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এটি সম্পবককে আপিরার যরা জরািরা উনিত:

ডরায়রাবেটিস,
প্নতবররাধ,
এেং আপনি
নিবজই আপিরার শরীবরর পযকে বেক্ষক হ�রাি!

এই লপ্রাগ্রামগুশে আপেরাবক আপেরার প্রাক-ডরায়রাবেটিস েরা
টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস শেয়ন্ত্রণ করবি সরাহরােযে করবি পরাবর।
ি্যরাশিরাল ডরায়রাবেটিস প্নতবররাধ হপ্রাগ্রাম (National Diabetes
Prevention Program, NDPP) সম্পবককে আরও জরািি
ু :
• NDPP শেেরামূবেযের।
• আজই আপেরার স্রাস্যে লসেরা প্েরােকরারীবক এ সম্পবককে
শজজ্রাসরা করুে!

প্রাক-ডরায়রাবেটিস

আপনি নক জরাবিি...?
•
•
•
•
•

আপনি কী করবত পরাবরি?
•

ডরায়রাবেটিস হসলফ-ম্যরাবিজবমন্ট এডু বকশি সরান্কেস
(Diabetes Self-Management Education Services,
ু :
DSME) সম্পবককে আরও জরািি
• সমগ্ শেউ ইয়ককে লটেট জবড়
ু
অফরার কররা হয়।
• আবমশরকরাে ডরায়রাবেটিস অযেরাবসরাশসবয়িবের (American
Diabetes Association, ADA) ওবয়েসরাইবট আপেরার
শেকটেিতী DSME লকরাথরায় আবে লেখুে:
https://professional.diabetes.org/erp_list_zip
• DSME সম্পবককে আজই আপেরার স্রাস্যে লসেরা
প্েরােকরারীবক শজজ্রাসরা করুে!

প্রাক-ডরায়রাবেটিস মরাবে আপেরার ব্রাড সুগরার লেবেে খুে লেশি।
প্রাক-ডরায়রাবেটিস আপেরার টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস হওয়রার ঝঁু শক েরাড়রায়।
শিেজে প্রাপ্তেয়বকের মব্যে একজবের প্রাক-ডরায়রাবেটিস আবে
এেং িরাবের মব্যে 80 িিরাংি িরা জরাবেে েরা।
প্রাক-ডরায়রাবেটিস আরও গুরুির হবয় উঠবি পরাবর!
টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস প্শিবররা্ কররা লেবি পরাবর!

•
•

•

জীেেেরাত্রায় স্রাস্যেকর পশরেিকে েগুশে টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস
প্শিবররাব্ সহরায়িরা করবি পরাবর।
একজে Medicaid সেসযে শহবসবে, েযেরািেরাে ডরায়রাবেটিস প্শিবররা্
লপ্রাগ্রাম (NDPP) এ আপেরার অযেরাবসেস আবে।
NDPP হে লররাগ শেয়ন্ত্রণ ও প্শিবররা্ লকন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) দ্রাররা স্ীকৃ ি একটি লপ্রাগ্রাম েরা
েযেশতিেগকেবক টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস প্শিবররা্ কররার জেযে িরাবের
খরােযেরােরাস উন্নি করবি এেং িরীরচচকেরা েরাড়রাবি সহরায়িরা কবর।
CDC এর ওবয়েসরাইবট আরও িথযে পরাওয়রা েরাবে:
https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html

টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস

আপনি নক জরাবিি...?
আপেরার ব্রাড
সুগরার মশেটর
করুে।

একটি স্রাস্যেকর
ওজে েজরায়
ররাখুে।

•

স্রাস্যেকর
খরােরার খরাে।
প্শিশেে
িরীরচচকেরা করুে।

টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস মরাবে হে আপেরার িরীবরর ইেসুশেে
আপেরার ব্রাড সুগরাবরর লেবেেবক স্রােরাশেক ররাখরার জেযে লেেরাবে
করাজ কররা উশচৎ লসেরাবে করাজ কবর েরা।
•

DSME স�রায়তরা করবত পরাবর!

আপিরার সবেমরাত্র টরাইপ 2 ডরায়রাবেটিস ধররা
পড়বল েরা দীরকে নদি ধবর ডরায়রাবেটিস থরাকবল,
আপিরার স্রা্রানেক জীেি যরাপবি আপিরাবক
স�রায়তরা করবত DSME পনরবেেরাগুনলর জি্য
Medicaid অথকে প্দরাি কবর।

রুটিে স্রাস্যে
পশরচেকেরার
শেশজটগুশেবি েরাে।
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চরাপ শেয়ন্ত্রণ করুে|

•

আপেরার
ওেু্ খরাে।

ডরায়রাবেটিস হৃেবররাগ, শকডশের লররাগ, এেং অঙ্গবছেবের
মবিরা েীরকেকরােীে িরারীশরক সমসযেরাগুশের ঝঁু শক েরাড়রায়।

আপনি কী করবত পরাবরি?
•

•

0
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শেউ ইয়ককে লটেট, প্রায় 1.6 েষি মরােুবের, প্রাপ্তেয়কেবের মব্যে
10.5 িিরাংবির ডরায়রাবেটিস আবে।

Medicaid সেসযে হবে, আপেরার ডরায়রাবেটিস
পশরচরােেরায় সহরায়িরায় আপশে ডরায়রাবেটিস
লসেফ-মযেরাবেজবমন্ট এডু বকিে (DSME) লপবি পরাবরে।
আপশে শেবজ শগবয় েরা লটশেবহেবথর মরা্যেবম,
ওয়রাে-অে-ওয়রাে েরা একটি গ্রুবপ, েরাইবসন্সপ্রাপ্ত এেং
প্শিশষিি লপিরােরারবের লথবক DSME পশরবেেরাগুশে
লপবি পরাবরে।
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