
 

 

ডায়াবিটি  একটি আজীিননর অখু যানে রনে গ্লুনকাজ (বিবন)-এর বরমাণ খুি বিবল 
থানক কারণ লরীর বযভানি গ্লুনকাজনক লবেনে বরণে কনর ো ঠিকমে কাজ করনে না। 
েথাব, যত্নকানর ামান, ডায়াবিটি বরানগ আক্রান্ত িাচ্চারা ূণণ, সু্থ এিং বক্রয় 
জীিনযান কনর বযনে ানর। 

টাই 1 ডায়াবিটি াধারণে শললনি য়। োর বিবকত্া না করন, োর দরনু মারাত্মক 
স্বাস্থযংক্রান্ত মযা বদখা বদনে ানর। লরুনুে বরাগ ধরা ড়ন আত্কাীন াাোন ভবেণ  
ওয়া বনিারণ করা যায়। বোমাো, বিাদাো এিং িাইল্ড মাইন্ডাররা উগণগবু জানন বরাগটি 
ধরনে ারনিন এিং প্রথম অিস্থায় বিবকত্া করানে ারনিন। উগণগবু খুি দ্রুে আনে 
ানর। আনার দবুিন্তা থাকন অবিনে আনার বজব-র কানে যান। 

িাচ্চানদর বেনে টাই 1 ডায়াবিটি  িনথনক প্রিবে ডায়াবিটি, যবদও টাই 2 ডায়াবিটি 
বরাগীর ংখযা িাড়নে। এর কারণ  অনুযেু থয, িযায়াম না করা এিং সু্থো (ষৃ্ঠা 43 
বদখুন)। 

টাই 1 ডায়াবিটি ামাননা 
টাই 1 ডায়াবিটিন আক্রান্ত িাচ্চানদর আজীিন বিবকত্া করনে য়। বরিানরর িাইনক এই 
বরানগর বিনয় জাননে য় কারণ এই বরাগ ামাননার জনয বগাটা বরিারনক জবড়ে নে য়। 
আনানক বলখাননা নি কীভানি াইনাবিনবময়া, (িা াইনাজ) বিননে, বনিারণ করনে এিং 
বিবকত্া করনে য়, যখন আনার িাচ্চার রনে লকণ রার মাো ভীণ কনম যায় েখন োনদর 
এই উগণগবু থানক বযমন টমভানি, ঘাম ওয়া, ক্লাবন্ত, মাথার যন্ত্রণা িা আিরনণ বরিেণ ন। 

1. 
আমার ামা বদওয়া বলল,ু বয রানে লকুননা থাকনো ব এখন বিোনায় বব করনে লরু ুকনরনে 
এিং স্বাভাবিনকর বথনক বিবল ান করনে। 

2. 
ডায়াবিটি নে ানর, যবদও অননক বকেুর দরনু এমন নে ানর। 

3. 
আনার িাচ্চানক বজব-র কানে বননয় যান। 

ডায়াবিটি 

 
বিননে ারা এিং ামাননা 

 



বজব-র মরামলণ 
েণগবু জানা জরবুর: 
• স্বাভাবিনকর বথনক অননক বিবল বব করা।  
• বাা াওয়া এিং ি ময় ান করনে িাওয়া।  
• প্রকৃে ক্লাবন্ত বিাধ করা, এিং িময় ঘনুমানে িাওয়া।  
• বিনা কারনণ ওজন কমা। 

অনয েণমূ: 
• বব বথনক িুকাবন িা িযথা।  
• দবৃি ঝাা নে ানর।  
• োনদর বকাথাও বকনট বগন ো ারনে অননক বিবল ময় বনওয়া। 

উত্: www.diabetes.co.uk 

লরুরু বদনগবু 
বরাগ বনণণনয়র ঠিক নরই, আনানক এিং আনার িাচ্চানক একটি বিনলজ্ঞ ডায়াবিটি বিাদনর 
ানথ বরিয় কবরনয় বদওয়া উবিে। 

আনার বিাদন অনননকর মনধয, থাকনে ানরন: 
• একজন বলল ুবিবকত্ক বযবন ডায়াবিটিন বিনলজ্ঞ।  
• একজন বলল ুডায়াবিটিন বিনলজ্ঞ নাণ।  
• একজন ডায়াটিবলয়ান বযবন িাচ্চানদর প্রনয়াজনগবুর ানথ বরবিে।  
• একজন মননাবিদ বযবন িাচ্চানদর বেনে বিনলজ্ঞ। 

াাোন োনদর প্রথমিার বিবকত্া ওয়ার নর, আবন িাবড়নে আনার িাচ্চার ডায়াবিটি 
ামাননার জনয আস্থা বনয় যানিন।  

আনানক োও ডায়াবিটি বিাদনর ানথ বনয়বমে বযাগানযাগ রাখনে নি। 

 

 


