হাইেপা&াইিসিময়া
সূচীপ.:
• সতক1কারী উপসগ15িল
• কারণ
• িচিকৎসা
o মৃদু হাইেপা
o মাঝাির হাইেপা
o তী= হাইেপা
• সাধারণ পরামশ1
• গািড় চালােনা
• আেরা তথD
আপনার রে'র ()েকােজর মা-া যখন খ0 ব কম থােক (4mmols/l এর কম), তখন হাইেপা(াইিসিময়া
বা "হাইেপা" ঘেট। ডায়ােব>েসর িকছ0 ট@াবেলট ও ইনসুিলেনর এ> এক> সDাব@ িবপEনক পাFG HিতিIয়া। হাইেপা(াইিসিময়া Hিতেরাধ, শনা'করণ ও িচিকৎসা করার জন@ আপনােক তথ@ িদেত এই
িলফেলট>র িডজাইন করা হেয়েছ।
কী কী সতক1তার উপসগ1 আেছ?
িবিভR ব@ি'র STে- হাইেপার সতকGতাকারী লTণVিল িভR হয়। তেব আপিন Sবশীর ভাগ STে-ই
আপনার িনেজর সতকGতাকারী লTণVিলেক শনা' করেত পারেবন, যা ইিXত কের Sয, আপনার
()েকােজর মা-া খ0 ব কম রেয়েছ।
আপনার Sয সতকGতাকারী উপসগG Vিল হেত পাের তার কেয়ক> হল;
Fাথিমক সতকীGকরণ িচHসমূহ
•
•

মাথা ব@থা
কঁাপুিন বা মাথা Sঘারা

উে[গ বা বদ-Sমজাজ
ঘাম হওয়া
ব0 ক ধড়ফড়
িTেধ
Sঠা^ ট বা আঙ0েল িশরিশরািন

•
•
•
•
•

িবলিJত সতকীGকরণ িচHসমূহ
অনDরা লLD করেত পােরন Mয, আপিন এই রকম হেয় উঠেছন:
•
•
•
•
•
•
•

Sমজাজী
িখটিখেট এবং আIমণাaক
অেযৗি'ক
িবdাe
মনঃসংেযাগ করেত অসমথG
সমgয় করেত অTম (কঁাপা)
ফ@াকােশ

কী কারেণ হাইেপা হয়?
হাইেপা(াইিসিময়া Hিতেরাধ করার জন@ তার কারণVিলেক িবেবচনা করা Vর)hপূণG।
কারণVিলর মেধ@ অeভ0G' হেত পাের:
• আপনার Sশষ আহাের খ0 ব কম বা Sকান কােবGাহাইেkট না থাকা (Sযমন র)>, পাlা, ভাত, আলু,
দানাশস@ না থাকা)
• আহার বাদ Sদওয়া বা Sদিরেত খাওয়া
• খ0 ব Sবিশ ইনসুিলন বা ট@াবেলট
• শরীরচচGা – mাভািবেকর Sচেয় Sবিশ শরীরচচGা, Sযমন বািড়র কাজ, বাগান করা বা Sখলাধn লা। opব@:
"িবলিqত হাইেপা" শরীরচচGা করার কেয়ক ঘrা পের হেত্ পাের। শরীরচচGা করার ,সময়
সবসময় িনিtত কর)ন Sয আপনার কােছ এক> উপয0 ' কােবGাহাইেkট u@াক আেছ।
• অ@ালেকাহল – এটা আপনার "িবলিqত হাইেপা" ঘটােত পাের, Sযমন রাি-কালীন বা পেরর িদন।
মদ@পান করার সময় সবসময় িনিtত কর)ন Sয, আপনার কােছ এক> উপয0 ' কােবGাহাইেkট
u@াক বা খাবার আেছ
• ইেvকশেনর জায়গাVিলর এক> পিরবতG ন, Sযমন লাইেপাহাইপারwিফ ("Sডলায0 ' hক") আেছ এমন
জায়গা Sথেক "mাভািবক" hেকর জায়গায় ইেvকশন> Sদওয়া

