ডায়াবেটিস নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা

আপনার ওষুধ
নিয়মিতভাবে খান

পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে
উপয�োগী পরামর্শের জন্য এই চার্ট দেখুন।

সমস্যা
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কি করবেন

আমার ওষুধ দরকার বলে মনে হয়
না।

• আপনার উপসর্গ না থাকলেও ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ
ক�োলেস্টেরল আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

– আমি একদম স্বাভাবিক অবুভব
করছি

• প্রথমে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত আপনার ওষুধ
খাওয়া বন্ধ করবেন না।

এটি খুব জটিল!

• আপনার ক�োনও বড়িকে প্রতিদিন একটা অথবা একত্রিত করা বড়িতে
পরিবর্ত ন করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা
করুন।(যাতে আপনি প্রতিদিন কম বড়ি খেতে পারেন)

– অনেকগুলি বড়ি!
– অনেকবার খেতে হয়!
– আমি সবকটির খেয়াল রাখতে
পারি না!

•	পিল অর্গানাইজার অথবা ব্লিস্টার প্যাকের ব্যাপারে আপনার
ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞাসা করুন।
• আপনার সব ওষুধের ব�োতলগুলি আপনার চিকিৎসকের কাছে নিয়ে
যান দেখার জন্য তার মধ্যে এমন ক�োনটি আছে কিনা যার আর
প্রয়�োজন নেই।
• 311 নম্বরে কল করুন অথবা আপনার ডাক্তার অথবা ফার্মাসিস্টের
কাছ থেকে “ওষুধের লগ” চেয়ে নিন, যার মধ্যে আপনার সব ওষুধ
এবং সেগুলি কখন খেতে হবে সে ব্যাপারে লেখা থাকে।
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ওষুধের দাম খুব বেশি।
– এটি আমার সামর্থের বাইরে।
– এটি দীর্ঘ দিন চালান�োর জন্য আমি
একটু কম খাব।

Bengali

• আপনার ওষুধ কম-খরচের জেনেরিক রূপে পাওয়া যায় কিনা সে
ব্যাপারে আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন।
• আপনি কম-খরচের ওষুধের জন্য য�োগ্য কিনা তা আপনার ডাক্তারকে
জিজ্ঞাসা করুন। অনেক ল�োকেরা য�োগ্য হন।

পরের পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ

ডায়াবেটিস নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা

আপনার ওষুধ
নিয়মিতভাবে খান
সমস্যা
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আমার ওষুধ শেষ হয়ে যায়।
– আমি পুনরায় কিনতে ভু লে যাই।
– ভ্রমণের সময় আমার ওষুধ শেষ হয়ে
যায়।

কি করবেন
• আপনি একবারে তিন মাসের পর্যন্ত ওষুধ পাবেন কিনা তা আপনার
হেল্থ প্ল্যানকে জিজ্ঞাসা করুন।
• আপনার ফার্মাসি অথবা হেল্থ প্ল্যানের কাছে মনে করান�োর কর্মসূচী
আছে কিনা অথবা রিফিল প্রদান করে কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা
করুন।
• কতগুলি অবশিষ্ট রয়েছে তা দেখার জন্য আপনার ওষুধের ব�োতল
যাচাই করুন। আপনার ওষুধ শেষ হয়ে আসলে সময় মত�ো রিফিল
পাওয়ার জন্য আপনার ডাক্তারকে বা ফার্মাসিস্টকে করুন।
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আমার ওষুধ খাওযার কথা একদম
মনে থাকে না।

• আপনাকে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে মনে করান�োর জন্য একটি অ্যালার্ম
স্থির করুন।
• আপনার টু থব্রাশ অথবা আপনার দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের পাশে
একটি রিমাইন্ডার রাখুন।
• ওষুধ সংগঠিত করার জন্য একটি দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক বড়ির বক্স
ব্যবহার করুন।
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এই ওষুধটি কাজ করছে না।
– এটি আমাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে বলে
আমার মনে হচ্ছে।
– আমি আগের তু লনায় আরও খারাপ
অনুভব করছি।

• ওষুধের সাথে আপনার ক�োনও সমস্যা থাকলে অথবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
হলে তৎক্ষণাৎ আপনার ডাক্তারকে জানান। আপনার ওষুধ ক�োনও
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটালে, আপনার ডাক্তার আপনার ওষুধ বদলে দিতে
পারে।
• আপনার ডাক্তার অথবা ফার্মাসিস্ট না বলা পর্যন্ত আপনি ওষুধ খাওয়া
বন্ধ করবেন না।
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আমি ওষুধের লেবেল পড়ে বুঝতে
পারছি না।

• অনেক ফার্মাসি বিভিন্ন ভাষায় লেবেল প্রিন্ট করতে পারে অথবা বড়
প্রিন্ট করতে পারে অথবা পাত্রের ওপর ছবি বসিয়ে দিতে পারে।
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আমি লজ্জিত।

• আপনার ওষুধ খাওয়ার জন্য কর্মস্থলে অথবা বাড়িতে একটি ব্যক্তিগত
জায়গা খুজ
ঁ ন
ু ।

– আমি ওষুধ খাচ্ছি বলে ল�োকেদেরকে
জানতে দিতে চাই না।

• এমন জায়গায় ওষুধ রাখুন যেখানে কেবল আপনিই প�ৌঁছাতে পারেন
(কিন্তু আপনি সেগুলি ক�োথায় রাখছেন তা ভু লবেন না)।

ডায়াবেটিসের ব্যাপারে আরও তথ্যের জন্য 311 নম্বরে কল করুন অথবা nyc.gov/health/diabetes-এ যান।
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একজন ডাক্তার খ�োঁজার জন্য অথবা বিনামূল্যের অথবা কম খরচের স্বাস্থ্য বীমার উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য 311
নম্বরে কল করুন।
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