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ইনসুলিন লক করর? 
গভ্ক যািস্যাে রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা স্যাভযাক্িক রযাখয়ত নযারীগে েইু নথয়ক ক্তন গুে অক্ধক 
ইনসুক্িন ততরী কয়রন। ইনসুক্িন েয়ছে অগ্্যাশে দ্যারযা প্রস্তুত এক প্রকযার েরয়মযান, �যা 
রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা হ্যাস কয়র। ইনসুক্িন একটি চযাক্ির মত কযাজ কয়র, জীিয়কযাষ 
উন্তুে কয়র আমযায়ের রতে নথয়ক গ্লুয়কযাজয়ক কম্কশক্তে ক্েসযায়ি ি্িেযায়রর জন্ প্রয়িশ 
করয়ত নেে। 

গর্ভাবস্ভায় ইনসলুিননর প্রনয়ভাজনীয়তভা
গভ্ক যািস্যাে গভ্ক �ুয়ির েরয়মযান অক্ধক িক্রমযায়ে প্রস্তুত েে। �ক্েও এই সি েরয়মযান 
আিনযার ক্শশুর চিমযান মঙ্গয়ির জন্ জরুরী,নসগুয়িযা আিনযার নেেক্স্ত ইনসুক্িয়নর 
প্রভযায়ির ক্িয়রযাক্ধতযা কয়র (ইনসুক্িন ক্িয়রযাক্ধতযা)। নকযান নকযান নযারীর জন্, স্যাস্্সম্মত 
সুষম খযাে্ গ্রেেই তযাঁয়ের রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা সুক্স্ত রযাখযার জন্ �য়থটে নে।

টযাইি ২ িহুমতূ্য়ভযাগী অক্ধকযাংশ নযারীর এিং গভ্ক ধযারেজক্নত িহুমতূ্য়ভযাগী নযারীয়ের 
অনক্ধক ৫০ শতযাংয়শর গভ্ক ধযারেকযায়ি রয়তে স্যাভযাক্িক গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা িজযাে রযাখযার 
জন্ ইনসুক্িন ইনয়জকশন ননওেযা প্রয়েযাজন েয়ি। আিক্ন ন� ইনসুক্িন ইনয়জকশন ক্েয়ে 
ক্নয়িন তযা হুিহু আিনযার শরীয়র ততরী ইনসুক্িয়নর মত এিং আিনযার শরীয়র ততরী 
ইনসুক্িয়নর মতই কযাজ কয়র। ইনয়জকশন ক্েয়ে নেওেযা ইনসুক্িন আিনযার শরীয়রর নকযান 
ক্ষক্ত করয়ি নযা।

ইনসুক্িন ক্চক্কৎসযা গভ্ক ধযারেজক্নত িহুমতূ্য়ভযাগী নযারীয়ের রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা 
কমযায়নযার জন্ নেওেযা েে। আিনযার রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা স্যাভযাক্িক ক্িস্যায়রর ময়ধ্ 
নরয়খ, আিনযার গভ্ক ধযারেজক্নত জটিিতযা এড়যায়নযা �যাে। ইনসুক্িন নথরযাক্ি গ্রক্েতযা 
অক্ধকযাংশ গভ্ক ধযারেজক্নত িহুমতূ্য়ভযাগী নযারীগে প্রসি-নিেনযা শুরু েয়ি তযাঁয়ের ইনসুক্িন 
ইনয়জকশন ননওেযা িন্ধ করয়ত িযায়রন। 

