সূচীপ&
•
•
•
•
•
•
•
•

রে)র *+েকাজ পরী/া
রে) *0েকােজর ল/2মা&া
HbA1c
আিম কীভােব আমার রে) *+েকােজর মা&া িনয়Tণ করব?
আমার পরী/ার ফলাফল =বিশ হেল কী করেত হেব?
আমার পরী/ার ফলাফল কম হেল কী করেত হেব?
আপনার কখন র) পরী/া করা উিচত?
কীভােব একD পরী/া করেত হেব?

রে)র *0েকাজ পরী/া
ডায়ােব&েস আ)া* মানুষেদর জন2 রে3র 45েকােজর মা7া িনয়Tণ খ< ব =র>?পূণB।
আপনার রে3র 45েকােজর িনয়িমতভােব পরীGা করার (আঙ<েল িছK কের পরীGার মাধ2েম) মাধ2েম
Mদখা যায় Mয জীবনযা7ার পিরবতB ন=িল কীভােব রে3 4>েকােজর মা7ােক Oভািবত কের এবং
আপনােক আপনার ডায়ােব&েসর িনয়Tণ বজায় রাখেত সাহায2 কের। ডায়ােব&েস আ)া* Mলােকেদর
SৎিপU, িকডিন ও Mচােখর Mরাগ, Yায়< র Gিত, MZাক ও দু বBল র3 সংবহেনর মত অেনক=িল \া]2
সমস2া Mদখা Mদওয়ার ঝ<ঁিক Mবেড় যায়।
ডায়ােব&স Mনই এমন Mলােকেদর MGে7 রে3 45েকােজর \াভািবক সীমা=িল হল: আহােরর আেগ 3.5
- 5.5 mmol/l এবং আহােরর দু 'ঘcা পের 8 mmol/l; র3 45েকাজ '\াভািবেকর' যত কাছাকািছ থােক
তত ভাল।
Eয়ং-নজরদারী (বািড়েত আঙJেল সূচ
ঁ ফJDেয় পরী/ার মাধ2েম) এই ব2ি)েদর জন2 সবেচেয়
উপযJ ):
•

টাইপ 1 ডায়ােব&েসর Mরাগীরা

•

•

টাইপ 2 ডায়ােব&েসর Mরাগী, যারা ইনসুিলন িদেয় িচিকৎসা কেরন এবং রে3র 4>েকাজ
পরীGার ফল\র5প তােদর Mডাজ সামgস2পূণB কেরন
গভBবতী Mরাগী, তােদর টাইপ 1, টাইপ 2 বা গভBাব]াকালীন ডায়ােব&স Mযটাই থাক<ক না Mকন।

টাইপ 2 ডায়ােব&েসর অেনক Mরাগী, িবেশষত: যারা খাদ2াভ2াস িনয়Tণ কেরন, Mমটফরিমন বা
ি4টােজান Mনন তােদর বািড়েত রে3র 4>েকাজ পযBেবGণ করার Oেয়াজন হয় না। হাইেপা4াইিসিময়ার
Mকােনা ঝ<ঁিক Mনই, এবং 4াইিসিমক িনয়Tণ Mবিশ ভাল, এবং িনয়িমত HbA1c পরীGার iারা
পযBাjভােব নজরদারী করা হয়।
টাইপ 2 ডায়ােব&েসর Mরাগীরা যারা আহােরর পের 4>েকাজ িনয়Tণকারী এক& ওষ< ধ
সালেফািনলইউিরয়া Mনন, এক& ইনে)&ন িমেম&ক বা ি4প্&ন Mনন, তােদর MGে7 \াভািবক
পিরি]িতেত িনয়িমত পরীGার Oেয়াজন Mনই। \তT Mরাগীর িভিmেত পরীGা করােনা উপয< 3 হেত
পাের, Mযমন িশGামূলক উপকরণ িহেসেব, বারবার িফের আসা অসু]তার MGে7, িনরাপেদ গািড়
চালােনা িনিnত করার জন2। Mযখােন হাইেপা4াইিসিময়া এক& পিরিচত ঘটনা Mসখােন রে3র
4>েকােজর ওপের নজরদারী করা উিচত।
বািড়েত oাড 4>েকাজ িমটােরর ওপের পরামেশB র জন2 আপনার ডায়ােব&স পিরচযBা দেলর সেp
Mযাগােযাগ কর>ন।
রে)র *+েকােজর ল/2মা&া
আঙ<েল সূঁচ ফ<&েয় পরীGার মাধ2েম রে3র 4>েকাজ পরীGা করা হয়। রে3র 4>েকােজর লG2মা7া
Oেত2ক মানুেষর MGে7 িভq হেয় থােক, এবং Mসই ব2ি3 এবং তার ডায়ােব&স দলেক লG2মা7ার িবষেয়
একমত হেত হেব। নীেচর রে3র 4>েকােজর লG2মা7ার সীমা=িল (জাতীয় িনেদBিশকা Mথেক) rধ< মা7
এক& িনেদBশনা িহেসেব সূিচত করা হেয়েছ।

