
এর ঙ্গে অংলীদাররঙ্গে প্রস্তুে 

নথিয থরযোনোভ

ডোয়োথফটি কী? 
ডায়ারিটি  একটি ররাগািস্থা যখন লরীর ইনরুন তেরর 
কঙ্গর না (টোই 1 ডোয়োথফটি) অথিা তেরর করা ইনরুন 
িযিার করঙ্গে ক্ষম য় না (টোই 2 ডোয়োথফটি)। 
লরীঙ্গরর রকাগুর লরির জনয গ্লুঙ্গকাজ িযিার করঙ্গে াঙ্গর 
না, আর রঙ্গির গ্লুঙ্গকাজ (blood glucose, BG) মাত্রাগুর িরৃি 
ায়।  

যখন BG-এর মাত্রা ডায়ারিটি না থাকা মানুঙ্গদর রেঙ্গয় 
রিরল রকন্তু ডায়ারিটি রঙ্গঙ্গি রিঙ্গিেনা করার ঙ্গক্ষ রই 
মাত্রা যঙ্গথষ্ট নয়, েখন এটিঙ্গক প্রোক-ডোয়োথফটি িা য়। 
এটি টাই 2 ডায়ারিটি, হৃদঙ্গরাগ এিং ররাঙ্গকর ঝুুঁ রক িরৃি 
কঙ্গর। গবভ োফস্থোকোরীন ডোয়োথফটি গর্ভ ািস্থায় ঘঙ্গট। মস্ত 
গর্ভ ািস্থার 10% যভন্ত রক্ষঙ্গত্র এই অিস্থা রদখা রদঙ্গে াঙ্গর। 
গর্ভ ািস্থাকাীন ডায়ারিটি আঙ্গে এমন মরাঙ্গদর প্রায় 50%
এর অিঙ্গলঙ্গ টাই 2 ডায়ারিটি রদখা রদয়।  

গুরুত্বরূ্ভ থফলয়
ডোয়োথফটি ম্বরে দথির্ এীয়* ভথরোরদয

জোনোয থফলয় 

আনোয ডোয়োথফটি কীবোরফ থনয়ন্ত্রর্ কযো মোয়? 
রনঙ্গজর যত্ন রনওয়া গুরুত্বরূ্ভ 

 আনোয BG-এয ভোত্রোগুথর থনয়থভতবোরফ থনযীির্ করুন
 আনোয স্বোস্থয ংক্রোন্ত প্ররয়োজনগুথরয প্রথত ভরনোরমোগ থদন -

খোফোরযয ছন্দ ও কোফভ গর্নো কযোয ওরয ভরনোরমোগ থদন,
থনয়থভত ওলুধ থনন, এফং আনোয দদনথন্দন রুটিরন থকছু োযীথযক
কোমভকরো অন্তবুভ ক্ত করুন

 থফশ্রোভ ননওয়ো ও থযরযোক্স কযোয জনয ভয় নফয করুন
আনার স্বাস্থয ররেযভা দঙ্গর ঙ্গে রযাগাঙ্গযাগ রাখনু 

 প্রোিথভক থযচমভো ডোক্তোয ফো এরডোথক্ররনোরথজস্ট (ডোয়োথফটি
থফরলজ্ঞ) 

 কোথডভ ওরথজস্ট (হৃদরযোগ থফরলজ্ঞ)
 ননররোরথজস্ট (থকডথন থফরলজ্ঞ)
 অপিযোররভোরথজস্ট (চিু থফরলজ্ঞ)
 থডয়োথিস্ট (োরয়য োতোয থফরলজ্ঞ)
 ডোরয়টিথয়োন (খোফোরযয ছরন্দয নিরত্র োোময কযোয জনয দথির্

এীয় রর বোর য়)
 োটিভ পোরয়ড ডোয়োরফটি থযচমভো ও থিো থফরলজ্ঞ (Certified 

Diabetes Care and Education Specialist, CDCES)

যরদ ম্পরূক ও রিকল্প ওধু 
িযিার কঙ্গরন 

 আনোয ফযফহৃত ভস্ত CAM থফকল্পগুথর আনোয থযচমভো দররয
রে আররোচনো করুন এফং থনথিত করুন নম আথন আনোয BG 
থনথফড়বোরফ থনযীির্ করযন। 

 প্রোরচযয ওলুধগুথর অরনক নবলজ, ফীজ, পর, োকফথজ এফং
নগুথরয যরয ফযফোযরক ডোয়োথফটিরয থনযোভয় থররফ প্রচোয 
করয। দ্রষ্টফয, এগুথর কতটো কোমভকযী নই থফলরয় খুফই কভ গরফলর্ো 
ফো প্রভোর্ আরছ।  