• সরাসির তাপ বা সনা িচিকৎসা ইনসুিলন Sশাষণেক Hভািবত করেত পাের এবং
যিদ ইনসুিলন Sবিশ xত Sশািষত হয়, তাহেল তার জন@ সDাব@রyেপ রে' ()েকােজর মা-া কম হেত
পাের।
• ওজন কেম যাওয়া (ইzাক{ত Sহাক বা না Sহাক) অথবা আপনার জীবনযা-ার পিরবতG ন।
আপনার যিদ ওজন কেম, তাহেল হাইেপা Hিতেরাধ করার জন@ আপনার ওষ0 ধ কমােনার Hেয়াজন হেত
পাের।
• মােঝ মেধ@ হাইেপার কারণ }pভােব Hতীয়মান না হেত পাের। সে~হ থাকেল, পরামেশG র জন@
আপনার GP, H@াশ নাসG বা ডায়ােব>স দেলর Sকােনা একজেনর সেX Sযাগােযাগ কর)ন।

কীভােব রেR কম &Sেকাজ থাকার িচিকৎসা করা যায় তা জানুন
হাইেপা(াইিসিময়ার ("হাইেপা") িচিকৎসা
হাইেপা(াইিসিময়া SাচাটG িচিকৎসার সাবক পথ> বণG না কের
মৃদু হাইেপা
আপিন যিদ পের বণG না করা লTণVিলর িবষেয় অবগত থােকন, তাহেল থামুন এবং xত িচিকৎসা
কর)ন। িনেচর িচিকৎসা িনেদGশনাVিল অনুসরণ কর)ন।
আপিন যিদ 5-10 িমিনট পের ভাল Sবাধ না কেরন, তাহেল আপনার xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট
(ধাপ 1) আবার িনন। হাইেপার িচিকৎসার জন@ চকেলট খাওয়া এিড়েয় চলুন।

ধাপ 1
15g-20g xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট িনন
এর জন@ উপয0 ' খাদ@ ও পানীয় িনেচর তািলকায় Sদওয়া হেয়েছ:
• 4-6 > ()েকাজ ট@াবেলট বা
• 200 ml ঘন কমলােলব0 র জু @স
• 4-5 > Sজিল Sবিব
ধাপ 2
রে'র ()েকাজ 4 mmol/l এর Sবিশ আেছ তা িনিtত করার জন@ 10 িমিনট পের রে'র ()েকাজ
আবার পরীTা কর)ন
যিদ হঁ @া হয়, ধাপ 3-এ যান।
যিদ না হয়, ধাপ 1 আবার কর)ন

