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গরমি ধরারেকরালরীন কমশলটরাস বহুমতূ্ (GDM) 
হল্ছ প্ররায় ৫-৮ িিরাংি গরমি বিরী মশহলরালদরলক 
প্রররাশবি কররা গরমি রাবস্রার সবলিলয় সরাধরারে 
শিশকৎসরাগি জটিলিরা। GDM এর বষ্যবস্রাপনরা ও 
শিশকৎসরার লক্ষ্য হল্ছ মরািরা ও শিশুলক প্রররাশবি 
করলি পরালর এরূপ GDM এর ককরান ককরান 
সরাধরারে জটিলিরার ঝঁুশক কম কররা।

মরালয়র জনষ্য ঝঁুশকেঃ
 n কৃতত্রে�োরব �রলোৎপোিরন� বতধটিত ঝঁুতক
 n অরত্োপচোর�� েোধযেরে তশশু জরন্ম� বতধটিত হো�
 n যশষ জীবরন টোইপ ২ বহুেতূ্র য�োগ হওয়ো� বতধটিত ঝঁুতক

শিশুর জনষ্য ঝঁুশকেঃ
 n জরন্ম� আরগই বহৃিোকো� ও যেোটো হওয়ো
 n জরন্ম� প� �রক্ গ্লুরকোরজ� েোত্রো কে হওয়ো
 n স্োে প্রস্োরে� েেেযেো
 n শ�ীর�� তোপেোত্রো বজোয় �োখো� িঃুেোধযেতো
 n খোওয়রনো� েেেযেো

�তি আপনো� তশশু� �রক্ গ্লুরকোরজ� েোত্রো কে ্োরক, 
তখন আপনো� তশশু� জনযে তবরশষ �রনে� নোেটিোত�রত �রনে� 
প্ররয়োজন হরত পোর�।

GDM এ� বযেবস্োপনো� লক্ষযে হরছে আপনো� (েোতো�) 
�রক্ �্োেম্ভব প্রোয় স্ো�োতবক গ্লুরকোরজ� েোত্রো অজটি রন� 
েোধযেরে এই েব জর্লতো� য� যকোনর্ তনর�োধ ক�ো।

�খন প্যে পত�বতটি ন ও শো�ীত�ক কোজকেটি েঠিক গ্লুরকোজ 
তনয়ন্ত্ররন� লরক্ষযে যপৌঁেো� জনযে �র্ষ্ট নয়, তখন বযেবস্োপনো 
চোতলরয় �োবো� জনযে ঔষধপত্র তবরবচনো ক�ো প্ররয়োজন। 
তচতকৎেো� অংশ তহেোরব GDMয�োগী প্রোয় এক-তৃতীয়োংশ 
েতহলোরি� বতি অ্বো ইনেুতলন ইনরজকশন যনওয়ো 
প্ররয়োজন।



আপনো� ডোক্ো� আপনো� �রক্ গ্লুরকোরজ� েোত্রো� উন্নতত� 
জনযে যেট��তেন (Diabex-ডোয়োরবক্স) বতি যিওয়ো তস্� 
কর�রেন। অর্রেতলয়ো এবং তনউজীলযেোরডে গ�টি োবস্োয় এই েব 
বতি বযেবহো� েলূযেোয়রন� তবষরয় েিযেকৃত অধযেয়ন েম্পন্ন 
হরয়রে। এই অধযেয়ন যিতখরয়রে য� যেট��তেন েোতো� �রক্ 
গ্লুরকোরজ� েোত্রো হ্োে ক�রত কো�টিক� হয় এবং েোতো ও 
তশশু উ�রয়� জনযে তন�োপি।

টোইপ ২ বহুেতূ্র য�োগগ্স্ যলোকরি� জনযে বহু বে� ধর� 
যেট��তেন বযেবহৃত কর� েু�ল পোওয়ো তগরয়ে।

