
 
 
 
 
আপনার যিদ ডায়ােব-স থােক তেব আপিন অসু4 হেল 
কীভােব 9মাকােবলা করেবন তা জানা জর<ির। িবেশষত যিদ 
আপনােক হাসপাতােল 9যেত হয়। 
অসু$ হওয়া আপনারডায়ােব0স পিরচালনােকিবপয67 করেত পাের, তাই আপনার রে:র 
;<েকাজ (িচিন) এর মা@া যতটা সBব লCDমা@ার কাছাকািছ রাখার জনD আপনার কী করা 
উিচত তা জানেত হেব। িকছI  মালুষ এKিল জানেব অসু$ িদেনর িনয়ম িহসােব. 

আপনার কীভােব ইনসুিলন বা অনDানD ডায়ােব0স ওষIধ, র: বা মূ@ পরীCা এবং 
আপনার ডােয়ট পিরচালনা করেবন তা জানেত হেব। আপিন যিদ হাসপাতােল যান তেব 
এ0 সিতDই Kর<Qপূণ6। আপনার িচিকৎসা করা Tা$Dেসবা Uপশাদারেদর সব6দা বলুন Uয 
আপিন ডায়ােব0েস ভI গেছন। হাসপাতােল থাকাকালীন আপনার অবশDই উY-মােনর যZ 
Uনওয়া উিচত - এ0 আপনার 15 Tা$Dেসবা [েয়াজনীয়তাKিলর  মেধD এক0 এবং এমন 
িকছI  যা আপিন পাওয়ার অিধকারী। 

কীভােব অস4ু হওয়া আপনার ডায়ােব-সেক @ভািবত করেত পাের 

অসু$তা এবং সং\মণ, এর পাশাপািশ অনDানD ধরেণর ধকলKিল আপনার রে: ;<েকাজ 
(িচিনর) মা@া বািড়েয় তI লেত পাের। অসু$তা এবং সং\মেণর িবর<ে^ লড়াইেয়র জনD 
শরীেরর [িতরCা বDব$ার অংশ িহসােব, আরও Uবিশ ;<েকাজ র: [বােহ মুি: পাে_। 
এমনিক আপিন যিদ আপনার খাবার `হণ না কেরন বা Tাভািবেকর Uচেয় কম খান তবIও 
এ0 ঘটেত পাের। 

যােদর ডায়ােব0স Uনই তারা এই Uরােগর মুেখামুিখ হওয়ার জনD আরও ইনসুিলন উৎপাদন 
কেরন। তেব আপিন যখন ডায়ােব0েস আ\াb হন তখন আপনার Uদহ এ0 করেত পাের 
না। এই ডায়ােব0েসর লCণKিল মূল অসু$তা বা সং\মেণর সােথ যI: হেয় এ0েক 
আরও খারাপ কের তI লেত পাের। 

অসু$ Uবাধ করা বা অসু$ হওয়া, বা ডায়িরয়ায় আ\াb হওয়া আপনার রে: শক6 রার মা@া 
cাস করেত পাের কারণ আপিন Tাভািবেকর মেতা খাবার `হণ করেছন না। 

িডহাইেBেটড হওয়া যিদ আপনার ডায়ােব-স হেয় থােক 



 
 
 
 
তাপমা@া থাকা বা অসু$ হওয়া িডহাইেdশন হেত পাের। িকছI  UCে@, মারাeক িডহাইেdশন 
এবং খIব উY রে: শক6 রার মা@া Uবাঝােত পাের Uয আপনার হাসপাতােল যাওয়ার 
[েয়াজন।  

সুতরাং আপিন অসু$ থাকাকালীন Uমাকােবলা করার িবষেয় [gত হওয়া এবং আমােদর 
পরামশ6 Uমেন চলা জর<ির। আপিন এই তথD0 Uকানও বhI  বা পিরবােরর সদসDেক িদেত 
চাইেত পােরন, যােত আপিন অসু$ হেয় পড়েল তারা আপনােক সহায়তা করেত পাের। 

আপিন অসু4 থাকাকালীন আপনার ডায়ােব-স বDব4াপনা 

• আতিiত হেবন না - আপনার ডায়ােব0স দেলর সােথ Uযাগােযাগ কর<ন যারা আপনার [j 
থাকেল বা আপিন কী করেবন Uস সkেক6  অিনিlত থাকেল আপনােক সহায়তা করেব। 

• আপনার ডায়ােব0েসর ওষIধ খাওয়া চািলেয় যান - এমনিক খাওয়ার মেতা মেন না হেলও। 
তেব িকছI  ওষIধ রেয়েছ যা আপনার পুেরাপুির Uনওয়া বh করা উিচত নয়। িনিlত হেয় িনন 
Uয আপিন অসু$ হওয়ার সােথ সােথ আপনার ডায়ােব0স 0েমর সােথ কথা বেলেছন যােত 
তারা আপনােক সmক পরামশ6 িদেত পাের। 