ধাপ 3 - পরবতীG হাইেপা&াইিসিময়া Fিতেরাধ করার জনD
xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট িদেয় িচিকৎসার পের আপনার রে' ()েকােজর মা-া একবার 4 mmol/l
এর Sবিশ হেয় যাওয়ার পের, মাঝাির িIয়াশীল কােবGাহাইেkট িদেয় এই HিIয়া> অনুসরণ কর)ন।
এর জন@ উপয0 ' খাদ@ ও পানীয় িনেচর তািলকায় Sদওয়া হেয়েছ:
এক> িব0ট বা স@াউইচ
ফল বা এক(াস দু ধ
আপনার পরবতী আহার
এটা আপনার রে'র ()েকাজ আেরা াস পাওয়ােক Hিতেরাধ করেব।
মাঝাির হাইেপা
যিদ আপিন িবdাe হেয় পেড়ন, তাহেল হাইেপার িচিকৎসা করার জন@ আপনার অন@ কােরা সাহােয@র
Hেয়াজন হেত পাের। যিদ সেচতন/িIয়াশীল হন, এবং Fাসর) হওয়ার ঝ0ঁিক ছাড়া িগলেত সTম
হন, তাহেল আপনার সহায়কেকও পেরর মত একই ধাপVিল অনুসরণ করেত হেব অথবা
()েকােজল ব@বহার করার কথা িবেবচনা করেত হেত পাের (িনেচ Sদখ0 ন)।
&Sেকােজল িদেয় িচিকৎসা
()েকােজল হল হাইেপা(াইিসিময়ার িচিকৎসার জন@ এক> "িচিনর" Sজল যা আপনার GP SHসIাইব
করেত পােরন অথবা Sদাকান Sথেক িবনা SHসিIপশেন এটা Sকনা যায় এবং এেত 10g কােবGাহাইেkট x
1 > >উব থােক সুতরাং হাইেপার িচিকৎসার জন@ x2 > >উব Hেয়াজন।
যার িচিকৎসা করা হেব িতিন যিদ িগলেত পােরন, ধ0 তাহেলই ()েকােজল ব@বহার করা উিচত।
অেচতন বDিRেক &Sেকােজল Mদেবন না, কারণ তার Uাসেরাধ হওয়ার ঝWঁিক আেছ।
একজন ব0, আaীয় বা পিরচযGাকারীেক Sশখােনা উিচত Sয, কীভােব িনিলিখতভােব ()েকােজল
ব@বহার করা উিচত:
•
•
•
•
•
•

যার িচিকৎসা করা হয় তােক অবশ@ই িগলেত সTম হেত হেব
()েকােজল >উেবর িছিপ Sপ^িচেয় খ0 লুন
>উব> >েপ দঁ াত ও গােলর মেধ@ মুেখর িভতের Sজল Sঢাকান
Sশাষেণ সাহায@ করার জন@ গােলর বাইেরর িদকটা আলেতা কের ঘষা উিচত
মুেখর আlরণ Sথেক ()েকােজল Sশািষত হয়
এটা 15 িমিনেটর মেধ@ রে' ()েকাজ বাড়ােত সাহায@ করা উিচত

