
ট্যান ট্ক সেনগ হােপাতাল, সেঙ্গাপুর ২০২০। েমস্ত অসিকার েংরসিত. 

েমস্ত তথ্য সম ২০২০ সহোবে েঠিক। এই দস্তাবেবের সকানও অংশই 

পুনরুত্পাদন করা, অনুসলসপ করা, সেপরীতভাবে সমবন চলার, অসভবোািেত, 

সেতরণ, োসণিেযকভাবে সশাষণ, প্রদসশ িত ো সকানও ডাট্াবেে, পুনরুদ্ধার 

সেবেবম েিিত ো সপ্ররণ, ট্যান ট্ক সেনগ হােপাতাবলর পূে ি অনুমসত ছাডা 

সো সকানও আকাবর করা োাবে না। এই নসথ্বত প্রাপ্ত েমস্ত তথ্য এেং 

উপাদানগুসল সকেল তবথ্যর উবেবশয এেং এঠট্ আপনার সনবের সচসকত্েক 

ো অনযানয সচসকত্েক সপশাদারবদর দ্বারা প্রদত্ত সকানও পরামবশ ির সেকল্প 

সহোবে নয়।

আপসন এই তথ্যগুসল সক সকাবনা 
উপকাবর খুুঁবে সপবয়বছন?

আপসন এই োা পবডবছন সে েম্পবকি

আপনার সকানও মতামত থ্াকবল দয়া
কবর আমাবদর এই ইবমল ঠিকানায়

ইবমল করুন।

ক্লিক্লিক B2B (ক্লি ২ ক্লি)

ঠট্ঠট্এেএইচ সমসডবকল সেন্টার, স্তর B2 (সে ২)

সোাগাবোাগ:

৬৩৫৭৭০০০ (সকন্দ্রীয় হট্লাইন)

অনলাইন তথ্য সদখবত আপনার স্মাট্িব ান 

সদবয় সকউআর সকাডঠট্ স্ক্যান করুন অথ্ো এই 

সলবে 

তথ্যগুসলর

এন্ডোক্রিন্িোলক্রি ক্লিভোগ

ইিসুক্ললি উপর প্রোয়শই

ক্রিজ্ঞোক্লসত প্রশ্নোিলী

৮. আমোর ডোক্তোর িলল যে ইিসুক্ললি

আমোর যরোগ ক্লিয়ন্ত্রণ করন্ত সহোয়তো

করন্ি । এখিও আমোর িোক্ল়ির

গ্লুন্কোি ক্লিরীক্ষণ করো দরকোর যকি? 

• আপনার গ্লুবকাে পরীিা করা আপনাবক েুঝবত

োহাোয কবর সো খাদয, অনুশীলন, সেে এেং

ওষুিগুসল কীভাবেআপনার রবের গ্লুবকাে

স্তরবক প্রভাসেত কবর।

• োসডর গ্লুবকাে সরসডংবয়র োহাবোয আপনার

ডাোর আপনার ইনেুসলন সডােআরও ভালভাবে

োমঞ্জেয করবত পারবেন।

৯. িোক্ল়ির গ্লুন্কোি ক্লিরীক্ষণ করোর সময়,  

যকোি স্তন্রর গ্লুন্কোি সন্তোষিিক? 

• খোিোর আন্গ, গ্লুবকাে স্তর ৪.০- ৮.০ mmol/L

• খোিোর ২ -ঘন্টো পন্র, গ্লুবকাে স্তর ৫.০- ১০.০

mmol/L

সনাট্ করুন: রবের গ্লুবকাে লিয প্রসতঠট্ েযিের

েনয সভন্ন হবত পাবর।

১০. আমোর ক্লক ক্লিরক্লদি ইিসুক্ললন্ি থোকো

দরকোর? 

• আপনার োসদ টোইপ ১ ডোয়োন্িটটস হয় তবে

আপসন ইনেুসলন িন্ধ করন্ত পোরন্িি িো।

• আপনার োসদ টোইপ ২ ডোয়োন্িটটস থ্াবক তবে, 

আপসন ইনেুসলন েন্ধ করবত েিম হবত পাবরন

োসদ আপসন উবেখবোাগয ওেন কমাবত পাবরন
এেং ভাল ডাবয়ট্ সনয়ন্ত্রণ েোয় রাখবত পাবরন।

কখিই আপিোর ক্লিক্লকৎসন্কর পরোমশ শছো়িো

ইিসুক্ললি িন্ধ করন্িি িো।



১. আমোর যকি ইিসুক্ললি দরকোর ?

• ইনেুসলন গ্লুবকােবক সকাবষ সোবত সদয় এেং শিে

সহোবে শরীবর েমা করবত সদয়। োখন অপো িাপ্ত 

ইনেুসলন উত্পাসদত হয় ো োখন আপনার শরীর 

ইনেুসলন েঠিকভাবে েযেহার করবত অিম হয় 

তখন রবে গ্লুবকাের মাত্রা োডবত থ্াবক। এর 

 বল দীর্ িবময়াবদ ডায়াবেঠট্েেসনত েঠট্লতা সদখা 
সদবে।

• টোইপ 1 ডোয়োন্িটটস সরাগীবদর ইনেুসলন েযেহার

িরুক্লর।

• আপনার োসদ টোইপ 2 ডোয়োন্িটটস থ্াবক তবে

ইনেুসলন লাগবত পাবর োসদ েীেনিারা এেং খাোর

েযেস্থা আপনার গ্লুবকাে স্তর সনয়ন্ত্রণ করবত না 

পাবর ো আপনার োসদ এমন সকান েমেযা থ্াবক োা 

অনযানয সমৌসখক ওষুিগুসলবক অনুপোুে কবর 

সতাবল।

• গভিােস্থায় রবের গ্লুবকাে স্তর সনয়ন্ত্রবণ রাখার

েনয ইনেুসলন েেবচবয় সনরাপদ সেকল্প।

২. ইিসুক্ললন্ি থোকোর মোন্ি ক্লক আক্লম মন্র

েোি?

