
 
 
 
 

तपा$ मधुमेहको ,बरामी हुनुहु1छ भने तपा$ल ेआफूलाई स1चो 
नहँुदा के गन> भनेर थाहा पाउन ुजBरC छ। Eवशेष गरC तपा$लाई 
अJपताल लानु पन> अवJथा छ भने। 
"बरामी हँुदा तपा.को मधुमेह 3यव6थापनमाअसर पन; स<छ। ?यसैले, य6तो बेलामा 
तपा.ले रगतमा Cलुकोज (Eचनी) को माGालाई सकेसIम लJयको कKरब राL के गनु;पछ; 
भनी थाहा पाउनु आवPयक हुQछ। केहR माSनसहTल ेयी कुराहTलाई  "बमारR हुन ेUदनका 
SनयमहTका Tपमा बुVने छन।् 

तपा.ले ईQसुXलन वा मधुमेहका अQय औषEधहT, रगत वा [पसाब परR\णहT, र तपा.को 
आहार कसरR 3यव6थापन गन^ भनी थाहा पाउनु पछ;। तपा. अ6पतालमा जानुहुQछ भने 
यो वा6तवम ैमह_वपूण; छ। आफूलाई मधुमेह भएको कुरा तपा.को उपचार गन^ 
6वा6cयकमdहTलाई सधe बताउने गनु;होस।् तपा. अ6पतालमा हुनुहँुदा तपा.ले उfच-
गुण6तरको 6याहार gाhत गनु;पछ;  – यो तपा.को 15 6वा6थ 6याहारका 
आवPयकताहTमiये एक हो र तपा. यसको हकदार हुनुहुQछ। 

,बरामी हुनाले तपा$को मधुमहेमा कसरC असर गनK सLछ 

रोग र सjkमणका साथै अQय gकारका तनावल ेतपा.को रगतमा Cलुकोज (Eचनी) को 
माGालाई बढाउन स<छ। रोग र सjkमणका [वTmध लnने शरRरको र\ा संयQG अQतग;त 
"बरामी हँुदा र<तgवाहमा झन ्धेरै Cलुकोज XमXसQछ। तपा.ले खानेकुरा खानुभएको छैन 
वा सामाQय भQदा कम खानुहुQछ भने पSन य6तो हुन स<छ। 

मधुमेह नभएका 3यि<तहTले "बमारRसँग सामना गन;का लाEग अtबेला भQदा बढR 
इQसुXलन उ?पादन गद;छन।् तर तपा.लाई मधुमेह छ भने तपा.को शरRरले य6तो गन; 
स<दैन। मधुमेहका ल\णहT सुtको "बमारR वा सjkमणका ल\णहTमा थ[पन स<छन ्
र यसबाट "बमारR झन ्खराब हुन स<छ। 

"बरामी महसुस गदा;, "बरामी हँुदा वा पखाला लाCदा तपा.को शरRरले सामाQय अव6थामा 
ज6तो गरR खानेकुरा नसो6न ेभएकाल ेतपा.को रगतमा Eचनीको माGामा Eगरावट आउन 
स<छ। 



 
 
 
 

मधुमेहको ,बरामीलाई जलEवयोजन (PडहाइSेसन) भएमा 

शरRरको तापkम बढR हुनाले वा "बरामी हुनाले जल[वयोजन हुन स<छ। केहR 
अव6थाहTमा, गIभीर जल[वयोजन भएमा र रगतमा Eचनीको माGा उfच भएमा 
तपा. अ6पताल जानुपन ̂हुन स<छ।  

?यसैले, य6तो अव6था आउला भनेर तयारR अव6थामा ब6नु र "बरामी भएको बेलामा 
हाwो सxलाहको पालना गनु; जtरR छ। तपा.ल ेयो जानकारR आyना साथी वा पKरवारका 
सद6यलाई Uदन स<नुहुQछ, जसले गदा; उनीहTले तपा. "बरामी पदा; मmदत गन; स<छन।् 