• আপিন যিদ আপনার nাড সুগার পরীCা কেরন বািড়েত সBবত আপনােক আরও Uবিশ 
বার করেত হেব - রােত অbত [িত চার ঘoা পের। আপিন যিদ বািড়েত রে: শক6 রার মা@া 
পরীCা না কেরন, তেবহাইপােরর(হাইপার;াইকাইিময়া) লCণ সkেক6  সেচতন হন। 

• জলেয়ািজত থাকI ন - [চI র পিরমােণ িচিন ছাড়া পানীয় পান কর<ন এবং অp কের ঘন ঘন 
পান কর<ন। 

• আপনার যিদ টাইপ 1 ডায়ােব0স থােক, আপনার UকেটানKিল পরীCা কর<ন, আপনার 
রে: শক6 রার মা@া Uবিশ হেল (সাধারণত 15 িমিম/িলটার বা তার Uব্িশ, 13 িমিম/িলটার 
যিদ ইনসুিলন পাk বDবহার কেরন িকr আপনার 0ম আপনােক অনD লCDমা@া িদেয়েছ। 
Uকেটান উপি$ত থাকেল আপনার ডায়ােব0স 0েমর সােথ Uযাগােযাগ কর<ন। 

• আপিন যিদ SGLT2i নােম িনsদtu ধরেণর ডায়ােব0স টDাবেলট `হণ কেরন এবং অসু$ 
হেয় পেড়ন তেব আপনার এKিল Uনওয়া বh করা উিচত। আপনােক আপনার Uকেটান এবং 
রে:র শক6 রাKিল পরীCা করেত হেব (যিদ আপনােক এ0 করেত বলা হয় এবং িকট0 
থােক) তেব আপনার Tা$Dেসবা 0েমর সােথ কথা বলেত হেব। এই টDাবেলটKিলর vDাw 
নামKিল হল Uফারিসগা (Forxiga) , ইনেভাকানা (Invokana) এবং জাsডtেয়y 



 
 
 
 
(Jardiance)। আপিন যখন অসু$ এই টDাবেলটKিল `হণ করা আপনার ডায়ােব0ক 
Uকেটািসেডািসস (DKA), হওয়ার ঝI ঁ িক বািড়েয় তI লেত পাের, তাই আপনার লCণKিল খI ঁেজ 
Uবর করেত জানা [েয়াজন।  

• খাওয়া বা পান করা চািলেয় যান - আপিন যিদ খাবারেখেত না পােরন তেব আপনােক শি: 
Uদয়ার জনD শক6 রা বা কােব6াহাইেdেটর সােথ পানীয়Kিল Uচuা কর<ন। িচিনযI: পানীয় 
(Uযমন ফেলর রস বা নন-ডােয়ট Uকালা বা UলবI  পািনেত) চI মুক Uদওয়ার Uচuা কর<ন বা 
;<েকাজ টDাবেলট বা Uজিল িবনস জাতীয় িম{ খান। িফিজ িdiস পান করেল অTি7 কম 
করেত সহায়তা করেত পাের। আপিন যিদ বিম বিম ভাব অনুভব কেরন, বা বিম Uচেপ 
রাখেত না পােরন, তেব যত তাড়াতািড় সBব িচিকৎসা সহায়তা িনন। 

যিদ আপিন 9Eরেয়ড Fহণ কেরন 

িকছI  পিরি$িত Uযমন অDািডসন Uরাগ, Kর<তর হঁাপািন, িরউমDাটেয়ড বাত এবং লুপাস 
U|রেয়ড িদেয় িচিকৎসা করা হয়। আপনার যিদ ডায়ােব0স হয়, সময় সময় ধের উY মা@ায় 
U|রেয়ড `হণ আপনার রে: শক6 রার মা@া বািড়েয় তI লেত পাের। 

আপনার রে: শক6 রার মা@া [ভািবত হেলও, যিদ আপনার ডা:ার তােদর পরামশ6 িদেয় 
থােকন তেব U|রেয়ড `হণ বh কের Uদওয়া উিচত নয়। তেব U|রেয়ড Uনওয়ার সময় 
আপনার ডায়ােব0সেক কীভােব পিরচালনা করা যায় তা সkেক6  আপনার ডা:ােরর সােথ 
কথা বলা উিচত। আপনার ওষI েধর ব} ি^ [েয়াজন হেত পাের বা এ0 পিরবত6ন করার 
[েয়াজন হেত পাের। যিদ U|রেয়ডKিল অp সমেয়র জনD িনধ6ািরত করা হয় তেব আপিন 
যখন UসKিল `হণ বh কেরন তখন আপনার রে: শক6 রার মা@া0 Tাভািবক অব$ায় 
িফের যায়। 

আপনার হাসপাতােল যাওয়ার @েয়াজন হেল  

আপিন এমন পিরি$িতেত পড়েত পােরন Uযখােন আপনার ডায়ােব0েসর সােথ সksকtত 
নয় এমন Uকানও দুঘ6টনা বা আঘােতর মেতা িচিকৎসা পিরচয6ার [েয়াজন। এর অথ6 
আপনার $ানীয় হাসপাতােলর দুঘ6টনা ও জর<ির িবভােগ Uযেত হেত পাের। এবং আপনােক 
Uদখার আেগ িকছI Cণ অেপCা করেত হেত পাের।  

