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আপসন এই তথ্যগুসল সক সকাবনা 

উপকাবর খুুঁবে সপবয়বছন?

আপসন এই  া পবডবছন সে েম্পবকি

আপনার সকানও মতামত থ্াকবল দয়া

কবর আমাবদর এই ইবমল ঠিকানায়

patienteducation@ttsh.com.sg
ইবমল করুন।

ক্লিক্লিক B2B (ক্লি ২ ক্লি)

ঠট্ঠট্এেএইচ সমসডবকল সেন্টার, স্তর B2 (সে ২)

য োগোয োগ:

৬৩৫৭৭০০০ (সকন্দ্রীয় হট্লাইন)

অনলাইন তথ্য সদখবত আপনার স্মাট্িব ান 

সদবয় সকউআর সকাডঠট্ স্ক্যান করুন অথ্ো এই 

সলবে http://bit.ly/TTSHHealth-Library 

তথ্যগুসলর

এযডোক্রিিলক্রি ক্লিভোগ

সনয়সমত  ভাবে রবের 

গ্লুবকাে পরীিা

করুন

ক্লিম্ন রযে গ্লুযকোি প্রক্লিযরোধ

সনি িাসরত ওণুি সেেন 

করুন

ক্লিম্ন রে গ্লুযকোি 

(হোইয োগ্লোইযেক্লিযো)সনয়সমত ভাবে খাোর 

খান

েযায়াবমর আবগ রবের 

গ্লুবকাে পরীিা করুন

েীসমত ভাবে মদয পান 

করুন 
আপনার োবথ্ সমঠি

রাখুন



হোইয োগ্লোইযেক্লিযো কী ?

র গ্লুবকাে অথ্ো শকিরা স্তর ৪ সমসলবমাল প্রসত সলট্ার সচবয় 

কম হবল হাইবপাগ্লাইবেসময়া "সলা ব্লাড গ্লুবকাে (শকিরা)", 

রবে, সহোবে পসরসচত।

হোইয োগলোইক্লেযো কোরণ কী?

• খুে অল্প সখবদ

• খাোর োদ সদওয়া ো সদসর করা 

• স্বাভাসেক জিয়াকলাবপর স্তর সচবয় সেসশ জিয়াকলাপ

• ডায়াবেঠট্ক ওণুবির ভুল সডাে গ্রহণ করা

• অতযসিক মদয পান করা

• সকডসন ো সলভাবরর জিয়া খারাপ  হওয়া

হোইয োগ্লোইযেক্লিযোর লক্ষণগুক্লল কী কী?

