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ডায়েব&স হেল শরীেরর য.
িক ভােব 2নেবন

ডায়েব&স এমন এক& ,রাগ ,যটােত শরীেরর রে4 56েকাজ বা সুগােরর এর
মা9া ,বিশ থােক। 

শরীের 2বিশ মা5ায় 67েকাজ থাকা 2কন িবপদজনক?
শরীের ,বিশ মা9ায় 56েকাজ থাকেলআপিন অসুA ,বাধ করেত পােরন। 
অনCানC লDণ হল জল ,তGা পাওয়া, ঘন ঘন ,পJাপ হওয়া,  িখেদ বারা ও
শরীেরর ওজন কেম যাওয়া।

যিদ 56েকােসর মা9া ,বিশ হয় তাহেলআপিন Mান হারােত পােরন।  

যিদ ডায়েব&েসর িচিকৎসা না করা হয় তাহেল অP হেয় যাবার সQাবনা থােক, 
িকডিন কাজ করা বP কের িদেত পাের, হাটR অCাটাক হেত পাের এবংআপনার
পা ,কেট বাদ িদেত হেত পাের।
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3.  "/'"#4 &$'()*+ 5% 6789 2$/
যিদআপনার ডা4ারআপনােক ডায়েব&েসর ওষুধ িদেয় থােকন তাহেল দয়া
কের ,স& Uিতিদন সময়মেতা খােবন। 

িনয়িমত ওষুধ 2খেত 2যন ভুল না হয় l ডা4ােরর সব িনেদR শ Vিল অDের
অDের পালন কর6ন I শারীিরক িদক ,থেক একটু ভােলা ,বাধ করেল ও িনয়িমত
ওষুধ ,খেয় যােবন l

ওষুধ ফুিরেয় যাবারআেগই ডা4ারেরর পরামশR ,নেবন ও ,চকআপ করােবন
এবং Uেয়াজনমেতা ওষুধ িনেয় রাখেবন l
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আপনার ডায়েব&স এর িচিকৎসা চলাকালীন আপনােক িনয়িমত ,মিডেকল
,চকআপ কিরেয় ,যেত হেব I আপনার রে4 56েকােসর মা9া পরীDা কের ,সই
অনুযায়ী ডা4ারআপনার ওষুেধর পিরমাণ  বাড়ােবন বা কমােবন I এই ভােব 
আপিন বুঝেত পারেবন আপনার ডায়েব&স িনয়Tেণ আেছ িক না আথবা আপনার 
ওষুেধর পিরমাণ বদলােত হেব িক না। 
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কমকের স&ােহ ১৫০ িমিনট শরীরচচ2 া কর3ন। অথ2াৎ স&ােহ পঁাচবার ৩০ িমিনট
ব<াম কর3ন।  

1.  2)3(/+ 4)')+ 4)#
খাওয়া দাওয়ায় পিরবত2 নআনেলআপনার ডায়েবEসেক িনয়Tেণ রাখেত পারেবন
এবং অেনক Jবিশ সুL Jবাধ করেবন। 

567% 4)')+

আমরা আপনার 'াে)*র জন* ভািব।
দয়া কের ডায়েব4সেক িনয়Tেণ রাখেত িশখুন। 

কম িচিন এবং িচিনযু@ খাবার
কম িমNযুP পানীয়, িমN এবং Jকক খান
িমN খাবার এর পিরবেত2 খািনকটা ফল, ভুিষ যুP T<াকার বা
িবUুট অথবা এক Jগলাস দধু খান।

কম চAবB এবং চAবBযু@ খাবার
ভাজা খাবােরর পিরমান কিমেয় িদন
রাXায় মাখন, িঘ এবং নারেকল Jতল কম ব<বহার কর3ন
Z[ সু<প পান কর3ন, এেত কম চ\ব] থােক
কম Jতল বা চ\ব] যুP রাXার প^িত Jচ_া কর3ন। খাবার Jবক, িস^, 
ি`ল বা aম কের খান। 

কম লবন এবং লবনযু@ খাবার
খাবাের আলাদা কের নুন Jমশেবন না। আচার বা Jবাতেল িবিT
হওয়া সস কম কের খান
সংরিbত খাবার Jযমন লবণাP মাছ এবং ক<ান এর মাংস কম
ব<বহার কর3ন
তাজাআর টাটকা খাবার খান 

Dবশী পিরমােণ আশযু@ খাবার
পািলশ না করা বাদািম চাল, পুেরা শেস<র িসিরয়াল এবং পাউর3E
Jবেছ িনন
তাজা ফল এবং শাকসবিজ খান


