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আপনার দ�াভাষীর প্রয়�াজন হয়ে অনুগ্রহ কয়র টি আই এস ন্াশনাে-এ ১৩১ ৪৫০ নম্বয়র দ�ান করুন।

Bengali

বহুমূত্র বা ডায়াববটিস টি
What is diabetes?

রয়তে অটিটরতে টিটন বা শক্করার উপটথিটিয়ক বহুমূত্র বয়ে। রয়তের শক্করা ইনসুটেন দ্ারা টন�ট্রিি হ�। খা�্ গ্রহয়ের পর যখন রয়তে 

শক্করার আটিক্ ঘয়ি, শরীর রয়তে ইনসুটেন টনঃসরে ঘিা�। ইনসুটেন শক্করায়ক দকায়ষর দভিয়র প্রয়বয়শ সহা�িা কয়র দকায়ষর শটতে ও 

বৃটধির জন্। আপনার বহুমূত্র হয়ে শরীর টনঃসৃি অপয্কাপ্ত ইনসুটেয়নর কারয়ে রয়তের শক্করা অস্াভাটবক দবয়ে যা�।

প্রসূতী মাবয়বের বহুমূত্র টিভাবব গভ্ভস্থ টিশুবি প্রভাটবত িবর?
How does diabetes in the mother affect the baby before birth?

যখন মায়�র রয়তের শক্করা দবয়ে যা�, শক্করা মায়�র গভ্ক�ুে অটিক্রম কয়র ভ্রূয়ে দপৌঁয়ে এবং �েশ্রুটিয়ি টশশুর রয়তে শক্করার মাত্রা 

বাো�। অটিটরতে শক্করার জন্ ভ্রূে অটিটরতে ইনসুটেন তিরী কয়র। ভ্রূয়ের রয়তের এ অটিটরতে ইনসুটেন এবং দয সমস্ত পটরবি্কন 

বহুমূত্রয়রাগগ্রস্ত মায়�র গভ্ক�ুয়ে ঘয়ি থায়ক িা টনয়নে উটলিটখি সমস্াগুয়ো তিরী করয়ি পায়রঃ

 ১.  বড় টিশু
  উচ্চমাত্রার শক্করা ও উচ্চমাত্রার ইনসুটেন একয়ত্র টশশুর স্াভাটবয়কর দিয়� দবশী বৃটধি ঘিা�।

 ২.  ছ�াি টিশু 
   এটি টবরে এবং মায়�য়�র যট� দবশ কয়�ক বের িয়র বহুমূত্র হয়� থায়ক যার �য়ে িায়�র রতেনােী এবং গভ্ক�ুয়ে পটরবি্কন 

হয়� টগয়� থায়ক।

জবমের সময় টি জটিলতা হবত পাবর?
Could there be complications at birth?

স্াভাটবকভায়ব টশশুর মাথা শরীয়রর িুেনা� বে এবং প্রসবকােীন প্রথয়ম দবটরয়� আয়স। মাথা যট� দবটরয়� আসয়ি পায়র শরীয়রর 

অন্ান্ অংশ সহয়জই টপেয়ে দবটরয়� আয়স। বহুমূত্রয়রাগগ্রস্ত মায়�য়�র টশশুয়�র কাঁি বে হয়ি পায়র যা প্রসবকােীন জটিেিা তিরী 

কয়র।. 

বহুমূত্রয়রাগগ্রস্ত মায়�র নবজািক
Infant of a Diabetic Mother



জবমের পবর এধরবের টিশুবের টি টি সমস্া হয়?
What problems do these babies have after birth?

