছে একটি নবনামরূল্যে ফু্ 

জ্যাব পাওয়াে অনধকােী, কােণ ডা়ারবটিরস আক্ান্তরেে 

ফু্ েও়াে ঝঁুনক দবনশ এবং এটি দ্রুত গেুতুে ের় 

উঠরত পারে।

হষাসপষাতষাক্ে ভষাে যত্ন পষাও়েষা 
আপনারক োসপাতারল থাকরত েরল, নবরশ্জ্ঞ দেলথরকয়াে 

দপশাোেরেে কাছ দথরক আপনন উচ্চমারনে েত্ন পাওয়াে 

অনধকােী। আপনাে ডা়ারবটিরসে কােরণ আপনন 

দসখারন ের়রছন নানক অন্য দকারনা কােরণ দসটি োই 

দোক না দকন। 

জয জরষাক্নষা জযৌন সমসযেষা ননক়্ে রথষা 
্েনু ডা়ারবটিরস আক্ান্ত নােী এবং পেুু্  

উভর়ে দষেরত্ই দেৌন সমস্যাে ঝঁুনক বাড়া়। এে 

অথ্ক নলঙ্গ উত্ান এবং নসটোইটিস জাতী় সমস্যাগনুল 

েরত পারে। আপনাে দেলথরকয়াে টিম আপনারক 

প্রর়াজনী় সো়তা, পোমশ্ক বা নচনকৎসা দেও়াে 

জন্য রসখারন ের়রছ।

ধমূপষান ্ন্ধ ররুন ডা়ারবটিরসে মারন েল 
আপনাে হৃেরোগ বা দট্াক েও়াে ঝঁুনক দবনশ এবং 

ধমূপান এই ঝঁুনকরক বানিরয় দেয়। আপনন েনে ধমূপান 

করেন, তরব দছরড় দেও়া আপনাে জন্য সবরচরয় 

ভারলা েরব।

আপনন সন্ষান ধষারণ ররক্ত চষাইক্ে 
আক্ে জথক্রই পনররল্পনষা ররুন দেসব 

নােীো সন্তান ধােণ কোে পনেকল্পনা কেরছন তারেে 

জন্য ডা়ারবটিস ব্যবথিাপনা অরনক দবনশ করঠাে েরত 

েরব, কােণ এরত আরো অরনক ঝঁুনক জনড়ত থারক। 

ডা়ারবটিস এবং গভ্ক াবথিা সম্পরক্ক  আপনাে ো ো 

জানা প্ররয়াজন তা দপর় আপনন প্রস্তুত আরছন নকনা 

তা নননচিত েরয় ননন।
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