
 

অসু$তার িদেনর িনয়মাবলী টাইপ 2 ডায়ােব5স  

আপিন অসু$ থাকেল তা সামলােনা 
আপিন যখন অসু$ ;বাধ কেরন 

ডায়ােব&স থাকার মােন এই নয় /য অন2 কােরা ত4 লনায় আপনার অন2ান2 অসু9তায় আ:া; হওয়ার 
স>াবনা /বিশ আেছ, তেব অসু9 হেয় পড়েল আপনার ডায়ােব&েসর সমস2ার অবনিত হেত পাের। এর 
কারণ হল অসু9তার Eিত আপনার শরীেরর Gাভািবক Eিতি:য়া হল আেরা /বিশ IJেকাজ Lতির করা। 
এটা আপনার রেN IJেকােজর মাOা বািড়েয় িদেত পাের, এমন িক আপনার যিদ বিম হয় এবং /খেত বা 
পান করেত না পােরন তাহেলও। 

;য অসু$তা=িল আপনার রে> ?@েকােজর মাBােক বািড়েয় িদেত পাের তার অDভFG > হল: 

• ঠাTা লাগা, Vু বা ভাইরাস 
• /পেটর /গালমাল 
• গলা ব2থা 
• মূO সং:া; সং:মণ 
• ব4 েকর সং:মণ 
• পুঁজয4N Yত 
• ভাঙা হাড় 
• /[রেয়ড ট2াবেলট বা ইে\কশন িনেলও তা আপনার রেN IJেকােজর মাOা বািড়েয় /দেব 

রে> ?@েকােজর উJ মাBার লKণ 

• ত] ^া /বেড় যাওয়া 
• _কেনা মুখ 
• Eচ4 র পিরমােণ Eaাব হওয়া 
• bাি; এবং আলস2 

 



আপনার ডায়ােব5স িচিকৎসা কখেনাই বO করেবন না 

• আপনার ট2াবেলটcিল /নওয়া চািলেয় যান 
• আপনার ডায়ােব&স দল যিদ আপনার রেN IJেকােজর মাOার ওপের নজরদারীর জন2 

আপনােক এক& িমটার Eদান কের থােক, তাহেল িদেন কমপেY চারবার পরীYা করJন। 
• িদেন কমপেY পdাচ িপe িচিনিবহীন পানীয়  পান করJন, িবেশষ কের জল। 
• আপনার Gাভািবক খাবার /খেত /চgা করJন। 
• আপিন যিদ এটা করেত না পােরন, তাহেল আপনার আহােরর পিরবেতh  পানীয় iহণ করJন। 

স>ব হেল, Eিত ঘkায় অl পিরমাণ iহণ করেত /চgা করJন। কতটা iহণ করেত হেব তার 
িকছ4  উদাহরণ এখােন /দওয়া হেয়েছ। 

এ=িলর Qিত5েত Qায় 10 Rাম কােবGাহাইেSট আেছ: 

• দুধ 1 কাপ (200 িমিল) 
• ফেলর জুস (িমp /যাগ করা নয়) 1 & /ছাট Iাস (100 িমিল) 
• লুেকােজড 110 িমিল 
• /কাকা-/কালা (ডােয়ট নয়) 100-150 িমিল 
• /লেমােনড (ডােয়ট নয়) 200 িমিল 
• আইস:ীম 1 q4 প (50 iা) 
• /জিল (সাধারণ) 2 /টিবলচামচ (65 iা) 
• ইেয়াগাটh  (ফল) - কম ক2ােলাির 1 & /ছাট কাটh ন (120 iা) 
• ইেয়াগাটh  (সাধারণ) 1 & /ছাট কাটh ন (120 iা) 

যিদ আপনার বিম হয় এবং আপিন /কান িকছ4  /পেট রাখেত না পােরন, তাহেল আপনার িজিপ, 
ডায়ােব&স নাসh /rশািল[ বা NHS 111-র সেs কথা বলুন। 

ইনসুিলন ছাড়া অনU ইেVকশন (;যমন এেXনাটাইড(বাইেয়Yা) বা িলরা?@টাইড(িভেZাজা)  িদেয় 
টাইপ 2 ডায়ােব5েসর িচিকৎসা করা 
 
আপনার বাইেয়tা  বা িভেuাজা /নওয়া চািলেয় যান, িকv তা আপনার ইে\কশেনর পের খাওয়া 
cরJwপূণh। দুভh াগ2জনকভােব, আপনার এই ওষ4 ধcিলর /ডাজ বাড়ােনার /কােনা স>াবনা /নই। 
আপনার রেN IJেকােজর মাOা যিদ কেয়ক িদন ধের /বিশ থােক অথবা আপিন এই ব2াপাের উিxy 
থােকন, তাহেল আপনার িজিপ, ডায়ােব&স নাসh /rশািল[ বা NHS 111-র সেs পরামশh করJন। 

ইনসুিলন িদেয় টাইপ 2 ডায়ােব5েসর িচিকৎসা করা 
 
আপিন যিদ আপনার Gাভািবক খাবার /খেত বা /কান িকছ4  পান করেত না পােরন, তাহেলও আপনার 
রেN IJেকােজর মাOা Gাভািবেকর ওপের উেঠ /যেত পাের, তাই কখেনাই ইনসুিলন /নওয়া বz করেবন 
না। 