तपा$ ,बरामी हँुदा तपा$को मधुमेहको VयवJथापन कसरC गन> 

• नहडबडाउनुहोस ्- यUद तपा.सँग केहR िज{ासा छन ्वा तपा. के गन^ भनेर SनिPचत 

हुनुहुQन भने आyनो मधुमेह टRमसँग सIपक;  राLुहोस ्जसले तपा.लाई मmदत गन^ छ। 

• तपा.लाई खान मन लागेको छैन भने पSन तपा.ले आyनो मधुमेहको औषEध सेवन 
गKररहनु पछ;। तर तपा.ले अEधक माGामा सेवन गन; नहुने वा सेवन गन; पूरै बQद गनु; पन^ 
केहR औषEधहT छन।् तपा.लाई [वसQचो हुन थालेपSछ तुtQतै आyनो मधुमेह टRमसँग 
कुरा गनु;होस ्जसले गदा; उनीहTले तपा.लाई सहR सxलाह Uदन स<छन।् 

• तपा.ले घरम ैबसेर आyनो रगतमा Eचनी को माGा जाँच गKररहनुभएको छ भन ेतपा.ले 
यो जाँच धेरै पटक गनु; पन^ हुन स<छ। तपा.ले कIतीमा पSन चार घ}टामा एक पटक 
जाँच गनु;पछ;  र राSतको समयमा पSन जाँच गनु;पछ;। यUद तपा.ले आyनो रगतमा 
Eचनीको माGा कSत छ भनेर घरमा जाँच गनु;हँुदैन भने हाइपर (हाइपरCलाइसेXमया) भएको 
जनाउन ेसjकेतहT बारे सचेत रहनुहोस।् 

• हाइ~ेटेड रहनुहोस ्- पया;hत माGामा गुXलयोरUहत पेय पदाथ;हT [पनुहोस,् र थोरै खानहुोस ्
तर पटकपटक खानुहोस।् 

• तपा.लाई टाइप 1 मधुमेह छ र तपा.को रगतमा Eचनीको माGा बढR छ (सामाQयतया 
15mmol/l वा अEधक, वा तपा.ले ईQसुXलन पIप gयोग गनु;हुQछ भने 13mmol/l, तर 
तपा.को टोलRल ेतपा.लाई [वXभQन लJयहT Uदएको हुन स<छ) भने 
आyनो केटोQस जाँच गनु;होस)्। यUद जाँच गदा; केटोQस पाइयो भन,े आyनो मधुमेह 
टRमलाई सIपक;  गनु;होस।् 



 
 
 
 

• तपा. SGLT2i भSनने SनिPचत gकारको मधुमेहको �याबलेट सेवन गनु;हुQछ र अ6व6थ 
हुनुभयो भने तपा.ले यो औषEध सेवन गन; बQद गनु;पछ;। तपा.ले आyनो केटोQस र 
रगतमा Eचनीको माGा जाँच गनु;पछ; (यUद तपा.लाई यसो गन; भSनएको छ र तपा.सँग 
�कट छ भने) र यसबारे आyनो 6वा6cय सेवा टRमसँग कुरा गनु;पछ;। यी �या�लेटका �ाQड 
नामहT फोि<स;गा (Forxiga), इनभोकाना (Invokana) र ज�ड ;यQस (Jardiance) हुन।् 
सQचो नभएको बेलामा यी �याबलेटहT सेवन गना;ल ेतपा.लाई डाय"बUटक 
केटोएXसडोXसस (DKA) हुने जो�खम ब�न स<छ, ?यसैले तपा.ले यसका ल\णहT प�ा 
लगाउनु पन^ हुQछ। 