িশT - টাইপ 1
ডায়ােবDস *
WাXবয়Y - টাইপ 1

=জেগ থাকা
4-7 mmol/l

আহােরর আেগ
4-7 mmol/l

আহােরর 2 ঘSা পের
5-9 mmol/l

5-7 mmol/l

4-7 mmol/l

5-9 mmol/l

4-7 mmol/l

<8.5mmol/l

ডায়ােবDস *
টাইপ 2 ডায়ােবDস **
ডায়ােবDস আেছ এমন
গভ[বতী মিহলা*

<5.3 mmol/l <5.3 mmol/l

<7.8 mmol/l (খাওয়ার 1 ঘSা পের),
<6.4 mmol (খাওয়ার 2 ঘSা পের)

ন2াশনাল ইন]Dউট অফ ি_িনক2াল এে`েলa (NICE) 2015* এবং ডায়ােবDস ইউেক
কাউিaল অফ =হল্থ =কয়ার Wেফশনাল্স 2015**

HbA1c
আপনার যখন এক& ডায়ােব&স Mচক-আপ থােক, তখন HbA1C-এর জন2 এক& রে3র নমুনা
Mনওয়া হয়। এটা আপনােক জানায় Mয, গত 3 মাস ধের আপনার রে3র 4>েকােজর গড় মা7া Mকমন
আেছ। লG2 Msণী=িল (জাতীয় িনেদBশনা Mথেক) নীেচ Mদখােনা হেয়েছ। Oমােণ Mদখা যায় Mয, এই
মা7া=িল অজBন করেল দীঘBেময়াদী ভাস্িকউলার জ&লতা=িলর ঝ<ঁিক কেম

WাXবয়Y - টাইপ 1
ডায়ােবDস *

WাXবয়Y - টাইপ 2
ডায়ােবDস*- জীবনৈশলী
ও খাদ2াভ2াস iারা
িনয়িTত, অথবা
জীবনৈশলী ও
খাদ2াভ2ােসর সেp
হাইেপা4াইিসিময়ার সেp
সংিz{ নয় এমন এক&
একক ওষ< েধর iারা
িনয়িTত,

HbA1c ল/2মা&া
48 mmol/mol (6.5%)
বা তার কম

িবেবচনাসমূহ

48 mmol/mol (6.5%)
বা তার কম

HbA1c লG2মা7া=িল ব2ি3গত িভিmেত
পযBােলাচনা করা উিচত। যােদর MGে7
ব2াপক ব2ব]াপনা উপয< 3 হেব না, তােদর
জন2 HbA1c লG2মা7া িশিথল করা
উিচত।

tদনিuন কাযBকলাপ, আকাKা,
জ&লতার সwাবনা, দু & বা তার Mবিশ
অসু]তা, Mপশা এবং হাইেপা4াইিসিময়ার
ইিতহােসর মত িবষয়=িলেক িবেবচনা কের,
এক& ব2ি3গতকxত HbA1c লেG2র িবষেয়
একমত হন।