ইনসলুিননর প্রকভার
ক্িক্ভন্ন প্রকযায়রর ইনসুক্িন িযাওেযা �যাে �যা ক্িক্ভন্ন সমেকযাি স্যােী েে। আিনযার 
েযাতেযার আিনযার প্রয়েযাজনমত ন�টযা সি্কযাক্ধক উিয়�যাগী তযার ি্িস্যািত্ ক্েয়িন। একটি 
ইনসুক্িন নিন িযা ক্সক্রঞ্জ ও সূচঁ ক্েয়ে ইনসুক্িন নেওেযা ন�য়ত িযায়র। সযাধযারেত 
ইনসুক্িন নেওেযা অল্প মযাত্যাে শুরু করযা েে এিং রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা স্যাভযাক্িক 
মযাত্যাে ননয়ম নযা আসযা ি�্কন্ত তযা রিমযান্বয়ে িকৃ্ধি করযা েে। এই প্রক্রিেযা ি্ক্তেয়ত 
ি্ক্তেয়ত ক্ভন্ন েে।
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ইনসুলিন ইনজেকশন মাংসজেশী, লশরা এবং ধমনী এলিজে চামিার লনজচ মদু্গত 
েীবজকাজের মজধযে দেওো হে। দে সব অঞ্চজি লনরােজে ইনজেকশন দেওো োে 
তা হজ্ছেঃ উরু, তলপেট, বাহু এবং নিতম্ব। গর্ভ ধারণকাজি তিজেট এবং উরু হজ্ছ 
ইনজেকশন দেওোর অনজুমালেত স্ান। আেনার গর্ভ াবস্ার ক্রমাগ্রগলতজত, আেলন শুধু 
উরুর বযেবহারই অলধকতর আরামোেক মজন করজত েজরন। উরুর লরতজরর লেজক বা 
েঙ্ার সলনিকজট ইনজেকশন দেওো এলিজে চিনু। লবরনি ইনজেকশন দেওোর স্াজন 
লবরনি লবজশােজণর হার বত্ভ মান। অতএব প্রতযেহ ইহা শরীজরর একাংশ হজত অনযে অংজশ 
আবলত্ভ ত করা েুলতিেুতি নে। ইনজেকশন দেওোর অঞ্চজির মজধযে ইহা আবলত্ভ ত করা 
গুরুত্বেূণ্ভ দেমন, উরুর লরতজরর লেজকর অঞ্চজি।

• আেলন েলে প্রতযেহ েইু বা তজতালধক ইনজেকশন দনন, তাহজি সকাি ও লবকাজির 
েনযে স্ান লনন্ভে করুন (দেমন, সকাজির স্ানেঃ বাম উরু, লবকাজির স্ানেঃ ডান 
উরু)।

• উরুর উধ্ভ স্ান দেজক শুরু করুন এবং প্রলতলেন ২-৩ দসলম (এক ইলঞ্চ) লনজচ 
দেজত োকুন। েখন আেলন হাঁটু দেজক হাজতর প্রসার েলরমান লনকজট দেৌঁজেজেন, 
তখন নতূন সালর শুরু করুন। আরামোেক েলরসজরর মজধযে সালর চালিজে োন।

• প্রাে চার সপ্াহ ের এই চজক্রর েূনরাবলৃতি করা প্রজোেন হজব।

এরূে চক্রাকাজরর লনেশ্ভন অনসুরণ করজি আেলন সমসযো প্রলতজরাধ করজবন, ো একই 
োেগাে বার বার ইনজেকশন দেওোর েনযে সৃলটি হজত েজর। ইনজেকশন দেওোর 
দকান স্াজন দোিা, গত্ভ , বযোোেলনত রঙ বেি, বা স্ীলত দেখা লেজি তা আেনার 
বহুমতূ্র লশক্ষক বা ডাতিারজক োনাজনা উলচৎ।

ইনজেকশজনর স্থান 
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আেনভার ইনসলুিন প্রদভাননর যন্ত্রটিনক ব্যবহভানরর জন্য প্রস্তুত 
করভা
১। মযাত্যা ক্নে্কযােকয়ক শনূ্য়ত স্যািন করুন।
২। েযােযায়ির সযােযায়�্ েইু একক ইনসুক্িন তুয়ি ক্নন।
৩। �ন্ত্রটিয়ক সূচঁ উধ্কমখূী কয়র ধরুন এিং িেুিেু েরূ করযার জন্ মেৃভুযায়ি নটযাকযা 

ক্েন।
৪। �ন্ত্রটির নিযাতযায়ম চযাি (নেিযা) ক্েন।
৫। সূয়ঁচর েগযাে এক ন�যাঁটযা ইনসুক্িন নেখযা নেওেযা উক্চৎ।
৬। �ক্ে কু্ষদ্র ন�যাঁটযা নযা নেখযা নেে, তযােয়ি উিয়রর িেয়ক্ষিগুক্ির িুনরযািকৃ্তি করুন 

�তক্ষে নযা সূয়ঁচর েগযাে ইনসুক্িয়নর ন�যাঁটযা নেখযা নেে।

আিনযার িহুমতূ্ ক্শক্ষক িযা েযাতেযার আিনযায়ক িয়ে িয়ে ক্শক্ষযা ক্েয়িন এিং ক্ক ভযায়ি 
ইনসুক্িন তুিয়ত এিং প্রয়েযাগ করয়ত েে তযা নেখযায়িন।
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ইনরেকশন থেবার থকৌশি 
১। েযাত ধুয়ে ক্নন।
২। ইনয়জকশন নেিযার �য়ন্ত্র িযা ক্সক্রয়ঞ্জ সূচঁ �ুতে করুন।
৩। প্রক্ত ইনয়জকশয়নর আয়গ ইনসুক্িয়নর উিয়চ িড়যা ক্নক্চিত কয়র সূয়ঁচ ইনসুক্িন িূে্ক 