যেট��তেন বযেবহোর� অতধকোংশ যলোকরি� যকোন অেুতবধো 
হয় নোই তকন্তু প্র্ে করয়ক তিরন তকেু তকেু পোর্টি প্রতততরিয়ো 
যিখো তিরত পোর� য�েনঃ
 n বতে বতে �োব
 n বতে ক�ো
 n উি�োেয়
 n রুতচ� অ�োব
 n তলরপরট েিৃ ুঅস্তস্
 n আস্োরি অশোতন্ত

�তি এই েব উপেগটি তচতকৎেো� প্র্ে করয়ক তিরন� 
েরধযে যিখো যিয়, তোহরল অতধকোংশ যক্ষরত্র তো তনরজ তনজই 
প্রশতেত হয়। এই েব পোর্টি প্রতততরিয়ো প্রততর�োরধ েহোয়তো� 
জনযে, য�োজরন� েরগে বো পর� যেট��তেন গ্হরন� প�োেশটি 
যিওয়ো হরছে – খোতল যপরট নয়।

�তি যকোন পোর্টি প্রতততরিয়ো চলরত ্োরক এবং েহরজ প্রতশেত 
নো হয় তোহরল আপনো� ডোক্ো� বো বহুেূত্র তশক্ষকরক 
জোনোন।

আপনো� স্োস্যে যিখোরশোনো� কতেটিিরল� অনরু�োধ যেোতোরবক 
আপনো� �রক্ গ্লুরকোরজ� েোত্রো� প্রতত েজোগ িতৃষ্ট �োখুন 
এবং ঔষধপরত্র েোত্রো� উন্নতত নো হরল তোঁরি�রক জোনোন।
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আর�ো তর্যে� জনযে য�োগোর�োগ করুন  
Clinical Access and Redesign Unit, Department of Health,  
ইরেইল CARU@health.qld.gov.au, য�োন (07) 3646 9872.  
এই লোইরেরসে� েুর�োরগ� বোইর� অনেুতত� জনযে য�োগোর�োগ করুনঃ 

ইরটেরলকচুয়োল প্রপোর্টি  অত�েো�,  
ইরেইল ip_officer@health.qld.gov.au,  

য�োন (07) 3328 9862. 

লক্ষ্য মত্রাগুললরা হল্ছেঃ

প্রোত য�োজরন� আরগ

য�োজরন� ১ ঘণ্ো আরগ

য�োজরন� ২ ঘণ্ো আরগ

আপনরার শুরু কররার মরাত্রা হল্ছেঃ

যেট��তেন ৫০০ তেতলগ্োে প্রতততিন বতি – খোবোর�� েরগে খোরবন

অনযেোনযে তনরিটিশোবলীঃ

েোধো�ণত ঔষধ গ্হরণ� ৩ -৪ তিন প� আপনো� ডোক্ো� 
বো বহুেতূ্র তশক্ষরক� েরগে আর�ো পত�বতটি ন প্ররয়োজন তক নো 
তো যজরন তনন।

য� েবটিোতধক েোত্রো আপতন গ্হণ ক�রত পোর�ন তো 
হরছে প্রতততিন ২,০০০ হরত ২,৫০০ তেতলগ্োে। �তি এই 
েোত্রো গ্হণ কর�ন এবং আপনো� �রক্ গ্লুরকোরজ� েোত্রো 
তবওু লরক্ষযে� তবস্োর�� েরধযে নো হয়, তোহরল ইনেুতলন 
ইনরজকশরন� প্ররয়োজন হরত পোর�। এ তবষরয় আপনো� েরগে 
আরলোচনো ক�ো হরব এবং তশশু� জন্ম প�টিন্ত তক পত�েোণ 
েেয় আপনো� আরে এবং তশশু� আয়তন তক হরব যে 
তবষরয় তবরবচনো যিওয়ো হরব।

ককরান প্রশ্ন থরাকলল দয়রা কলর আপনরার ডরাক্রার,  
বহুমতূ্ শিক্ক বরা ধরাত্রীর সলগে ক�রাগরাল�রাগ করুন।  

 
এই সগেশি আপনরার স্রাস্ষ্য কদখরালিরানরার কশমমিদললর কদওয়রা 

প্রশিক্লের সলগে একলত্ বষ্যবহরার কররা উশিৎ। 
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