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া বয় ডায়ােব স রাগীেদর
খাবার দাবার ব াপাের পরামশ
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Whatisdiabetes?

রে
েকােজর (শকরা) মা া াভািবেকর চেয় বশী হওয়ার
িবপাকত ীয় সমস া েক বণনা করেত ডায়ােব স শ
ব বহার করা
হয়।
ডায়ােব স থাকা লাকজেনর রে বশী পিরমাণ েকাজ থােক কারণ তােদর
শরীেরর হরেমান যেথ পিরমাণ ইনসুিলন উৎপ কের না।
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ধানত দুই ধরেণর ডায়ােব স
আেছঃ
টাইপ ১ ডায়ােব সঃ প ানি য়াস বা
অ াশয় সামান বা কান ইনসুিলনই
উৎপ কের না। য কারেণ ইনসুিলন
ইনেজকশন দান বা া কর খাবার
দাবােরর মাধ েম ইনসুিলেনর ঘাটিত পূরণ
করেত হয়।
টাইপ ২ ডায়ােব সঃ অ াশয় যেথ
পিরমাণ ইনসুিলন উৎপ করেত অ ম
বা য পিরমাণ ইনসুিলন উৎপ কের
স ভােলাভােব কাজ কের না
(ইনসুিলন িতব ক)। এই ধরেণর
ডায়ােব স া কর খাবার দাবােরর
মাধ েম িনয় ণ করা যায়, তেব
ট াবেলট, ইনসুিলন বা উভেয়র দরকার
হেত পাের।

িচিকৎসার উে শ
উভয় কার ডায়ােব েসর িচিকৎসার ধান
উে শ হল সবেচেয় ভােলাভােব রে র শকরা,
র চাপ ও কালে ােরল িনয় ণ করা। এ
ভিবষ েত ডায়ােব েসর সােথ জিড়ত
জ লতা েলার হাত থেক র া পেত আপনােক
সাহায করেব।
আপনার ডায়ােব স িচিকৎসার
ে
পূণ িবষয় েলার মেধ রেয়েছ

া কর

খাবার খাওয়া, িনয়িমত শারীিরক কমকা ,
ওজন িনয় ণ, ধূমপান না করা এবং
কালে ােরেলর মা া

াভািবক রাখা।

খাবার দাবােরর ব াপাের
পরামশ
ডায়ােব েস আ া সবারই উিচত
একজন ডােয় িশয়ােনর সােথ দখা করা।
পাশাপািশ া কর খাবার খাওয়া,
কােবাহাইে ট সমৃ খাবার এবং খাবােরর
পিরমাণ স েক সেচতন থাকা
ডায়ােব েস আ া সবার জন ই
পূণ, এবং টাইপ ১ ডায়ােব স
থাকা লাকজনেদরেক কােবাহাইে ট এবং
তােদর ইনসুিলেনর ডােজর সােথ সম য়
বজায় রাখার িবষয় বুঝেত
ডােয় িশয়ান সাহায করেবন।
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ইনসুিলন িবেরািধতা

কােবাহাইে ট

আপনার টাইপ ২ বা টাইপ ১ য ধরেণর
ডায়ােব স থা ক না কন আপনার
শরীর ইনসুিলন িবেরাধী হেত পাের।
অিতির ওজন, িবেশষকের শরীেরর
মাঝখােন অিতির ওজন হেল তা
আপনার শরীেরর ইনসুিলন উৎপে বাধা
দয় বা ইনেজকশেনর মাধ েম ইনসুিলন
দয়া হেলও স বাধা হেয় দাঁড়ায়।
া কর ওজন বজায় রাখা এবং
শারীিরক কমকা বৃি করার মেধ িদেয়
ইনসুিলন িবেরািধতা কিমেয় আনা যায়
এবং এ ইনসুিলনেক কাযকরীভােব কাজ
করেত স ম কের তু েল।

কােবাহাইে ট রে র েকােজর মা া বািড়েয়
দয়। আপনার খাবােরর কােবাহাইে েটর
পিরমাণ ও ধরণ িনয় েণর মাধ েম আপিন
আপনার রে র েকােজর মা া িনয় ণ
করেত পারেবন। ধানত দুই ধরেণর
কােবাহাইে ট রেয়েছঃ
1.িচিন- এসব খাবার খুব সহেজই
হজম হেয় রে
ত েকােজর
পিরমাণ বািড়েয় িদেত পাের, যমন,
িচিন, কক, িবি ট, পুিডং, িমি ,
আইস ি ম, ফল এবং ফেলর জুস,
দুধ, ইেয়াগাট, মধু, জ াম,
মারমালাড, িফিজ ি ংক,
ায়াশ
এবং িবিভ
কার জুস।
2.

াচ-এসব খাবার হজম হেত দীঘ সময়
লােগ এবং এ েলা অেপ াকৃ ত ধীের
ধীের রে
েকাজ ছড়ায়, ফেল এ
আপনার রে র েকােজর মা া িনয় েণ
সাহায কের, এসব খাবােরর মেধ
রেয়েছ িবিভ ধরেণর িসিরয়াল, ড,
ভাত, পা া, নুডল, আটা, আলু, ডাল,
িবন (িসেমর িবিচ), ম র ডাল।

GlycaemicIndex(GI)
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এ এক
ল য খাদ েলােক আপনার শরীর য মা ায় ভে ফেল তার উপর িনভর কের
সই অনুযায়ী সাজােনা হেয়েছ। িন মা ার GI খাবার আে আে ভা েত থােক এবং উ মা ার
GI খাবার ত ভা েত থােক। িন মা ার া কর GI খাবার স েক জানা থাকেল স
ডায়ােব েস িনয় েণ সাহায কের। িন মা ার GI খাবার িনবাচন করার মােন হল স আপনার
রে র েকােজর মা া অেপ াকৃ ত কম গিতেত বাড়ােব। িনে র সারণী েত
বা উ মা ার GI
সমৃ খাবােরর এক িনেদিশকা দয়া হলঃ
ফু ড