• এই িচিকৎসার পের এক> ()েকাজয0 ' কােবGাহাইেkট িদন, Sযমন Sটা,
স@াউইচ অথবা আপনার পেরর আহার, যিদ তার সময় হেয় িগেয় থােক
• রে' ()েকােজর মা-া আবার পরীTা কর)ন
• Hেয়াজন হেল িচিকৎসা> আবার করা Sযেত পাের
তী= হাইেপা
আপিন যিদ হাইেপা(াইিসিময়ার কারেণ অেচতন/HিতিIয়াহীন হেয় পেড়ন, তাহেল এটা একটা
সটজনক পিরিিত। আপনার অন@ একজন ব@ি' ও/বা mা@েসবা Sপশাজীবীর Sথেক অিবলেq
মেনােযাগ Hেয়াজন হেব। সাধারণতঃ এই পিরিিতেত, রে' ()েকােজর মা-া খ0 ব কম হয় (1-2mmol/ls
এরকম)। একজন অেচতন Sরাগীর STে- ()কাগন Hেয়ােগর কথা িবেবচনা করা উিচত (িনেচ Sদখ0 ন)।
&Sেকাগন িদেয় িচিকৎসা
আপনােক যিদ ইনসুিলন িদেয় িচিকৎসা করা হয়, Sসই STে- একজন পিরচযGাকারী, ব0 বা আaীয়েক
Sশখােনা যায় Sয, ()কাগন ইেvকশন ব@বহার কের কীভােব তী হাই্েপার িচিকৎসা করেত হয়। ইনসুিলন
িদেয় িচিকৎসা করা হয় এমন Sরাগীেদর হাইেপা(াইিসিময়ার িচিকৎসা করার জন@ SHসিIপশেনর
মাধ@েম ()কােজন হাইেপািকটVিল পাওয়া যায়।
()কাগন হল এক> হরেমান যা আমােদর সবার শরীের Hাক{িতকভােব পাওয়া যায়। যক{েত সিত থাকা
()েকাজেক মু' করার [ারা ()কাগন রে' ()েকােজর মা-া বাড়ায়।
অনুহ কের মেন রাখেবন: যিদ যক{েত সেয়র পিরমাণ কম হয়, SসইেTে- ()কাগন কাযGকর নাও হেত
পাের।
Sকান ব@ি' যিদ মা-ািতির' পিরমােণ মদ@পান করেত থােকন, তার িTেধ খ0 ব কম থােক / সPিত খ0 ব
কম খাবার Sখেয় থােকন অথবা পূবGবতী িদেনর মেধ@ হাইেপার এক> সমস@া হেয় থােক, SসইেTে()কাগন কাজ নাও করেত পাের।
Sয ব@ি' ()কাগন িদেয় আপনার িচিকৎসা করেছন তােক িনিলিখতVিল Sশখােনা উিচত:
1. ব@ি'>েক Sসের ওঠার অবােন রাখ0 ন
2. পুনগG ঠন করা ইেvকশন> (()কােজন বা ()কাগন) Sপশীর মেধ@ িদেয় অথবা hেকর িনেচ িদন,
Sযমন উর)র মাংসল জায়গােত। (ইেvকশেনর সেX থাকা তথ@প-> অনুসরণ কর)ন)।
3. ()কাগন কাজ করেত 10 - 15 িমিনট সময় Sনয়
4. যিদ 10 িমিনেটর মেধ@ সেচতনতার মা-ায় Sকােনা উRিত না হয়, অথবা িখ^চ0িনর Sকােনা লTণ
থােক (িফট হওয়া), তাহেল 999 ডায়াল কর)ন কারণ হাইেপার িচিকৎসা করার জন@ ()েকােজর
এক> ইেvকশন Sদওয়ার Hেয়াজন হেত পাের
5. যিদ সেচতনতার মা-ায় উRিত হয়, তাহেল 10 িমিনট পের রে' ()েকােজর মা-া আবার
পরীTা কর)ন