আনোয ডোয়োথফটি নকন থনয়ন্ত্রর্ কযো উথচত? 
উগভগুর িহু িের ধঙ্গর নীরি থাকঙ্গে াঙ্গর, যেক্ষর্ না আরন 
অসু্থ অনরু্ি কঙ্গরন িা অনযানয অসু্থো ক্ষয কঙ্গরন। 
ডায়ারিটিঙ্গর রেরকৎা করা না ঙ্গ (দীঘভকা ধঙ্গর BG এর উচ্চ 
মাত্রা) স্বাঙ্গস্থযর অনযানয মযা ঙ্গে াঙ্গর রযমন: 
 নচোরখয নযোগ (ডোয়োথফটিক নযটিরনোযোথি, ডোয়োথফটিক

ভযোথকউরোয ইথডভো (diabetic macular edema, DME), 
গ্লরকোভো, ছোথন) 

 থকডথনয িথত ও দীঘভস্থোয়ী থকডথনয নযোগ (chronic kidney 
disease, CKD) 

 হৃদরযোগ (কোথডভ ওবোসু্করোয নযোগ, ফো CVD)
 থনউরযোযোথি (স্দোয়ুয িথত)

আথন থক ভোনথক অফোদ ফো করষ্ট বুরগরছন? 
রয রকাঙ্গনা প্রকাঙ্গরর ডায়ারিটি আঙ্গে এমন মরাঙ্গদর, ডায়ারিটি রনই 
মরাঙ্গদর েুনায় মানরক অিাঙ্গদর উচ্চের ঝুুঁ রক রিরল। রিরলর র্াগ 
ররিাঙ্গর মখুয ররেযভাকারী রঙ্গঙ্গি মরাঙ্গদর ওঙ্গর ররাগটির রিাঝা 
অরধকের য়। োরা রিণ্নো, উঙ্গেগ ও অায়োর াঙ্গথ মানরক 
অিাঙ্গদ রু্গঙ্গে াঙ্গরন।  

আথন কী কযরত োরযন? রনয়রমে লারীররক রিয়াকা রযমন াুঁটা, 
াইঙ্গক োাঙ্গনা িা নাো; আরন রকমন অনরু্ি কঙ্গরন রই রিঙ্গয় 
রপ্রয়জনঙ্গদর ঙ্গে কথা িা; এিং ডায়ারিটি রনঙ্গয় রিুঁঙ্গে আঙ্গেন এমন 
অনয মরাঙ্গদর রথঙ্গক িনু্ধত্বরূ্ভ ায়ো াওয়া।  

দ্রষ্টিয: US এ ডায়ারিটি রনঙ্গয় রিুঁঙ্গে থাকা দরক্ষর্ এলীয় মরাঙ্গদর 
ােজঙ্গনর মঙ্গধয একজন। আথন একো নন। 

নকোন োয়তোগুথর স্বোস্থয ও জীফরনয ভোন উন্নত 
কযরত োরয? 
 আনোয থযফোয আরফগগত উৎো প্রদোন কযরত োরয।
 নগোষ্ঠী, ফযথক্তরদয নিরক ও/ফো অনরোইরন ফেুত্বরূ্ভ োয়তো

ডোয়োথফটি ংক্রোন্ত োধোযর্ ভযোগুথর বোগ করয ননওয়ো,
ভোধোনগুথর আররোচনো কযো ও োপরযগুথর উদমোন কযোয স্থোন
প্রদোন কযরত োরয।

নভোদ্দো কিো 
ডায়ারিটিঙ্গর রকাঙ্গনা রনরাময় না থাকঙ্গও, আরন রেরকৎার 
াাঙ্গযয রনঙ্গজর যত্ন রনঙ্গে াঙ্গরন ও উন্নরোর্ করঙ্গে াঙ্গরন। 
ডায়ারিটি রনয়ন্ত্রর্ করা, আনার ররেযভা দঙ্গর াঙ্গথ কাজ 
করা, িনু্ধত্বূর্ভ ায়ো াওয়া এিং ায়ো োওয়া আনার 
রপ্রয়জনঙ্গদর রলখায় কীর্াঙ্গি োরা রনঙ্গজর যত্ন রনঙ্গে াঙ্গর। 

*র্ারে, ারকস্তান, শ্রীঙ্কা, রনা, মােী, রু্টান, িাংাঙ্গদল 

Bengali