 ১.  রবতের টিম্ন িি্ভরা 
   টশশুর জয়মের পর এরা আর মায়�র শরীর দথয়ক শক্করা পা� না। এই টশশুরা দয পটরমাে শক্করা খায়�্ গ্রহে কয়র িার দিয়� 

ইনসুটেয়নর পটরমাে অয়নক দবশী থাকয়ি পায়র। এই অটিটরতে ইনসুটেয়নর কারয়ে রয়তের শক্করার মাত্রা কয়ম যা�।

 ২.  শ্াস
  প্রশ্ায়সর সমস্াসমূহ 

 ৩.  পটলসাইবেটময়া 
   এর অথ্ক হে অটিক সংখ্ক দোটহি রতেকটেকা। স্াভাটবয়কর দিয়� সামান্ দবশী হয়ে িার টিটকৎসার প্রয়�াজন নাই। দোটহি 

কটেকার সংখ্া অি্টিক দবশী হয়ে রতে ঘন হয়� পয়র এবং রতেনােীয়ি রতেপ্রবাহ িীয়র বহমান হ�। অটি ঘন রতে সহয়জই 

জমাি দবঁয়ি যা� ও অযাটিি রয়তের দেো তিরী কয়র। প্রয়�াজন হয়ে এই িরয়নর সমস্া সহয়জই টিটকৎসা করা যা�। 

 ৪.  অপটরপক্ব টিশু 
   মায়ে মায়ে বহুমূত্রাক্রান্ত মায়�য়�র টশশুরা সময়�র পূয়ব্কই ভূটমষ্ট হ� এবং অপটরপক্ব টশশুয়�র অন্ান্ সািারে সমস্াগুয়ো 

থাকয়ি পায়র।

আমার টিশু টি ভটবষ্বত বহুমূবত্র আক্ান্ত হবত পাবর?
Will my baby develop diabetes later on?

বহুমূত্রয়রাগগ্রস্ত মায়�য়�র টশশু হও�া মায়নই এই ন� দয টশশুটি পরবি্কীয়ি টকংবা পটরেি বয়�য়স বহুমূত্রাক্রান্ত হয়ব। বহুমূত্র বংশ 

পরম্পরা� হয়ি পায়র টবিা� এই টশশুরও পটরবায়রর অন্ান্ স�স্য়�র ময়িা সমান েুঁটক রয়�য়ে। এটি সািারে জনগয়ের দিয়� িায়�র 

সামান্ উচ্চ েুঁটকপূে্ক করয়ি পায়র।

বহুমূত্র সম্বয়ধে অটিক িথ্ জানয়ি িাইয়ে অনুগ্রহ কয়র কম্ককি্কার সায়থ কথা বেুন।

ছোভাষী ছসবা 
Interpreter Services

ইংয়রজী বুেয়ি বা বেয়ি আপনার সহা�িা োগয়ে দপশা�ার দ�াভাষীয়�র সাহায্ টনয়ি পায়রন। আপনার পটরবায়রর স�স্ বা বধেু 

উপটথিি থাকয়ি পায়রন, যট�ও আপনার টশশুর টিটকৎসা সংক্রান্ত সকে দযাগায়যাগ দপশা�ার দ�াভাষীর মাি্য়ম হও�া উটিি। দপশা�ার 

দ�াভাষীয়�র দসবা টবনামূয়ে্ এবং দগাপেী�।

দপশা�ার দ�াভাষীর দসবা িাও�া আপনার অটিকার যট� আপনায়ক দস দসবা দ�ও�ার প্রস্তাব না করা হ�। কম্ককি্কা আপনার জন্ দপশা�ার 

দ�াভাষীয়ক টেটপবধি করয়বন।

আমায়�র সায়থ দযাগায়যায়গর দষেয়ত্র দ�াভাষী ব্াবহায়রর প্রয়�াজন হয়ে দিটেয়�ান ট্ান্সয়েটিং ও ইন্ারটপ্রিার সাটভ্কস -এর ১৩১ ৪৫০ 

নম্বয়র অনুগ্রহ পুব্কক দ�ান করুন।

এই িয়থ্র টবষয়� আপনার দযয়কান �ৃটষ্টভটগি আয়োিনা করয়ি আমায়�র ই-দমইে করুনঃ

ই-দমইেঃ SESLHD-RHWfeedback@health.nsw.gov.au
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