উচ্চ রে গ্লুযকোযির প্রক্লিযরোধ ক্লক ভোযি
করো োয়
ক্লিক্লিক B2B (ক্লি ২ ক্লি)
ঠট্ঠট্এেএইচ সমসডবকল সেন্টার, স্তর B2 (সে ২)
য োগোয োগ:
৬৩৫৭৭০০০ (সকন্দ্রীয় হট্লাইন)
সনয়সমত ভাবে রবের
গ্লুবকাে পরীিা করুন

সনবদি সশত সহোবে
আপনার ওণুি সনন

এযডোক্রিিলক্রি ক্লিভোগ

আপনার
ডাবয়ঠট্সশয়ানবদর সদওয়া
খাোবরর প্লাবনর
অনুেরণ করুন

সনয়সমত ভাবে েযায়াম
করুন

অনলাইন তথ্য সদখবত আপনার স্মাট্ি ব ান
সদবয় সকউআর সকাডঠট্ স্ক্যান করুন অথ্ো এই
সলবে http://bit.ly/TTSHHealth-Library
তথ্যগুসলর

েীসমত ভাবে মদয পান
করুন

সনয়সমত ভাবে আপনার
ডাোবরর োবথ্ সদখা
করুন

আপসন এই তথ্যগুসল সক সকাবনা
উপকাবর খুবুঁ ে সপবয়বছন?
আপসন এই া পবডবছন সে েম্পবকি
আপনার সকানও মতামত থ্াকবল দয়া
কবর আমাবদর এই ইবমল ঠিকানায়
patienteducation@ttsh.com.sg
ইবমল করুন।
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উচ্চ রযের গ্লুযকোি পক্লরচোলিো
(হোইপোরগ্লোইযেক্লিয়ো)

হোইপোরগ্লোইযেক্লিয়ো কী?
হাইপারগ্লাইবেসময়া "হাই ব্লাড গ্লুবকাে (েুগার)" নাবম
পসরসচত। এঠট্ এমন একঠট্ অেস্থা াবত রবে গ্লবু কাবের
পসরমাণ স্বাভাসেবকর সচবয় সেসশ হয়। এঠট্ তখন ঘবট্ খন
আপনার শরীর প াপ্ত
ি ইনেুসলন ততরী করবত পাবর না
অথ্ো ইনেুসলন েঠিকভাবে েযেহার কবর না।
ইনেুসলন হ'ল হরবমান া অগ্ন্যাশবয় সনিঃেৃত হয় া
আপনার সকাণগুসলবক শজের েনয গ্লুবকাে েযেহার
করবত দাবয়

হোই ব্লোড গ্লুযকোযির (উচ্চ রে
গ্লুযকোযির ) কোরণ কী?
হাইপারগ্লাইবেসময়ার অবনক কারণ রবয়বছ।
েোধোরণ কোরণগুক্লল হ'ল:
• ওণুবির সডাে না সনওয়া
• ওণুবির একঠট্ ভুল সডাে গ্রহণ
• ইনেুসলন ভুলভাবে েযেহার করা (ভুল সডাে, সময়াদ
সশণ হওয়া ইনেুসলন, ভুল সকৌশল)
• খাোবরর প্লাবনর অনুেরণ না করা
• অন্তসনসহত
ি
অেুস্থতা ো েংক্রমণ
• স্বাভাসেবকর সচবয় কম েজক্রয় হওয়া
অিযোিয কোরণগুক্ললর িযধয রযয়যে:
• অতযাসিক মদ খাওয়া
• ওণুি (স মন সেরইড)
• রবে সনম্ন গ্লুবকাবের অসতশয় সচসকৎো

Symptoms of Hyperglycaemia

শুষ্ক িুি

োপেো িৃ টষ্ট

িোক্লি

আপনি সারা নিি খাওযা সমস্ত খাবার এবং পািীযযর
লক্ষ রাখার চেষ্টা করুি। আপিার ডাক্তাযরর পরামর্শ
অিুযাযী রযক্ত র্কশ রার মাত্রা পরীক্ষা করুি।