এটট সতয িয়।

অবনক সরাগীর ভুল িারণা আবছ সো ইনেুসলন 

সনওয়ার পরামশ ি সদওয়া হবে মাবনই তাবদর স্বাস্থয 

আবরা খারাপ হবে।

সরাবগর  সকছু সনসদিষ্ট পো িাবয়, গ্লুবকাে স্তরগুসল 

সনয়ন্ত্রবণ স সরবয় আনবত ইনেুসলন প্রবয়ােনীয় 

হবয় ওবি।

ইনেুসলন আপনার স্বাবস্থযর উন্নসত করার েনয

আবছ এঠট্ স্বাস্থয খারাপ করবে না ।

৩. ইিসুক্ললন্ির কোরন্ণ ক্লক আমোর কু্ষধো

লোগন্ি এিং ওিি যিন়্ি েোন্ি?

• এঠট্ েতয সো ইনেুসলন ওেন োসডবয় সদবত পাবর।

তাই আপনার খাোর সনয়ন্ত্রণ করা এেং একঠট্ েিিয়

েীেনিারা পালন করা েরুরী।

• আপনার ওেন োডার সেষবয় সচন্তা থ্াকবলআপনার

ডাোবরর োবথ্ আবলাচনা করুন।

৪. কত ধরন্ণর ইিসুক্ললি পোওয়ো েোয়?

• ইনেুসলনবক িীবর কাে করা অথ্ো দ্রতু কাে করা

সহবেবে ভাগ করা োায়।

ক) িীর কাে করা (সেোল ইনেুসলন): 

োরা সদন িীবর িীবর কাে কবর, ২ ৪ র্ন্টা পো িন্ত।

খ) দ্রতু কাে করা (খাোবরর েময় ইনেুসলন):

খাোবরর পবর রবে গ্লুবকাে েিৃদ্ধ সনয়ন্ত্রবণর

েনয দ্রতু কাে কবর । এই িরবণর ইনেুসলন

অিশযই খোিোন্রর সোন্থ গ্রহণ করন্ত হন্ি।

আপসন োসদ আপনার খাোর এসডবয় োাবেন তবে
আপনার এঠট্ সনওয়া উসচত নয়।

• সকছু ইনেুসলন িীর এেং দ্রতু কাে করা ইনেুসলন

একই সোতল ো কলবম সমসিত কবর ততয়ার হয়।

৫. কোাঁন্ির যিোতন্ল আর কলন্ম 

ইিসুক্ললন্ির মন্ধয আমোর যকোিটো 

ক্লিি শোিি করো উক্লিত?

সনম্নসলসখতআপনার সেদ্ধান্ত সনবতআপনাবক

োহাোয করবে।

নীবচর সো সকানও সেেসৃত োসদ আপনাবক েণ িনা কবর 

তাহবল কলম ইনেুসলন আপনার েনয সেশী 

উপোুে।

১) আমার প্রসতসদবনর রুঠট্ন অসনয়সমত।

২) আমার খাওয়ার েময়গুসল অসনয়সমত।

৩) আসম প্রায়ই সেবদশ ভ্রমণ কসর।

৪) আসম প্রায়ই কম গ্লুবকাে স্তর অনুভে কসর

(হাইবপাগ্লাইকাইসময়া)।

৬. আক্লম ক্লক ক্লদন্ি একিোর ইিসুক্ললি ইিন্িকশি

ক্লিন্ত পোক্লর? 

• িীর কাে করা (সেোল ইনেুসলন) মাবঝ মাবঝ সদবন

একোর ইনবেকশন সদওয়া সোবত পাবর।

• দ্রতু কাে করা ইনেুসলন (খাোবরর েময় ইনেুসলন) 

োিারণত সদবন এক সথ্বক সতনোর ইনবেকশন

সদওয়া হয়।

• আপনার ডাোবরর োবথ্ আবলাচনা করুন সকান

িরবণর ইনেুসলনআপনার েনয উপোুে।

৭. আমোর ইিসুক্ললি যডোি অিয যরোগীন্দর

যথন্ক আলোদো যকি? 

• ইনেুসলন সডাে প্রসতঠট্ েযিের শরীবরর ওেন, 

ডাবয়ট্, েযায়াম, েীেনোাত্রা, অনযানয ওষুবির

েযেহার এেং সেদযমান সচসকত্োর অেস্থার উপর

সনভির কবর।

• সখয়াল রাখুন এেং আপনার সনি িাসরত ইনেুসলন 

সডাে অনুেরণ করুন।

সচত্র ১. উপবরর সচত্রঠট্ দ্রতু এেং িীর কাে করা

ইনেুসলবনর সেসভন্ন িিয়া সদখায়।

দ্রতু কাে করা

ইনেুসলন
িীর কাে করা

ইনেুসলন


