
নিয়নিতভাবে আপিার ডাক্ারবে 
দেখাি
আপিার ডাক্ার নে েরবেি?
আপনার ডাক্ার আপনার স্াস্থ্য সমসথ্যার ঝঁুকি িমাতে আপনাতি সাহাযথ্য িরতে পাতরন। প্রতেথ্যি ছয় মাতস অথবা প্রতয়াজন অনযুায়ী 
ঘন ঘন অকিস অথবা টেকি-টহলথ সাক্াতে আপনার ডাক্ারতি টেখান। 

এগুনিবত আপিার ডাক্ার আপিাবে সাহায্য েরবেি: 
n আপনার A1C, রক্চাপ এবং টিাতিতটেরি কনয়ন্ত্রণ িরতে:

 § A1C: িক্থ্য সাধারণে: 7-এর আতে-পাতে অথবা টয সংখথ্যাটি,  
আপনাতি আপনার ডাক্ার প্রোন িরতবন।
 § রক্চাপ: িক্থ্য সাধারণে: 140/90-এর টচতয় িম হয়।
 § দেবিবটেরি: িক্থ্য হতিা িম LDL টিাতিতটেরি। 

n কিডকন টরাগ যাচাই িরার জনথ্য আপনার মতূ্র পরীক্া িরান।
n  অনভূুকের টিানও পকরবে্ত ন অথবা টিানও ক্ে জনথ্য পাতয়র  
পরীক্া িরান।

n প্রতেথ্যি বছর এিবার আপনার চকু্ পরীক্া িরান।
n আপনার ইনফু্তয়ঞ্া (ফু্) এবং কনউতমাকনয়ার টিিা কনন।

ডায়াবেটিস নিবয় ভাবিাভাবে দেঁবচ থাো

আপিার ডাক্াবরর সাবথ আপিার নে েথা েিা উনচত? 
টয টিানও ডাক্াতরর সাক্াতে আপকন এর মতধথ্য িতয়িটি প্রশ্ন কজজ্াসা িরতে পাতরন:

আিার নে নিবের োন়িবত ব্াড সগুার 
িাত্া পরীক্া েরবত হবে?  
কিভাতব িক্থ্য অজ্ত ন িরতবন ো জানার জনথ্য 
এটি সাহাযথ্য িরতে পাতর।

আনি আিার ওষধু দখবত ভুবি  
দগবি আিার নে েরা উনচত? 
এটি গুরুত্বপূণ্ত িারণ ওষুধ টখতে ভুতি যাওয়ার 
মতো ঘেনা ঘেতেই থাতি। আপনার ডাক্ার 
হয়তো চান না টয আপকন আপনার পরবেতী 
টডাজ পয্তন্ত অতপক্া িরুন।দযৌিগত সিস্যার ে্যাপাবর আনি নে  

েরবত পানর?  
এগুকি আপনার ডায়াতবটিস সম্পকি্ত ে হতে পাতর।

আিার ওষবুধ আিার দোিও সিস্যা 
থােবি আিার নে েরা উনচত?
আপনার ওষুধ সম্পতি্ত  আপনার টিানও সমসথ্যা 
অথবা উতবেগ থািতি, টসগুকির পার্্তপ্রকেকরিয়ার 
বথ্যাপাতর কচকন্তে থািতি, টসগুকি টখতে ভুতি 
টগতি অথবা টসগুকি বথ্যয়বহুি হতি, আপনার 
ডাক্াতরর িাতছ সমাধান থািতে পাতর।

হৃেবরাগ এেং দট্াবের িবতা স্াস্্য সিস্যা 
সম্ােিা েিাবিার েি্য আনি আর নে 
েরবত পানর?  
ডায়াতবটিতস আরিান্ত টিাতিতের এই সমসথ্যাগুকি 
হওয়ার টবকে ঝঁুকি থাতি।

ডায়াতবটিতসর বথ্যাপাতর আরও েতথথ্যর জনথ্য 311 নম্বতর িি িরুন অথবা nyc.gov/health/diabetes-এ যান। 

এিজন ডাক্ার টখাঁজার জনথ্য অথবা কবনামতূিথ্যর অথবা িম খরতচর স্াস্থ্য বীমা উতদেতেথ্য সাহাতযথ্যর জনথ্য 311 নম্বতর িি 
িরুন।
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