রযে উচ্চ গ্লুযকোি কীভোযি আপিোর
শরীযর প্রভোি যেযল?
ডাযাযবটিস সঠিকভাযব পনরোনলত িা হযল উচ্চ রক্ত
গ্লুযকাজ হয।
এঠট্ ডায়াবেঠট্েেসনত েঠট্লতার কারণ হবত পাবর,
স মন:
• রেনালীগুসলর িসত, বল হাট্ি অযাট্াক এেং
সরাক
• সচাবখ িসত
• সকডসনবত িসত
• স্নায়ুর িসত
• ত্বক েংক্রমণ

আপিোর রযে গ্লুযকোযির িোত্রো যিো ো
িোিোযরর আযগ
(ক্লিক্ললযিোল প্রক্লি
ক্ললিোর)

িোিোযরর ২
র্ন্টো পযর
(ক্লিক্ললযিোল
প্রক্লি ক্ললিোর)

ভাল

৪.0 সথ্বক ৬.0

৫.0 সথ্বক ৭.0

অনুকূল

৬.১ সথ্বক ৮.0

৭.১ সথ্বক ১0. 0

উপ-অনুকূল

৮.১ সথ্বক ১0.0

১0.১ সথ্বক ১৩.0

অগ্রহণীয়

> ১0.0

> ১৩.0

"অনইবেবেেল" েীমার মবিয পডা আপনার সরসডং
ইসঙ্গত কবর স আপনার রবে গ্লুবকাবের মাত্রা খুে
সেসশ।

আপিোর রযে গ্লুযকোযির িোত্রো যিক্লশ
হযল আপিোর কী করো উক্লচি?

• আপনার সচসকত্েবকর সনবদি শ অনু ায়ী আরও
সেসশ েল খান
• প্রসত ৪ সথ্বক ৬ ঘন্টার অন্তবর আপনার রবের
গ্লুবকাে পরীিা করুন
• সচসন ুে পানীয় খাওয়া এসডবয় চলুন
• আপনার সদ েংক্রমণ হয় ো অেুস্থ সোি হয় তবে
ডাোর সদখান
•
সদ সেরইড ওণুবির প্রবয়ােন হয় তবে ডাোর ো
নােবক
ি আপনার ওণুিগুসলবত েমন্বয় করবত েলুন
• আপনার ডাোর সনবদি শ সদবল অসতসরে দ্রুতকা কর
ি ইনেুসলন সনন
• শারীসরকভাবে েজক্রয় থ্াকুন
• মানসেক চাপ কমান
• মদ খাওয়া এসডবয় চলুন
হোই ব্লোড গ্লুযকোি ক্লি িীর্ েিযয়র
ঘ
িিয
ক্লচক্লকি্েো িো করো হয় িযি ডোয়োযিটিক
যকযিোক্লেযডোক্লেে িো হোইপোযরোযমোলোর
হোইপোরগ্লোইযেক্লিয়ো িোিক একটি িোরোত্মক
অিস্থোয র কোরণ হযি পোযর, োর িিয
হোেপোিোযল ভক্লি ঘ হযি হযয়।

আপিোর ক্লি ক্লিম্নক্ললক্লিি লক্ষণগুক্লল থোযক
িযি অক্লিলযে ক্লচক্লকি্েো যিয়োর যচষ্টো
করুি
•

•
•
•
•
•
•
•
•

িৃ ষ্ণো িৃক্রি

খিদা

র্ি
িূত্রিযোগ

ক্রমাগত ভাবে রবে গ্লুবকাবের মাত্রা ঠট্ সেসশ
থ্াবক (১৩ সমসলবমাল প্রসত সলট্ার সথ্বক সেসশ)
অথ্ো কীট্ন্স উপসস্থত থ্াবক সকংো ১.৫
সমসলবমাল প্রসত সলট্ার সথ্বক সেসশ হবয়।
অসেরাম েসম েসম ভাে এেং েসম হওয়া
ক্রমাগত ডায়সরয়া
সপট্েযথ্া
অলে ভাে
সেভ্রান্ত ভাে
সনিঃশ্বাে সনবত অেুসেিা হওয়া
খুে শুকবনা মুখ ো েলবয়ােন েোয় রাখবত
অিম হওয়া
আপনার সনিঃশ্বাবে বলর মবতা গন্ধ হওয়া

আপিোর রযে গ্লুযকোযির িোত্রো ক্লি িিোগি
যিক্লশ থোযক িযি আপিোর ডোয়োযিটিে িোে ঘ
ক্লশক্লক্ষকো িো আপিোর ডোেোযরর েোযথ য োগোয োগ
করুি