WাXবয়Y - টাইপ 2
HbA1c এমBা7া
53 mmol/mol (7.0%)
ডায়ািবDস*হাইেপা4াইিসিময়ার সেp
সংিz{ এক& ওষ< েধর
(Mযমন ইনসুিলন বা
ি4|াজাইড) iারা িনয়িTত

HbA1c এর িবষেয় আেরা তেথ2র জন2 এখােন ি|ক কর>ন
আিম কীভােব আমার রে)র *+েকােজর মা&া িনয়Tণ করব?
রে3র 4>েকােজর মা7া িনয়Tণ করার জন2 খাবার, শরীরচচBা ও ওষ< ধপে7র মেধ2 ভারসাম2 Oেয়াজন।

•
•
•
•

\া]2কর খাবার খান
িনয়িমত শরীরচচBা কর>ন
সবBদা আপনার ডায়ােব&েসর ওষ< ধপ7 MOসি)পশন অনুযায়ী িনন
ওষ< ধ& কীভােব আপনার Mদেহ কাজ কের তা ব< ঝ<ন

আমার =কন রে)র *+েকাজ পরী/া করা উিচত?
আপনার ডায়ােব&স িনয়Tেণ রাখার সবেচেয় ভাল প}িত হল র3 পরীGা, কারণ এটা আপনােক
জানায় Mয তাৎGিণকভােব কী ঘটেছ। এটা িনধBারণ করেত সাহায2 করেত পাের Mয, আপনার হাইেপা
[রে3 কম 4>েকাজ] বা হাইপার [রে3 Mবশী শকBরা]-এর ঝ<ঁিক আেছ িক না। একবার হঠাৎ পরীGার ফল
Mবিশ বা কম হেয় Mগেল, তার Oিতি)য়ায় কখনও দীঘBকালীন ওষ< ধ পিরবতB ন করেবন না। আপনার
ওষ< ধ পিরবতB ন করার আেগ Oথেম িনিnত হন Mয, এর একটা ধারাবািহক ধরণ আেছ।
আমার রে)র *+েকাজ =বিশ হেল আিম কী করব?
আপনার রে3র 4>েকােজর মা7া আপনার ডায়ােব&স দেলর iারা ধাযB করা লেG2র Mথেক
ধারাবািহকভােব Mবশী হেল, আপনার ডায়ােব&েসর কারেণ ঘটা \া]2 সমস2ার ঝ<ঁিক Mবিশ হেত পাের।
আপনার ওষ< েধর এক& পিরবতB ন অথবা হাইপার4াইিসিময়া এড়ােনার িবষেয় পরামশB Oেয়াজন হেত
পাের। আপনার রে3র 4>েকাজ Oায়ই লG2মা7ার ওপের থাকেল পরামেশB র জন2 আপনার ডায়ােব&স
দেলর সেp Mযাগােযাগ কর>ন।
আমার রে)র *+েকাজ কম হেল আিম কী করব?
আপনার রে3র 4>েকােজর মা7া 4mmol/l এর কম থাকেল আপনার হাইেপা4াইিসিময়ার ঝ<ঁিক আেছ।
হাইেপা4াইিসিময়া এড়ােনার জন2 আপনার ওষ< েধর এক& পিরবতB ন অথবা খাদ2াভ2াস বা
জীবনৈশলীর িবষেয় পরামশB Oেয়াজন হেত পাের। আপনার রে3র 4>েকাজ Oায়ই 4.0 - 4.5 mmol/l
এর কম থাকেল পরামেশB র জন2 আপনার ডায়ােব&স দেলর সেp Mযাগােযাগ কর>ন।
আমার কখন র) পরী/া করা উিচত?
একজন ডা3ার বা নাসB আেলাচনা করেবন Mয, কত ঘন ঘন র3 পরীGা করেত হেব; ব2ি3র Oেয়াজন
অনুসাের তথ2 Mদওয়া হেব। এক& সাধারণ িনেদBশনা নীেচ Mদওয়া হেব।
যিদ ইনসুিলন িদেয় আপনার ডায়ােব&েসর িচিকৎসা করা হয়, তাহেল আপনােক আেরা িনয়িমতভােব
আপনার রে3র 4>েকােজর মা7া পরীGা করেত বলা হেব। যিদ ফলাফল আপনার সত লG2মা7ার
সীমার মেধ2 থােক, তাহেল আপিন পরীGা=িলর সংখ2া কমােত সGম হেত পােরন। আপিন আপনার
ডায়ােব&স সং)া* নাসB বা ডা3ােরর সেp Mদখা করার সময়, তারা আপনার িনেজর পিরি]িতর সােথ
মানানসই হওয়ার জন2 আপনােক যেথাপয< 3 পরামশB Mদেবন। আপনার রে3র 4>েকােজর মা7া=িল
যিদ লG2মা7ার বাইের থােক, তাহেল আপনার ইনসুিলনেক সামgস2পূণB করার Oেয়াজন হেত পাের।
Mহাম Mপেজ আপনার ]ানীয় পিরেষবা=িলর িলংেকর মাধ2েম ]ানীয় িনেদBশনা=িল উপল হেত পাের।
আপিন যিদ এক& 'Mবসাল Mবালাস' ইনসুিলন িচিকৎসািবিধ ব2বহার কেরন, অথB াৎ কাযBকলাপ এবং
খাদ2াভ2ােসর ধরেণর ওপের িনভBর কের tদনিuন িভিmেত আপনার ত ি)য়াশীল ইনসুিলেনর
Mডাজেক সামgস2পূণB কেরন, তাহেল আপনােক আেরা ঘন ঘন 4>েকােজর মা7া পরীGা করার পরামশB