আপিন যিদ ইনসুিলন /নন, তাহেল Eিত 2-4 ঘkা অ;র আপনার রেN IJেকােজর মাOা পরীYা 
করJন এবং Eেয়াজন হেল আপনার ইনসুিলন সাম\স2পূণh করJন (িনেচ /দখ4 ন)। 

জলশূন2তা Eিতেরাধ করেত, Eিতিদন 4-6 িপe িচিনিবহীন পানীয়  পান করেত /চgা করJন। এটা হল 
Eিত ঘkায় Eায় এক Iাস। 

আপিন যিদ অসু9 হন বা ক{ন কােবhাহাইে|ট খাদ2 /খেত অYম হন, তাহেল এর পিরবেতh  লুেকােজড, 
ফেলর জুস, সাধারণ /কােকর মত তরল কােবhাহাইে|ট িনন। 

আপিন যিদ অসু9 না হন, িকv িYেধ চেল িগেয় থােক, তাহেল দুধয4N পানীয়, সাধারণ /জিল 
(িচিনিবহীন নয়) আইস:ীম বা কা[াডh  /খেত /চgা করJন। 

আপিন ভাল /বাধ করা _রJ করার সােথ সােথ আবার ক{ন খাবার _রJ করJন এবং িচিনয4N 
পানীয়cিল বz করJন। 

• িব}াম /নওয়া cরJwপূণh। 
• আপনার রেN IJেকােজর মাOা যিদ 10 mmol/l-এর কম হয়, তাহেল আপনার Gাভািবক 

ইনসুিলেনর /ডাজ িনন। 
• Eিত 4 ঘkায় আপনার রেN IJেকােজর মাOা পরীYা করJন। 
• আপনার রেN IJেকােজর মাOা যিদ ধারাবািহকভােব এর /চেয় /বিশ হয়, তাহেল আপনােক 

অিতিরN ইনসুিলন িনেত হেব। 
• আপিন যিদ ~ত ি:য়াশীল ইনসুিলন /নন (/নােভারািপড, িহউমােলাগ অ2ািপ|া 

,িহউিমউিলন এস) তাহেল রেN IJেকােজর  মাOা 10 mmol/l এর িনেচ ি9র না হওয়া পযh; 
িনেচর িববরণ অনুযায়ী Eিত& /ডাজ বাড়ান। 

• যিদ িদেন দুবার িম} ই্নসুিলেনর িচিকৎসািবিধ অনুসরণ কেরন তাহেল আপিন িববরণ 
অনুযায়ী উভয় /ডাজই বাড়ােত পােরন। 

রে> ?@েকােজর মাBা কী করা উিচত 

10 - 16.9 অিতিরN 4 ইউিনট িনন 
17 – 28 অিতিরN 6 ইউিনট িনন 
28 বা তার /বিশ অিতিরN 8 ইউিনট িনন এবং আপনার ডায়ােব&স দেলর পরামশh িনন 

হাইেপা?াইিসিময়া: 
মােঝমেধ2 অসু9তার সময় আপনার রেN IJেকােজর মাOা কেম /যেত পাের। রেN IJেকােজর কম মাOা  
হাইেপাIাইিসিময়া বা হাইেপা নােমও পিরিচত। যিদ এটা হয় এবং আপনার রেN IJেকােজর মাOা 4 
mmols এর কম হয়, তাহেল 75িমিল (/ছাট Iাস) লুেকােজড, এক Iাস সাধারণ /লেমােনড, 4-6 & 
IJেকাজ ট2াবেলট িদেয় হাইেপার িচিকৎসা করJন এবং আপনার ইনসুিলন 2-4 ইউিনট কমান। যখন 
রেN IJেকােজর মাOা 4mmol/l হয়, তারপের স2াTউইেচর মত মাঝাির ি:য়াশীল কােবhাহাইে|ট �2াক 
িনন। এইভােব ইনসুিলন কমােত থাক4 ন যতYণ না আপনার রেN IJেকােজর মাOা 4mmol এর /বিশ 



হয়। আপিন যখন ভাল /বাধ কেরন, তখন :মশঃ ইনসুিলেনর /ডাজ বািড়েয় আপনার Gাভািবক 
/ডােজ িফিরেয় আনুন। হাইেপার িবষেয় হাইেপা িলফেলেট বা আপনার ডায়ােব&স দেলর কাছ /থেক 
আেরা তথ2 /পেত পােরন। 

আপনার ডায়ােব5স দল বা িজিপ-র সে[ জর@রী িভি\েত ;যাগােযাগ কর@ন যিদ: 

• আপনার বিম হেত থােক ও/বা /কােনা খাবার /পেট রাখেত না পােরন। 
• আপিন এক&র /বিশ আহার না /খেয় থােকন।  
• আপনার লYণcিলর 24-48 ঘkার মেধ2 উ�িত না হয়।  
• আপনার অসু9তার /কােনা িদেকর িবষেয় আপিন উিxy হন।  
• আপনার ইনসুিলেনর /ডাজcিল পিরবতh ন করেত সহায়তার Eেয়াজন হয়।  

অিতির> পাঠ 
আপিন যিদ এই িবষেয় আেরা জানেত চান, তাহেল অনুiহ কের আপিন অসু9 হেল কী করেত হেব 
িলফেলট প�4 ন যা trend-uk.org xারা Eদান করা হেয়েছ। 

 