আ িোর  ক্লি হোইয োগলোইযেক্লিযো হয িযি কী 

করযিি?
 িযক্ষ ১: আ িোর রযের গ্লুযকোি  রীক্ষো করুি

• আপনার রবে গ্লুবকাে কম লাগবল ো অেুস্থ সোি করার 

লিণ অসেলবে আপনার রবের গ্লুবকাে পরীিা করুন।

 িযক্ষ  ২:  ক্লি এটি ৪ ক্লিক্ললযিোল প্রক্লি ক্ললিোর যেযয কি 

হয িযি অক্লিলযে ক্লিম্নক্ললক্লিিগুক্ললর একটি ক্লিি

• ক্লিি (৩) যেযক েোর (৪) ক্লিটি / গ্লুযকোি িযোিযলি িোি, 

অথ্ো
• িইু (২) যেযক েোর (৪) েো েোিে ক্লেক্লি / গ্লুযকোি / িধু 

িোি, অথ্ো
• আধ গ্লোে রে / েফি ক্রিঙ্কে  োি করুি

 িযক্ষ  ৩: ১৫ ক্লিক্লিি  যর আিোর আ িোর রযের 

গ্লুযকোি  রীক্ষো করুি।

•  সদ রবের গ্লুবকাে ৪ সমসলবমাল প্রসত সলট্ার সচবয় কম হয়, 

পদবিপ (২) আোর করুন।

• অনযথ্ায়, পদবিপ (৪) এ এসগবয়  ান।

 িযক্ষ  ৪: একিো িোিোর িোি

•  সদ আপসন না সখবয় থ্াবকন, তবে আপনার নাস্তা /

মিযাহ্নবভাে / রাবতর খাোর খান।

•  সদ আপনার পরেতী খাোরঠট্ এক (১) ঘন্টারও সেসশ দবূর 

থ্াবক তবে এক (১) টু্কবরা পাউরুঠট্ ো চীে সদবয় সেসু্ক্ট্ সতন 

(৩) টু্করা সনন।

১ ২ ৩

 সদ আপনার সনম্ন

গ্লুবকাবের লিণ 

থ্াবক তবে

সদখুন  সদ গ্লুবকাবের 

স্তর ৪ সমসলবমাল প্রসত 

সলট্ার সথ্বক কম আবছ 

অবি িক গ্লাে 

গ্লুবকাে পানীয়

পান করুন (১৫ গ্রাম)

৪

পবনবরা সমসনট্ অবপিা 

করুন তার পর আোর 

রবের গ্লুবকাবের 

পরীিা করুন

•  সদ ৪ সমসলবমাল প্রসত সলট্ার সথ্বক 

সেসশ হয় এেং আপনার পরেতী খাোরঠট্ 

এক ঘন্টার মবিয থ্াবক:

একঠট্ খাোর খান। না হবল হালকা নাস্তা 

সনন।

৫

ক্লিম্নক্ললক্লিি এক্লিযয েলুি

গুরুির হোইয োগ্লোইযেক্লিযো কী?
গুরুতর হাইবপাগ্লাইবেসময়া ঘবট্  খন রবে গ্লুবকাবের মাত্রা 

এত কম থ্াবক স  এঠট্র েনয সচসকত্ো করার েনয অনয 

েযজের েহায়তা প্রবয়ােন। এঠট্ ডায়াবেঠট্ক েরুসর অেস্থা 

এেং  সদ অসেলবে সচসকত্ো না করা হয় তবে আপনী অজ্ঞান 

হবয় স বত পাবরন ো স ট্ হবত পাবর।

গুরত্তর সিবত্র এঠট্ সকামা ো মতুৃযর সদবক পসরচাসলত হবত 

পাবর।

আ ক্লি  ক্লি অজ্ঞোি হযয  োি িযি অিযযির কী 

করো উক্লেি

• আপনার পসরোবরর েদেয, েনু্ধ ো েহকমীবদর 

হাইবপাগ্লাইবেসময়া সচসকত্োর ৪ ঠট্ পদবিপ েম্পবকি 

েবচতন হওয়া উসচত।

• একঠট্ গ্লুবকাে  া ুঁচ ( সদ েম্ভে হয়) করুন।

• েবঙ্গ েবঙ্গ একঠট্ অযােুবলন্স ডাকুন।

• অজ্ঞান হবল আপনাবক সকানও সকাবনা খাোর ো তরল না 

সদয়া হবয়।

• গাবলর সভতবর সদবক এেং মাসডবত সকানও সমঠি রে ো মিু 

লাগান। সচতনা স বর না আো প িন্ত লাগান।

• সখবত েিম হবল আপনাবক এক গ্লাে সচসনর পানীয় এেং 

একঠট্ েলখাোর সদন।

গুরুত্বপূণ ি: আপনার রবে সনম্ন গ্লুবকাবের লিণগুসলর এেং

স্তবরর হার সেসশ থ্াকবল আপনার ডায়াবেঠট্ে নাে িসশসিকা ো

ডাোরবক স াগাব াগ করুন।

প্রবতযবকর আলাদা আলাদা লিণ থ্াকবত পাবর।

েুতরাং, আপনার লিণগুসল ো অেুস্থ সোি করার পবর 

আপনার সদহঠট্ সোঝা এেং রবের গ্লুবকাে পরীিা করা 

গুরুত্বপূণ ি।

আপনার  খন হাইবপাগ্লাইবেসময়ার লিণ রবয়বছ, তখন 

এঠট্ লি করা গুরুত্বপূণ ি:

• গ্লুবকাে সরসডং

• লিণগুসলর উপসস্থসতর হার

• সদবনর েময়

িান্ডা ঘাম েুক িড ড কাম্পান

দুে িলতা সনদ্রালু তডকা

•  সদ এখনও ৪ 

সমসলবমাল প্রসত

সলট্ার সথ্বক কম

হবয়: 

পদবিপ ৩ ঠট্ 

পুনরােৃসত্ত করুন।

অসতসরে

সিদা