Mদওয়া হয়। Mবসাল Mবালাস িচিকৎসািবিধ অনুসরণকােল, রে3র 4>েকাজ পযBেবGণ করার উপয< 3
সময়=িল হল খাওয়ার আেগ, rেত যাওয়ার আেগ, গািড় চালােনার আেগ এবং রাি7কালীন ইনসুিলন
মূল2ায়ন করার জন2 মােঝমেধ2 রাত 3Mটয় মান Mনওয়া।
যিদ িদেন দু বার ইনসুিলন িমsণ Mনন তাহেল Mডােজর আবশ2কতা মূল2ায়ন করার জন2 Oথম বাের
Mরাজ 4 বার (Oিত& আহার এবং rেত যাওয়ার আেগ) রে3র 4>েকাজ পরীGা কর>ন। এটােক এক িদন
Oাতরােশর আেগ এবং স2ার খাওয়ার আেগ এবং পেরর িদন দু পুেরর খাওয়ার আেগ এবং rেত
যাওয়ার আেগ করা হেত পাের। Oিতিদন পাে পাে এইভােব পরীGা করা অব2াহত রাখ< ন।
আপনার =কন আেরা ঘন ঘন রে)র *+েকাজ পরী/া করা উিচত?
িচিকৎসার একD পিরবত[ েনর পের
আপনার রে3র 4>েকাজ 4-7 mmol/l-এ িনয়িTত আেছ তা সুিনিnত করার জন2 আেরা ঘন ঘন
পরীGা কর>ন।পরামেশB র সময় এটা আেলাচনা করা উিচত।
অসুeতা
অসু]তার Oিতি)য়ায় আপনার রে3র 4>েকােজর পিরতB ন হেত পাের - আেরা ঘন ঘন রে3র 4>েকাজ
পরীGা কর>ন (2-4 ঘcা অ*র, িবেশষত যিদ আপিন ইনসুিলন Mনন)। আপনার িচিকৎসার এক&
পিরবতB েনর Oেয়াজন হেত পাের। আপনার ডায়ােব&ক পিরচযBা দেলর সেp অসু]তার িদেনর
িনয়মাবলী আেলাচনা কর>ন।
আপনার যিদ টাইপ 1 ডায়ােব&স থােক তাহেল টাইপ 1 এর জন2 অসু]তার িদেনর িনয়মাবলী Mদখ< ন
আপনার যিদ টাইপ 2 ডায়ােব&স থােক তাহেলটাইপ 2 এর জন2 অসু]তার িদেনর িনয়মাবলী Mদখ< ন
=fরেয়ড িচিকৎসা
আেরা ঘন ঘন রে3র 4>েকাজ পরীGা কর>ন। Mরেয়ড আপনার রে3র 4>েকােজর মা7া=িল বািড়েয়
িদেত পাের। আপনার িচিকৎসার এক& পিরবতB েনর Oেয়াজন হেত পাের।
গভ[ধারেণর পূেব[ এবং গভ[াবeা
আেরা ঘন ঘন পরীGা কর>ন। গভBাব]ার আেগ এবং চলাকালীন 4-6mmol/l রে3র 4>েকােজর
মা7া=িল কাম2। আপিন যিদ গভBধারেণর পিরক না কেরন MসেGে7 অথবা গভBধারেণর কথা জানেত
পারার সােথ সােথ পরামেশB র জন2 আপনার ডায়ােব&স পিরচযBা দেলর সেp Mযাগােযাগ কর>ন।
কীভােব একD পরী/া করেত হেব
কীভােব এক& পরীGা করেত হয়, তার ওপের িভিডও OিশGেণর জন2 এখােন ি|ক কর>ন।
•
•
•