6. হাইেপা Sসের যাওয়ার পের, এবং ব@ি'> িগলেত সTম হওয়ার পের, স@াউইচ বা Sটাের মত
"SFতসারয0 '" কােবGাহাইেkট u@াক িদন এবং নজর রাখ0 ন
7. রে' ()েকােজর মা-া আবার কেম যাওয়া Hিতেরাধ করার জন@ আেরা Sবিশ িনয়িমতভােব
রে' ()েকােজর মা-া পযGেবTণ কর)ন
সবসময় হাইেপার কারেণর ওপের নজর রাখ0 ন। পরবতী হাইেপার ঝ0ঁিক Hিতেরাধ করেত সাহােয@র জন@,
আপনার mা@েসবা Sপশাদােরর Sথেক পরামশG চান।
হাইেপা – সাধারণ পরামশ1
হাইেপা িনয়Tণ করার িবষেয় এখােন িকছW পরামশ1 Mদওয়া হেয়েছ
• সবসময় Sকােনা Hকােরর ()েকাজ সেX রাখ0 ন, Sযমন ()েকাজ ট@াবেলট বা Sজিল Sবিব।
• সবসময় Sকােনা ধরেনর শনা'কারী সেX রাখ0 ন/পর)ন, Sযখােন উেখ করা থাকেব Sয, আপনার
ডায়ােব>স আেছ এবং আপনার িচিকৎসা িনদp করা থাকেব
• আপনার ব0, আaীয়, সহকমীেদর বলুন Sয, আপনার ডায়ােব>স আেছ এবং তােদরেক জানান Sয,
আপনার হাইেপা হেল কীভােব সাহায@ করা যায়
• রােত ঘাম হওয়া, সকােল মাথা যTণা, এবং/বা রােত ঘ0 ম Sভেঙ যাওয়া রাি-কালীন
হাইেপা(াইিসিময়ার উপসগG হেত পাের, রাত 3Sটর সময় রে'র ()েকাজ পরীTা কর)ন।
• শরীরচচGার আেগ হাইেপা Hিতেরাধ করার জন@ আপনার িচিকৎসােক সামvস@পূণG করার Hেয়াজন
হেত পাের – আপনার mা@েসবা Sপশাজীবীর Sথেক পরামশG চান।
• হাইেপার পের কেয়ক ঘrার জন@ আপনার রে' ()েকােজর মা-া Sবিশ হেত পাের। হাইেপার
অিতির' িচিকৎসার কারেণ এবং হাইেপার Hিত আপনার শরীেরর mাভািবক HিতিIয়ার
কারেণ এটা ঘটেত পাের।
আমার ইনসুিলন ইে]কশেনর সময় হেয় যাওয়ার পের হাইেপা হেল কী হেব?
1. িকছ0 xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট িনন
2. হাইেপার কারণ িবেবচনা কর)ন
3. আপনার রে'র ()েকাজ 4 mmols এর Sবিশ হেয় যাওয়ার পের, mাভািবকভােব
আপনার ইনসুিলন িনন (মােঝ মেধ@ সামান@ াসHা Sডাজ িবেবচনা করা সহায়ক
হেত পাের, িবেশষতঃ যিদ হাইেপার Sকােনা সু}pভােব Hতীয়মান কারণ না থােক)
4. Sদির না কের আপনার খাবার খান।
5. আপনার ডায়ােব>স mা@েসবা দেলর Sথেক অিতির' তথ@ চান, িবেশষতঃ যিদ
হাইেপা বারবার হয় বা ব{ি পায়
কখনও ইনসুিলন ইে]কশন বাদ Mদেবন না – আপনার ইনসুিলেনর িকছWটা পিরবত1 েনর Fেয়াজন
হেত পাের।

আমার ডায়ােব`স টDাবেলেটর সময় হেয় যাওয়ার পের হাইেপা হেল আমার কী করা উিচত?
• িকছ0 xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট িনন - 4 পাতায় Sটিবল Sদখ0 ন
• আপনার রে'র ()েকাজ 4 mmols এর Sবিশ হেয় যাওয়ার পের, mাভািবকভােব আপনার
ট@াবেলটVিল িনন
• Sদির না কের আপনার খাবার খান
• হাইেপার কারণ খ0 ঁজুন
• আপনার ওষ0 েধর পযGােলাচনার Hেয়াজন আেছ িক না তা িবেবচনা কর)ন
• আপনার যিদ হাইেপা বারবার হয় বা ব{ি পায়, তাহেল আপনার mা@েসবা Sপশাজীবীর সেX
Sযাগােযাগ কর)ন।
• Fিত সaােহ 1 – 2 `র Mবিশ মৃদু হাইেপা সহD করেবন না – পরামশG চান।
গািড় চালােনা এবং হাইেপা&াইিসিময়া
গািড় চালােনার সময় িনরাপেদ থাকWন – আেরা ইিcত ও পরামেশ1র জনD পড়েত থাকWন
•
•
•
•
•
•

সবসময় গািড়র মেধ@ ()েকাজ িচিকৎসা রাখ0 ন
গািড় চালােনার আেগ আপনার রে'র ()েকাজ পরীTা কর)ন এবং রে'র ()েকাজ 5 mmol/l
মত হেল গািড় চালােবন না
গািড় চালােনার সময় আপনার যিদ হাইেপা হয়, তাহেল যত তাড়াতািড় সDব গািড় থামান।
আপিন গািড়েক িনয়Tণ করেছন না, তা Sদখােনার জন@ চািব খ0 লুন এবং যা-ীর আসেন সের
যান, যিদ তা করা িনরাপদ হয়।
হাইেপা(াইিসিময়ার িচিকৎসা কর)ন।
রে'র ()েকাজ 45 িমিনেটর Sবিশ সময় ধের 5 mmol/l-এর Sবিশ থাকেল, আপিন আবার
গািড় চালােনা র) করেত পােরন।