করুন।
৪। স্যান ক্নি্কযাচন করুন।
৫। ইনসুক্িন ইনয়জকশন ক্েন – �য়ন্ত্রর েণ্ড মেৃ ুভযায়ি িূয়রযািুক্র ক্নয়চর ক্েয়ক নেয়ি 

ক্েন।
৬। ৫ নথয়ক ১০ নসয়কণ্ড গেনযার সমেকযাি অয়িক্ষযা করুন।
৭। সূচঁ সক্রয়ে ক্নন এিং ধযারযাি িস্তুর আধযায়র ন�য়ি ক্েন। 

নকিিমযাত্ নকযান ক্নক্ে্কটে মযায়ির সূচঁ ি্িেযায়রর সমে ইনয়জকশয়নর স্যায়ন সযামযান্ চযামড়যা 
খুকঁ্চয়ে নতযািযার প্রয়েযাজন েে।

  ক্চমটি কযাটযা = ৫ ক্মক্িক্মটযার সূচঁ 
িযা িেৃতির

সূচঁ অিসযারয়ের আয়গ ইনয়জকশয়নর 
স্যান েয়ত ক্চমটি মতুে করুন।

 ক্চমটি কযাটযা নে = ৪ ক্মক্িক্মটযার সূচঁ
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ইনসুলিরনর িলরচািনা
গুদভামজভাত করভা
• অি্িহৃত ইনসুক্িন ক্েমযাগযায়র ২০-৪০নসিক্সেযাস তযািমযাত্যাে সক্ঞ্চত রযাখয়ত েয়ি। 

ফ্ীজযায়র গুেযামজযাত করয়িন নযা।
• ইনসুক্িয়নর নিনক্�িস/কযাট্ক ক্রজ ি্িেযারকযায়ি কয়ক্ষর তযািমযাত্যাে সক্ঞ্চত রযাখযা �যাে। 
• উতিযাি ইনসুক্িন ক্িনটে কয়র অতএি ইেযা গযাক্ড়য়ত িযা ন�খযায়ন তযািমযাত্যা 

৪০০নসিক্সেযাস উতিীে্ক েে এরূি নকযান স্যায়ন রযাখয়িন নযা। 
• ইনসুক্িন সরযাসক্র সূ�্কযায়িযায়ক উন্তুে করযা উক্চৎ নে।
• নমেযাে নশয়ষর তযাক্রখ িক্ষ্ করুন।
• ি্িেযার করযা ইনসুক্িন নখযািযার এক মযাস ির ন�য়ি ক্েন।

ভ্রমণ
• ইনসুক্িন তযাি-অিক্রিযােী আধযায়র সক্ঞ্চত রযাখুন।
• নকযান িরয়�র খণ্ড ি্িেযার করয়িন নযা।
• �ক্ে ক্িমযান ভ্রমে করয়েন – আিনযার স্যাস্্ নেখযায়শযানযার কক্ম্কেয়ির নথয়ক একটি 

ক্চঠি ননওেযা প্রয়েযাজন ন�ন আিক্ন আিনযার ইনসুক্িন ও সূচঁ ক্নয়ে ক্িমযায়ন আয়রযােন 
করয়ত িযায়রন। 

গভালি চভািভাননভা
• আিক্ন ন� এখন ইনসুক্িন ক্নয়ছেন তযাই গযাক্ড় চযািযায়নযার সমে আিনযার সতক্ক  েওেযা 

প্রয়েযাজন।
• আিনযায়ক আিনযার স্যানীে �যানিযােন িক্রেপ্রয়ক জযানযায়ত েয়ি ন� আিক্ন ইনসুক্িন 

ক্নয়ছেন – টযাইি ১ ও টযাইি ২ িহুময়ূত্র জন্ মযাত্। ইেযা প্রয়েযাজন নে �ক্ে আিক্ন 
GDM নভযাগী েন ও ইনসুক্িন শুরু করয়েন।

• আিনযার েযাতেযারয়ক ক্জয়ঞেস করুন – আিনযার েযাতেযারী েযারিত্ প্রয়েযাজন েয়ত 
িযায়র।

