
আপনার ওষধু 
ননয়নিতভাবে খান

ডায়াবেটিস ননবয় সসু্থভাবে বেঁবে থাকা

পরাির্শ অনযুায়ী ওষধু খাওয়া একটি ে্াবেঞ্জ হবত পাবর 

উপয�োগী পরোময শ্ের জন্য এই চোরশে  দেখুন। 

সিস্া নক করবেন

1 আিার ওষধু দরকার েবে িবন হয় 
না। 

–  আমম একেম স্োভোমিক অিভুি 
করমি

• আপনোর উপসগশে নো থোকযেও ডোয়োযিটিস, উচ্চ রক্তচোপ এিং উচ্চ 
দকোযেযটেরে আপনোর ্রীযরর ক্ষমি করযি পোযর। 

• প্রথযম আপনোর ডোক্তোযরর সোযথ কথো নো িেো প�শেন্ত আপনোর ওষুধ 
খোওয়ো িন্ধ করযিন নো। 

2 এটি খুে জটিে! 

– অযনকগুমে িম়ি! 

– অযনকিোর দখযি হয়! 

–  আমম সিকটির দখয়োে রোখযি  
পোমর নো!

• আপনোর দকোনও িম়িযক প্রমিমেন একরো অথিো একমরিি করো িম়িযি 
পমরিিশে ন করো �োযি মকনো দস ি্যোপোযর আপনোর ডোক্তোরযক মজজ্োসো 
করুন।(�োযি আপমন প্রমিমেন কম িম়ি দখযি পোযরন) 

• মপে অগশেোনোইজোর অথিো মলিটেোর প্যোযকর ি্যোপোযর আপনোর 
ফোমশেোমসটেযক মজজ্োসো করুন।

• আপনোর সি ওষুযধর দিোিেগুমে আপনোর মচমকৎসযকর কোযি মনযয় 
�োন দেখোর জন্য িোর মযধ্য এমন দকোনটি আযি মকনো �োর আর 
প্রযয়োজন দনই।

• 311 নম্বযর কে করুন অথিো আপনোর ডোক্তোর অথিো ফোমশেোমসযটের 
কোি দথযক “ওষুযধর েগ” দচযয় মনন, �োর মযধ্য আপনোর সি ওষুধ 
এিং দসগুমে কখন দখযি হযি দস ি্যোপোযর দেখো থোযক। 

3 ওষবুধর দাি খুে বেনর। 

–   এটি আমোর সোমযথশের িোইযর।  

–  এটি েীরশে মেন চোেোযনোর জন্য আমম 
একরু কম খোি।

• আপনোর ওষুধ কম-খরযচর দজযনমরক রূযপ পোওয়ো �োয় মকনো দস 
ি্যোপোযর আপনোর ডোক্তোরযক মজজ্োসো করুন। 

• আপমন কম-খরযচর ওষুযধর জন্য দ�োগ্য মকনো িো আপনোর ডোক্তোরযক 
মজজ্োসো করুন। অযনক দেোযকরো দ�োগ্য হন।

পযরর পৃষ্োয় ক্রম্ঃ
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সিস্া নক করবেন

4 আিার ওষধু বরষ হবয় যায়। 

– আমম পুনরোয় মকনযি ভুযে �োই।

–  ভ্রমযের সময় আমোর ওষুধ দ্ষ হযয় 
�োয়। 

• আপমন একিোযর মিন মোযসর প�শেন্ত ওষুধ পোযিন মকনো িো আপনোর 
দহলথ প্্যোনযক মজজ্োসো করুন। 

• আপনোর ফোমশেোমস অথিো দহলথ প্্যোযনর কোযি মযন করোযনোর কমশেসূচী 
আযি মকনো অথিো মরমফে প্রেোন কযর মকনো দস ি্যোপোযর মজজ্োসো 
করুন। 

• কিগুমে অিম্ষ্ট রযয়যি িো দেখোর জন্য আপনোর ওষুযধর দিোিে 
�োচোই করুন। আপনোর ওষুধ দ্ষ হযয় আসযে সময় মযিো মরমফে 
পোওয়োর জন্য আপনোর ডোক্তোরযক িো ফোমশেোমসটেযক করুন।

5 আিার ওষধু খাওযার কথা একদি 
িবন থাবক না। 

• আপনোযক ওষুধ খোওয়োর ি্যোপোযর মযন করোযনোর জন্য একটি অ্যোেোমশে 
মথির করুন। 

• আপনোর রুথব্ো্ অথিো আপনোর দেনমদিন ি্যিহৃি মজমনযসর পোয্ 
একটি মরমোইন্োর রোখুন। 

• ওষুধ সংগঠিি করোর জন্য একটি দেমনক অথিো সোপ্োমহক িম়ির িক্স 
ি্যিহোর করুন।

6 এই ওষধুটি কাজ করবে না। 

–  এটি আমোযক অসুথি কযর মেযছে িযে 
আমোর মযন হযছে। 

–  আমম আযগর িুেনোয় আরও খোরোপ 
অনভুি করমি।

• ওষুযধর সোযথ আপনোর দকোনও সমস্যো থোকযে অথিো পোর্শেপ্রমিমক্রয়ো 
হযে িৎক্ষেোৎ আপনোর ডোক্তোরযক জোনোন। আপনোর ওষুধ দকোনও 
পোর্শেপ্রমিমক্রয়ো ররোযে, আপনোর ডোক্তোর আপনোর ওষুধ িেযে মেযি 
পোযর। 

• আপনোর ডোক্তোর অথিো ফোমশেোমসটে নো িেো প�শেন্ত আপমন ওষুধ খোওয়ো 
িন্ধ করযিন নো।

7 আনি ওষবুধর বেবেে পব়ে েঝুবত 
পারনে না। 

• অযনক ফোমশেোমস মিমভন্ন ভোষোয় দেযিে মপ্রন্ট করযি পোযর অথিো ি়ি 
মপ্রন্ট করযি পোযর অথিো পোযরির ওপর িমি িমসযয় মেযি পোযর।

8 আনি েনজিত। 

–  আমম ওষুধ খোমছে িযে দেোযকযেরযক 
জোনযি মেযি চোই নো। 

• আপনোর ওষুধ খোওয়োর জন্য কমশেথিযে অথিো িোম়িযি একটি ি্যমক্তগি 
জোয়গো খুজঁনু। 

• এমন জোয়গোয় ওষুধ রোখুন দ�খোযন দকিে আপননই  দপৌঁিোযি পোযরন 
(মকন্তু আপমন দসগুমে দকোথোয় রোখযিন িো ভুেযিন নো)।
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ডোয়োযিটিযসর ি্যোপোযর আরও িযথ্যর জন্য 311 নম্বযর কে করুন অথিো nyc.gov/health/diabetes-এ �োন। 

একজন ডোক্তোর দখোঁজোর জন্য অথিো মিনোমযূে্যর অথিো কম খরযচর স্োথি্য িীমোর উযদেয্্য সোহোয�্যর জন্য 311 
নম্বযর কে করুন।
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