
কি ধরণের সতি্ক তা প্রত্াশা িরা যায় সসই সম্পণি্ক  কিছু পরামশ্ক৷

HbA1c
রক্ত পরীক্াটি কিগত কতন মাণস আপনার রণক্তর শি্ক রার মাত্াগুকির গড় প্রদশ্কন িণর৷ যকদ 
আপনার সি্কণশষ HbA1c পরীক্াটি এি িছণররও অকধি সমণয় পূণি্ক হণয় থাণি, তাহণি 
পরামণশ্কর জন্ আপনার ডায়াণিটিস পকরচয্কািারীণদর সণগে সযাগাণযাগ িরুন, কিণশষভাণি 
যকদ আপকন আপনার রণক্তর শি্ক রার পরীক্াটি িাকড়ণতই িণরন এিং িক্্ িণর থাণিন 
সয সাম্প্রকতিাণি সসগুকি িাড়ণছ অথিা িমণছ 

যকদ আপকন এিটি ব্াড গ্ুণিাজ মকনটার ি্িহার িণরন, তাহণি আপনার পকরচয্কািারীরা 
সসই ফিাফিগুকি অনিাইণন জানাণনার জন্ িিণত পাণরন৷

হৃদযন্ত্র এবং বৃক্কের পরীক্ষাগুলি 
আপনার ডায়াণিটিস পকরচয্কািারীরা, আপনার হৃদযন্ত্র এিং িৃক্কগুকি সঠিিভাণি িাজ 
িরণছ কিনা সসটি কনকচিত িরণত চাইণত পাণরন৷ আপনার সিাণিণটেরণির মাত্া জানার 
জন্ রক্ত পরীক্া, এিং আপনার িৃক্কগুকি কিভাণি িাজ িরণছ জানার জন্ রক্ত এিং মূত্ 
পরীক্া, অথিা আপনার রক্তচাপ পকরমাপ িরা হণত পাণর৷ আপনার সি্কণশষ পরীক্াগুকি 
িণি হণয়ণছ সসই সম্পণি্ক  এিং আপনাণি আিার িত শীঘ্র সসগুকি িরাণত হণি সসই কিষণয় 
পরামণশ্কর জন্ আপনার পকরচয্কািারীণদর সণগে িথা িিুন৷

কর�োনোভোই�োরে� েমরে আপনো� 
ডোেোরেটিরে� পর�চর্ো

এই মুহূক্ ত্ে  ডষাক্ষারবষাবুর কষাক্ে যষাওয়ষার লবষক্য় আপলি হয়ক্্ষা 
উলবিগ্ন ববষাধ করক্বি, লকন্তু আপিষার ডষায়ষাক্বটিস পলরচযতেষাকষারীরষা 
আপিষাক্ক লিরষাপদ রষাখষার জি্য অল্লরক্ ব্যবস্ষাগুলি গ্রহণ 
করক্বি৷ ্ষাহক্িও লকেু গুরুত্বপূণতে পরীক্ষা আক্ে বযগুলি আপিষাক্ক 
করষাক্্ হক্ব, ্ষাই যলদ আপিষাক্ক একটি অ্যষাপক্য়ন্টক্মক্ন্টর জি্য 
ডষাকষা হয়, ্ষাহক্ি যষাওয়ষাটি গুরুত্বপূণতে৷ 



বচষাক্খর পরীক্ষা 
সাধারেভাণি আপনার সচাখ কনয়কমতভাণি পরীক্া িরাণনা উকচত, তণি এই মুহূণত্ক  কিছু
মানুণষর অগ্াকধিার রণয়ণছ, সযমন গভ্ক িতী মকহিা এিং সসই সিি ি্কক্তণদর যাাণদর দষৃ্টিশকক্তর 
সক্ণত্ পকরিত্ক ন ঘণটণছ৷ যকদ আপকন পরীক্া িরাণনার জন্ অনুণরাধ িণর এিটি পত্ পান, 
তাহণি যাওয়া কনকচিত িরুন৷

পষাক্য়র পলরচযতেষা 
যকদ আপনার পাণয়র পকরচয্কার সক্ণত্ কিিম্ব ঘণট থাণি, তাহণি সদখুন 
diabetes.org.uk/check-my-feet কিভাণি আপনার পাণয়র পাতাগুকি পরীক্া িরণিন 
সসটি জানার জন্৷ যকদ আপকন সিাণনা পকরিত্ক ন িক্্ িণরন কিণশষত রঙ অথিা তাপমাত্ার 
পকরিত্ক ন, অথিা িাটা অথিা সফাস্া থাণি, তাহণি তখনই আপনার পাণয়র পকরচয্কািারীণদর 
অথিা GP-এর সণগে সযাগাণযাগ িরুন৷ যকদ আপকন পাণয়র পাতার এিটি সমস্ার জন্ 
কচকিৎসা গ্হে িণরন, তাহণি সযণিান অ্াপণয়ন্টণমন্টগুকিণত যাওয়া িজায় রাখুন৷

ওষুধপত্র 
আপনার ওষুধগুকি খাওয়া চািু রাখুন এিং যকদ আপনার সিাণনা প্রশ্ন থাণি, তাহণি আপনার 
স্ানীয় ফাম্কাকসণটের সণগে িথা িিুন৷

আপিষার ওজি পরীক্ষা করষা 
যকদ আপকন পাণরন, িাকড়ণতই আপনার ওজন কনন এিং নকথভুক্ত িরুন সযটি আপকন আপনার 
ডায়াণিটিস পকরচয্কািারীণদর সদখাণত পাণরন৷

আক্বগগ্ সহষায়্ষা 
যকদ আপকন এিটি িঠিন সমণয়র মণধ্ কদণয় যান এিং সহায়তার প্রণয়াজন হয়, তাহণি আপকন, 
প্রথণম আপনার GP-এর সণগে সদখা না িণরও, পরামণশ্কর মত পকরণষিাগুকিণত কনণজণি উণলেখ 
িরণত পাণরন৷ যকদ আপনার এই সম্পণি্ক  আরও পরামণশ্কর প্রণয়াজন হয়, তাহণি সসামিার সথণি 
শুক্রিার, সিাি 9টি সথণি সন্্া 6টা পয্কন্ত 0345 123 2399 নম্বণর আমাণদর সহিপিাইন 
অ্াডভাইজারণদর িি িরণত পাণরন৷ যকদ এই মুহূণত্ক  আপনার সিান প্রিার উণবেগ অথিা 
সমস্া থাণি, তাহণি সসগুকি সশানার এিং সাহায্ িরার জন্ও আমরা এখাণন উপকস্ত 
রণয়কছ৷
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আমষাক্দর িষারিনং বজষাি বদখুি diabetes.org.uk/learn-more
ব্৷ বষাল়িক্্ আপিষার ডষায়ষাক্বটিস লিয়ন্ত্রণ করষার লবষক্য় জষািক্্ 
আপিষাক্ক সষাহষাক্য্য করষার জি্য লবিষামূক্ি্য লিক্ষামূিক পষাঠক্রমগুলি৷

এই তথ্পত্টির উপর আমাণদর িাণছ মতামত 
 সদওয়ার জন্ QR সিাডটি স্্ান িরুন অথিা সদখুন 
www.diabetes.org.uk/let-us-know

http://diabetes.org.uk/how-to-check
http://diabetes.org.uk/coronavirus-learn
http://www.diabetes.org.uk/feedback