আপনার ডায়ােব0স আেছ এবং হাইেপা হওয়া এড়ােত আপনার খাওয়া [েয়াজন তা 
Uপ~ �ছােনার সােথ সােথ কাউেক জানােনা িনিlত কর<ন। যিদ আপনােক বলা হয় Uয 



 
 
 
 
আপনার শলD িচিকৎসা করা [েয়াজন এবং আপিন িকছI  Uখেত বা পান করেত না পােরন 
তেব আপনার ডা:ারেক বলুন আপনার ডায়ােব0স রেয়েছ। যিদ আপনার মেন হয় 
আপনার খাওয়া বা পানীয় [েয়াজন, [থেম কমী� েদর Uথেক Uজেন িনন। 

আপনােক হাসপাতােল থাকেত হেত পাের। এ0 ডায়ােব0স সksকtত Uকানও িকছI র জনD 
হেত পাের বা নাও হেত পাের। আপিন Uসখােন থাকাকালীন, আপনার ডায়ােব0েসর যZ 
Uনওয়া সিতDই জর<ির – এ0 আপনার 15 Tা$Dেসবা [েয়াজনীয়তাKিলর মেধD এক0। 
আপনােক সহায়তা করার জনD এখােন িকছI  0পস রেয়েছ: 

• আপনার ডায়ােব0স সkেক6  আপনার িচিকৎসক বা নােস6র সােথ কথা বলুন এবং 
আপনার হাসপাতােল থাকার সময় এ0 পিরচালনা করার পিরকpনার সােথ স�ত হন। 

• আপনার ডায়ােব0স পিরচালনা করার িবষেয় যিদ আপনার Uকানও উে�গ থােক তেব তা 
Uকানও কমী�  সদসDেক িজ�াসা কর<ন, Uস0 বা7িবক Uহাক বা মানিসক Uহাক। 

• ওয়ােড6 র কমী� রা ডায়ােব0স দেলর সােথ আপনার ডায়ােব0স যZ সkেক6  আেলাচনা 
কেরেছন তা পরীCা কের UদখIন। যিদ তারা এখনও না কের থােক তেব তা িনিlত কের 
িনন। 

• আপনার নাস6 বা িচিকৎসেকর অবশDই িনিlত হেত হেব Uয আপিন আপনার পা দু0 সু$ 
রাখেত UসKিল িনয়িমত পরীCা করেছন। 

• আপিন সাধারণত Uয ওষIধ বDবহার কেরন তা হাসপাতােলর আপনােক Uদওয়া উিচত - তেব 
এ0 িকছI টা সময় িনেত পাের তাই িবল� এড়ােত আপনার সােথ িকছI টা সময় িনেত পাের। 

• আপনার িনেজর র: পরীCা করার িকট বা পাk সরবরােহর মেতা ডায়ােব0েসর 
সর�ামKিল সে� িনন (তারা সBবত আপনার পােkর জনD সরবরাহ করেত সCম হেব 
না)। 

• হাসপাতােল থাকাকালীন আপনার রে: শক6 রার মা@া Tাভািবেকর Uচেয় Uবিশ বা কম হেত 
পাের। এ0 হেত পাের কারণ আপিন অসু$, মানিসক চাপ Uবাধ করেছন এবং/অথবা 
আপিন খIব সি\য় থােকন না বেল। আপনার রে:র শক6 রার মা@াKিল [ায়ই পরীCা 
করার এবং আপনার িচিকৎসা সাম�সD করার [েয়াজন হেত পাের। 

• হাইেপাস এবং .হাইপারKিলএড়ােনা এবং পিরচালনা সkেক6  আপনার অবশDই পরামশ6 
এবং সমথ6ন Uপেত হেব 



 
 
 
 

• আপনার খাবার ও �Dাকস Uবেছ িনেত সহায়তা করা উিচত, এবং কমী� েদর িনিlত হওয়া 
উিচত Uয ওষIধKিল খাবােরর সােথ িমল রেয়েছ যিদ [েয়াজন হয়। 

• ভাবেবন না Uয আপনার িচিকৎসা করা সকেলই জােনন Uয আপনার ডায়ােব0স রেয়েছ - 
এ0র সব6দা উে�খ করা আরও ভাল। 

• হাসপাতাল Uথেক আপনােক ছাড়ার পিরকpনা এবং আপনার ভিবষDেত ডায়ােব0সর যZ 
সkেক6  আপনার িচিকৎসক বা নােস6র সােথ কথা বলুন। 

আপিন যিদ হাসপাতােল এই পিরচয6া এবং সহায়তা না পান তেব আপনার ডা:ার বা নাস6 
বা ডায়ােব0স 0েমর সােথ কথা বলুন। 

 
Sick day rules translations were made possible thanks to a medical education grant to Sirona Care 
and Health from Napp Pharmaceuticals limited. 
 