• গযাক্ড় চযািযান শুরু করযার আয়গ আিনযার রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা িরীক্ষযা করুন – 
অনয়ুমযােন করযা েয়ছে ন� গযাক্ড় চযািযায়নযার জন্ আিনযার মযাত্যা েয়ছে ‘৫’।

• েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযা (রয়তে কম গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা) আিনযার ক্নরযািয়ে গযাক্ড় চযািযায়নযার 
েক্ষতযায়ক খি্ক করয়ত িযায়র।

• গযাক্ড়য়ত কয়ি্কযােযাইয়রেটিূে্ক জিখযািযার রযাখযা িকু্ধির কযাজ েয়ি।
• �ক্ে অনভুি কয়রন ন� আিনযার রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা কম তযােয়ি তৎক্ষেযাৎ রযাস্যা 

নথয়ক নিক্ড়য়ে �যান ও গযাক্ড় থমযান।
• েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযার জন্ ি্িস্যা গ্রেে করুন এিং আিনযার রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা 

িরীক্ষযা নযা করযা ি�্কন্ত এিং তযা ৫এর নিশী নযােয়ি গযাক্ড় চযািযায়িন নযা। 
• গযাক্ড় চযািযায়নযার সমে সি্কেযা িক্রমযািন�ন্ত্র সয়ঙ্গ রযাখয়িন।
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সূঁচ ফেিভার ব্যবস্ভা
অনয়ুমযাক্েত ধযারযাি িস্তুর আধযার খুচরযা ক্িক্রির �যাম্কযাক্সয়ত িযা Diabetes Australia, 
কুইসেি্যাণ্ড নথয়ক নকনযা �যাে।

সূচঁ ও ধযারযাি িস্তুর আধযার ন�িযার জন্ আিজ্ক নযা ন�িযার স্যান সম্বয়ন্ধ আিনযার স্যানীে 
কযাউক্সেয়ির সয়ঙ্গ ন�যাগযায়�যাগ করুন।
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হাইরিাগ্াইরকলিয়া (ররতে কি লচলনর িাত্া)
ইনসুক্িন ইনয়জকশন ননওেযা শুরু করযার ির নেওেযা ইনসুক্িয়নর িক্রমযাে, আিনযার 
খযাে্ গ্রেে ও শযারীক্রক কযাজকম্ক করযার িক্রমযায়ের ময়ধ্ ভযারসযাম্ িজযাে রযাখযা 
প্রয়েযাজন েয়ি। 

েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযার সিয়চয়ে সযাধযারে করেগুক্ি েয়ছেঃ
• নযা খযাওেযা, অি�্কযাপ্ িযা ক্িিক্ম্বত নভযাজন।
• অসযাধযারে িক্রমযায়ে ি্যােযাম।
• প্রয়েযাজয়নর অক্তক্রতে মযাত্যার ইনসুক্িন।
• মযােক িযানীে গ্রেে, ক্িয়শষ কয়র খযাক্ি নিয়ট (গভ্ক যািস্যাে মে্ িযান অনয়ুমযাক্েত 

নে)।

গভ্ক ধযারেজক্নত িহুমূ্ত্য়ভযাগী নযারীয়ের ক্চক্কৎসযার জন্ স্ল্প মযাত্যার ইনসুক্িন ি্িেযার 
করযা েে িয়ি এয়ত নকযান প্রকযার গুরুতর প্রক্তক্রিেযার সম্যািনযা নযাই। 

হভাইনেভাগ্ভাইনকলময়ভার আিভামতগুলিনত অন্তর্ূক্তঃ
• মযাথযাধরযা িযা মযাথযা ক্িম ক্িম করযা
• কক্পিত, স্খক্িতিে েওেযা
• নেযাঁট ও আঙ্গয়ুি ক্িঁ ক্িঁ ধরযা
• িক্ম িক্ম ভযাি
• ঘযাম েওেযা, শীতি ও চটচয়ট নিযাধ
• কু্ষধযা নিযাধ।