• खाना खाई वा [पई राLहुोस ्- यUद तपा.लाई खानेकुरा खान गा�ो भइरहेको छ भन ेशि<त 
gाhत गन; काब�हाइ~ेटयु<त 6Qया<स वा पेय पदाथ;हT खानुहोस।् गुXलयो पेय पदाथ;हT 
(ज6तै फलफूलको रस वा गैर-डाइट कोला वा कागती पानी) [पउनुहोस ्वा Cलुकोज 
�या�लेट वा जेलR बीQस ज6ता Xमठाइ चु6नुहोस।् Cयाँसवाला पेय पदाथ;हT [पउनु भQदा 
पUहले �फँज आउन बQद गना;ल े?यसलाई पचाउन मmदत Xमxन स<छ। तपा.लाई वाQता 
भइरहेको छ वा तरल पदाथ; पचाउनमा गा�ो भइरहेको छ भने, सकेसIम चाँडो Eच�क?सा 
सहयोग Xलनुहोस।् 

यWद तपा$ले Jटेरोइड Yलँदै हुनुहु1छ भने 

ए�डसन रोग, गIभीर दम, tमाटोइड अ�ा;इटRस र लुपस ज6ता केहR "बमारRहTको उपचार 
गन; 6टेरोइडको gयोग गKरQछ। यUद तपा.लाई मधुमेह छ भने, केहR समयसIम अEधक 
माGामा 6टेरोइडको gयोग गना;ल ेतपा.को रगतमा Eचनीको माGा ब�न स<छ। 

तपा.को डा<टरले 6टेरोइड सेवन गन; XसफाKरस गनु;भएको छ भने तपा.को रगतमा 
Eचनीको माGा gभा[वत भएको छ भने पSन तपा.ले 6टेरोइड Xलन रो<नु हँुदैन। तर 
तपा.ले 6टेरोइड gयोग गरेको समयमा मधुमेहलाई सबै भQदा राwो तKरकाल ेकसरR 
3यव6थापन गन^ भQने बारे डा<टरसँग कुरा गनु;पछ;। तपा.ले औषEध वmृEध गनु; पन^ हुन 
स<छ वा औषEध पKरवत;न गनु; पन ̂हुन स<छ। यUद तपा.लाई छोटो समयको लाEग 
6टेरोइड gयोग गन; भSनएको छ भन ेतपा.ले 6टेरोइड Xलन छाडेपSछ साधारणतया 
तपा.को रगतमा Eचनीको माGा फेKर  सामाQय अव6थामा फक; नेछ। 

तपा$ अJपताल जानुपन> भयो भने  



 
 
 
 

दघु;टना वा चोटपटक ज6ता मधुमेहसँग सIबQध नरहेका अव6थाका लाEग तपा.लाई 
Eच�क?सक�य सहायता आवPयक पन; स<छ। य6तो अव6थामा तपा. आyनो निजकको 
अ6पतालको दघु;टना तथा आपतकालRन [वभागमा जानुपन^ हुन स<छ। र तपा.ले 
जचाउनका SनिIत केहR समय पालो पख;नु पन^ हुन स<छ।  

तपा. अ6पताल पुCने "ब[�कै आफू मधुमेहको "बरामी भएको र हाइपो नहोस ्भQनका 
SनिIत आफूले केहR खान पन; स<छ भनेर कसैलाई बताउन न"बस;नुहोस।् तपा.लाई 
शxय�kया गनु; आवPयक छ र तपा.ले केहR खान वा [पउन स<नुहँुदैन भनेर भSनएको छ 
भने आफूलाई मधुमेह भएको कुरा डा<टरलाई बताउनुहोस।् तपा.लाई आफूले खान वा 
[पउन पछ;  ज6तो लागेमा पUहले कम;चारRलाई सोiनुहोस।् 