গরম জেল হাত ধ< েয় িনন।
আঙ<েলর পােশর িদেক সূঁচ Mফাটান (কম ব2থাদায়ক)
Oেয়াজন হেল, Mগাড়া Mথেক ডগা পযB* আঙ<ল ম2াসাজ কর>ন

•

•
•

•

রে3র Mফঁাটা পরীGার েপর ওপের Mফলুন *প Oতকারেকর িনেদBশাবলী ব অনুসরণ
কর>ন [Mময়াদ অিত)েমর তািরখ যাচাই কর>ন]
Mচাখ িদেয় যাচাই কর>ন বা িমটার ব2বহার কর>ন
িমটার পিরার রাখ< ন এবং Oেয়াজন অনুসাের =ণমান িনয়Tেণর Kবণ ব2বহার কের
িনয়িমতভােব িনভ<Bলতা পরীGা কর>ন
ফলাফল ডােয়িরেত MরকডB কর>ন

আিম কীভােব আমার gাড *+েকাজ িমটােরর যh =নব?
সব িমটােরর উৎপাদন সং)া* পরামশB পুিকা থােক, িনেদBশাবলী প<ন ও Mমেন চলুন। িমটার
Mকাািনর Mথেক Mহ লাইেন Mটিলেফান পরামশB পাওয়া যায়। ওয়ার2া কাডB সূণB কর>ন এবং
Mকাািনর কােছ Mফরত পাঠান। আপনার িমটােরর =ণমান িনয়িমতভােব িনয়Tণ করা =র>?পূণB।
িনয়Tণ Kবণ সরাসির Oতকারেকর কাছ Mথেক পাওয়া যায়।
আিম আমার iপ ও ল2ােaটjিল =কাথা =থেক পাব?
আপনার িমটার ব2বহার করার জন2 Oেয়াজনীয় উপকরণ& আপনার িজিপ(GP) MOস)াইব করেত
পারেবন।
িনয়Tেণ থাকJন
আপনার শরীের কী ঘটেছ তা জানার এক& িনিnত উপায় হল িনয়িমতভােব আপনার রে3র
4>েকােজর মা7া=িল পরীGা করা, যােত আপিন আপনার ডায়ােব&স িনয়Tণ করেত পােরন উোটা না ঘেট।