আেরা তথD
এই িনেদ1িশকার উেdশD হল আপিন যখন ভাল আেছন তখন তা বDবহার করা।
অসুeতার সময়, ধরণ 1 এর জন@ অসুতার িদনVিলর িনয়মাবলী, ধরন 2 এর জন@ অসুতার
িদনVিলর িনয়মাবলী িলফেলট Sদখ0 ন
হাইেপা(াইিসিময়ার িচিকৎসা ও Hিতেরােধর িবষেয় আেরা তেথ@র জন@ এই িলংক> অনুসরণ কর)ন
www.hypoglycemia.uk/
হাইেপা SাচাটG

হাইেপা(াইিসিময়ার িচিকৎসা

মৃদু হাইেপা(াইিসিময়া
িনেজ িচিকৎসা করা
যায়

তী হাইেপা(াইিসিময়ার

িগলেত পােরন – মুেখ খাওয়ার

িনেজ িচিকৎসা করেত

িচিকৎসা িদন এবং হাইেপা Sসের

অTম

না যাওয়া পযGe ব@ি'>র পােশ
থাক0ন।

মুখ িদেয় 15 – 20g
xত িIয়াশীল
কােবGাহাইেkট
4 -5 > বড় Sজিল Sবিব বা
200 ml ঘন কমলােলব0 র জু @স বা
2 >উব ()েকােজল বা
4-6 > ()েকাজ ট@াবেলট

িগলেত
পােরন না
999 অ@াq0 েল ডায়াল কর)ন এবং
মানুষ>েক Sসের ওঠার অবােন Sশায়ান।

()কােজন হাইেপািকট িক উপল আেছ?
এটা ব@বহার করেত আaিবFাসী?
()কােজন িকট Sময়ােদর মেধ@ আেছ?
মেন রাখেবন Sয, শরীের অ@ালেকাহল
থাকেল ()কােজন কাজ করেব না।

10 িমিনট পের রে' ()েকােজর
মা-া আবার পরীTা কর)ন

সবVিলেত
হঁ @া
()কােজন Hেয়াগ

BG 3.5 mmol/L

এর কম

ওপেরর মত, xত

BG 3.5 mmol/L
এর Sবিশ

কর)ন
10 - 15 িমিনেটর
মেধ@ ()কােজেনর
কাজ করা উিচত।

Sয Sকােনােত
না

প@ারােমিডকরা
আসা পযGe
ব@ি'>র সেX
থাক0ন

20g মাঝাির িIয়াশীল

িIয়াশীল

কােবGাহাইেkট িদেয় অনুসরণ

কােবGাহাইেkট
আবার িদন

কর)ন, Sযমন র)>, িব0ট, দু ধ

সেচতন

বা পেরর আহার

হঁ @া
যিদ BG লT@মা-ার িনেচ থাকা

রে'র ()েকাজ পযGেবTণ

20g xত িIয়াশীল কােবGাহাইেkট এবং
40g মাঝাির িIয়াশীল কােবGাহাইেkট,
Sযমন 20g কমলােলব0 র জু @স (ঘন) এবং 2

কর)ন।

> Sমাটা Sটাের ফািল

অব@াহত থােক, তাহেল পেরর 24
ঘrা ধের আেরা িনয়িমতভােব

প@ারােমিডকেদর সেX িচিকৎসার
পিরকনা আেলাচনা কর)ন।পেরর 24
ঘrা ধের Hিত 2 ঘrায় রে'র ()েকাজ
পযGেবTণ কর)ন। ডায়ােব>স দেলর সেX
Sযাগােযাগ কর)ন।