আিনযার রয়তে গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা ক্নে্কয়ের জন্ রয়তে গ্লুয়কযাজ ক্নে্কয়ের িরীক্ষযা করুন – 
�ক্ে তযা ৪.০ িযা ক্নয়চ েে তযােয়ি আিক্ন েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযার আিযাময়তর অক্ভঞেতযা 
িযাভ করয়েন এিং ক্নয়চর ন� নকযান একটি কযাজ করুনঃ 
• এক গ্যাস নকযামি িযানীে িযা নখিযাধুিযার িযানীে (েযায়েট নকযামি িযানীে নে)
• সযাতটি গ্লুয়কযায়জর নজক্িিীন
• সূ্িযাকযার িূে্ক ক্তন চযা চযামচ ক্চক্ন িযা মধু িযাক্নয়ত দ্রিীভূত
• ১০০ ক্মক্িক্িটযার িয়ুকযায়জে। 
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�ক্ে ১৫ ক্মক্নট িরও আিনযার আিযাময়তর উন্নক্ত নযা েে এিং আিনযার রয়তে 
গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা ৪.০ এর ক্নয়চ থযায়ক তযােয়ি দ্রুত আয়রক ে�যা মতুে কযায়ি্কযােযাইয়রেট গ্রেে 
করুন। �খন ভযাি নিযাধ কয়রন, এিং �ক্ে তখন নভযাজয়নর সমে নযা েে, েীঘ্ক কযাি 
স্যােী নকযান কযায়ি্কযােযাইয়রেট (কম GI) ভক্ষে করুন, উেযােরে স্রূিঃ
• এক টুকরযা তযাজযা �ি, ন�মন আয়িি িযা কমিযা
• মযািটিয়গ্রন রুটি িযা ফু্ট রুটির স্যাণ্ডউইচ
• এক গ্যাস কম চক্ি্কর েধু। 

চরম েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযা ক্িভ্রযাক্ন্ত সৃক্টে করয়ত িযায়র এিং ঞেযান েযারযায়নযা ঘটযায়ত িযায়র। 
�ক্েও কেযাক্চৎ ঘয়ট, আিনযার িক্রিযারিয়গ্কর সজযাগ থযাকযা উক্চৎ ন� �ক্ে চরম 
েযাইয়িযাগ্যাইয়কক্মেযা ঘয়ট এিং আিক্ন ঞেযান েযারযান, তযাঁরযা অিশ্ই অক্িিয়ম্ব এ্যামু্বয়িসে 
েযাকয়িন। এরূি িক্রক্স্ক্তয়ত তযাঁয়ের আিনযায়ক খযাে্ িযা িযানীে নেিযার ফচষ্ভা করভা 
উলচৎ নয়.

ক্নম্নক্িক্খত সরি িথক্নয়ে্কশ নকযান ‘েযাইয়িযা’ ক্নিযারয়ে িযা সত্বর ি্িস্যা গ্রেয়ন সযােযা�্ 
করয়ত িযায়র।
• ক্নেক্মতভযায়ি কযায়ি্কযােযাইয়রেট ভক্ষে করুন।
• আিনযার ঔষধিত্ সযািধযানতযার সয়ঙ্গ ি্িেযার করুন।
• �ক্ে অসযাধযারে িক্রমযাে ি্যােযায়ম ক্িপ্ েন তয়ি অক্তক্রতে খযািযার গ্রেে করুন।
• সি্কেযা নকযান ক্চক্ন�ুতে খযাে্ ন�মন নজক্িিীন আিনযার সয়ঙ্গ রযাখুন।
• েীঘ্কস্যােী কযায়ি্কযােযাইয়রেটও সয়ঙ্গ রযাখুন, ন�মন নভযাজয়ন নেরী েয়ি খযািযার জন্ �ি।
• সি্কেযা আিনযার িক্রচেিত্ সয়ঙ্গ রযাখুন।
• সি্কেযা আিনযার রয়তে গ্লুয়কযাজ মযািযার �ন্ত্র সয়ঙ্গ রযাখুন।

গভ্ক ধযারেকযািীন িহুমতূ্ নরযায়গ ইনসুক্িন নথরযাক্ির ি্িেযার অত্ন্ত মিূ্িযান একটি 
ক্চক্কৎসযার উিযাে �খন খযায়ে্র িক্রিত্ক ন ও শযারীক্রক কযাজকম্ক গভ্ক ধযারয়ের জন্ 
অনয়ুমযাক্েত ক্িস্যায়রর ময়ধ্ গ্লুয়কযায়জর মযাত্যা অজ্ক ন করযা সম্ি েে নযাই। 

আিনযার স্যাস্্ নেখযায়শযানযার কক্ম্কেি গভ্ক যািস্যাকযায়ি আিনযার ইনসুক্িন নথরযাক্ির 
ি্িস্যািনযাে সযােযা�্ করয়ত আিনযায়ক চিমযান সেয়�যাগীতযা ও প্রক্শক্ষে েযান করয়িন। 



প্রনয়ভাজনীয় তথ্য
BD – www.bd.com

Novonordisk – www.novonordisk.com.au

Diabetes Australia (Victoria) – www.diabetesvic.org.au

Commencing Insulin Therapy: Bengali
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