तपा. अ6पतालमा ब6नुपन^ हुन स<छ। यो मधुमेहसँग सIबिQधत वा अक� कुन ै
सम6याका लाEग हुन स<छ। तपा. ?यहाँ हँुदा तपा.को मधुमेहको 6याहार गKरनु 
वा6तवम ैमह_वपूण; छ - यो तपा.का 15 6वा6cय 6याहारका आवPयकता मiयेको एक 
हो। तपा.लाई मmदत गन; यहाँ केहR सुझावहT Uदइएका छन:् 

• तपा.को डा<टर वा नस;सँग आyनो मधुमेहका बारे कुरा गनु;होस ्र तपा. अ6पतालमा 
बसेको बेला यसलाई 3यव6थापन गन^ योजनामा सहमत हुनुहोस।् 

• तपा.लाई आyनो मधुमेह कसरR 3यव6थापन गन ̂भQने बारेमा 3यावहाKरक वा 
भावना?मक gकारको कुन ैEचQता छ भने कुनै कम;चारRलाई सोiनुहोस।् 

• वाड; 6टाफल ेमधुमेह टRमसँग तपा.को मधुमेह हेरचाहको बारेमा छलफल गरेका छन ्�क 
छैनन ्भनेर बुVनुहोस।् यUद छैनन ्भने उनीहTलाई यसबारे छलफल गन; भQनुहोस।् 

• तपा.का नस; वा डा<टरले तपा.का खु�टा 6व6थ छन ्भQने सुSनिPचत गन; दैSनक जाँच 
गनु;पछ;। 

• अ6पतालले तपा.लाई तपा.ले साधारणतया gयोग गन^ औषEध Uदनुपछ;। तर यसो गन; 
केहR समय लाCन स<छ। ?यसैले Uढलाइ नहोस ्भQनका SनिIत आफूसँगै केहR औषEध 
Xलएर जानुहोस।् 



 
 
 
 

• तपा.को रगत परR\ण गन^ �कट वा पIपसँग सIबिQधत आपूSत;हT ज6ता मधुमेहका 
उपकरणहT आफe ल ेXलएर जानुहोस ्(उनीहTल ेतपा.को पIपका लाEग आवPयक 
आपूSत;हT gदान गन; स\म नहुन स<छन)्। 

• अ6पतालमा हँुदा तपा.को रगतमा Eचनीको माGा सामाQय भQदा बढR वा कम हुन स<छ। 
यो तपा. "बरामी भएकाल,े तनाव�6त हुनुभएकाले र वा तपा. धेरै स�kय नहुनुभएकोले 
हुन स<छ। तपा.ले आyनो रगतमा Eचनीको माGा कSत छ भनेर पUहले भQदा धेरै पटक 
जाँच गनु; पन^ हुन स<छ र आyनो उपचारलाई पKरि6थSत अनुसार समायोजन गनु; पन^ 
हुन स<छ। 

• तपा.लेहाइपोरहाइपर।हाइपरनहुन Uदन र यसलाई 3यव6थापन गन^ बारे सxलाह र 
सहायता gाhत गनु;पछ; । 

• तपा.ले क6तो खाना र खाजा छनोट गन^ भQने सIबQधमा मmदत gाhत गनु;पछ; , र 
6टाफल ेआवPयक परेमा औषEध खानाको समयसँग Xमxछ भनी सुSनिPचत गनु;पछ;। 

• तपा.लाई मधुमेह छ भQने कुरा तपा.को उपचारमा संलCन सबै 6वा6cयकमdलाई थाहा 
हुQछ भQने नठाQनुहोस।् यसको बारेमा आफe ल ेबताउनु राwो हुQछ। 

• अ6पतालबाट तपा.लाई �ड6चाज; गन^ योजना बारे र तपा.को भ[व�यको मधुमेह 6याहार 
बारे आyनो डा<टर वा नस;सँग कुरा गनु;होस।् 

तपा.ले अ6पतालमा यो 6याहार र सहायता पाइरहनुभएको छैन भने आyनो डा<टर, नस; 
वा मधुमेह टRमसँग यसबारे कुरा गनु;होस।् 

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