প

না ার
িসিরয়াল

মা ার GI

উ

পিরজ, সব ধরেণর ান, মুসলী ( কান
বাড়িত লবণ বা িচিন না থাকা)
দানাযু , হাল ইন, িবচীযু
নানা ধরেণর দানা যু

পা া/নুডল
আলু

ভাত
ডাল
শাকসবিজ
ফল

দু জাত
ব

বা

সাদা বা হালিমল পা া বা নুডল
নতু ন আলু, িমি

আলু

সাদা বা বাদামী বাসমতী চাউল
ডাল, িবন ( বক করা সহ),
িচকিপ
ায় সব ধরেণর সবজী
আেপল, িপয়ার, িপচ, কলা, কমলা,
াম, আ র
ু
দুধ, দুেধর পুিডং যমন কা াড,
কম ক ালিরযু ইেয়াগাড

কন

মা ার GI
ক, রাইস ি

সাদা,
বাদামী হাল
িমল
ড

অন ান সব আলু, যমন
িচপস, ম াশড, বকড
অন ান জােতর চাউেলর
ভাত

িমি
মড়া, পাসিনপ
(গাজর)
তরমুজ, িকসিমস, খজুর

আইসি ম
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যারা স িত ডায়ােব
তােদর জন সবেচেয়
া কর সুষম এক
য িকনা সাধারণ
করা উিচত, যমন

েস আ া হেয়েছন
ভােলা উপেদশ হল
খাবার বেছ নয়া
লাকজেনরও অনুসরণ

1. িনয়িমত খাবার খান।
• িদেন িতনবার খাবার চ া
ক ন, এর মেধ সকােলর
না াও রেয়েছ।
• িত
খাবােরর সােথ অ
পিরমাণ
াচজাতীয়
কােবাহাইে ট খাবার রাখুন।
- সকােলর না ায় িসিরয়াল রাখুন
(িচিনর আ রণযু িসিরয়াল
এিড়েয় চলুন)
- যখােন স ব
িজ আই খাবার
খান কারণ এ অেনক সময়
যাবত আপনার পট ভিত রাখেব
এবং রে
েকাজ ত ওঠা নামা
কম হেব।
- আপনার খাবােরর পিরমােণর িত
খয়াল রাখুন- আপনার খাবােরর
পিরমাণ যত বশী হেব আপনার
রে র েকাজ বৃি র মা া
ততেবশী ভািবত হেব।

2. িতিদন পাঁচ বার ফল,
শাকসবিজ বা সালাদ খান
• ফেলর মেধ
াভািবকভােবই
িচিন থােক য
আপনার
রে র
েকােজর মা ােক
বািড়েয় িদেত পাের, সজন
িদেনর িবিভ
সময় ফল
খােবন এবং একসােথ
ধুমা
একভাগ ফল খােবন।

ফল ও শাকসবিজর পিরমাণ
• 2-3 চা চামচ য কান শাকসবিজ
• 1 বাল সালাদ
• 1 আেপল বা 1 কলা
• 2 ছাট ফল, যমন, াম, কমলা
বা িকউই ফল
• 1 াইস লবু বা আনারস
• 1মুেঠা পিরমাণ বির বা আ র
ু
• 1 টিবল চামচ পিরমাণ কেনা ফল
• 1 ছাট াস পিরয়াম (150িমিল)ফেলর রস
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3. িচিন এবং িচিন জাতীয় খাবার
/পানীয় সীিমত রাখুন
•িচিন রে
েকােজর পিরমাণ ত
বািড়েয় দয়।
•িচিন মু , বাড়িত িচিন িবহীন পানীয়
বা ‘ডােয়ট’ লখা থাকা পানীয় বেছ
িনন, যমন, ডােয়ট লমনাইড বা
কালা, পািন, িচিন ছাড়া চা এবং
কিফ
•িচিন
যু
খাবার
যিদ
খেতই হয় তাহেল
স
মােঝ মেধ
খােবন এবং
স
খাবার পের খােবন
াকস িহেসেব নয়।
•পানীয় বা রা ােত িচিনর
িবক
িহেসেব সুইটনার
ব বহার করা যেত পাের।
কৃি ম যেকান সুইটনার
য
আসপারােটম,
স াকািরন, আেকসলফ াম
পটািশয়াম, সাই ােমট,
সুে ালজ বা
িভয়া
সমৃ
স েলা ব বহার
করা যেত পাের কারণ
এ েলা ত
েকােজর মা ার
হরেফর কের না। ব াপক
পরী া িনরী ার পেরও
সুইটনােরর িনরাপ া িনেয়
িকছু িবতক রেয়ই গেছ।
সাধারণত, ইউেকেত যসব
সুইটনার িব য় করা হয়
স
সবার জন ই

েযাজ । যসব লাকজেনর
ফিনলেকটনিরয়া আেছ
তােদর জন আসপারাটাম
ব বহার না করার জন
বলা হেয়েছ।
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4. কম চিবযু খাবার খান
• কম চিব যু খাবার ল
ি র
ক ন িবেশষকের কম স াচু েরেটড চিব
যু খাবার য
দ রােগর সােথ
স ৃ ।
• স াচু েরেটড চিব যু
খাবার
মাংস, বাটার, লাড, ফুল ফ াট
িম , ি ম, িচজ, নারেকল,
কক, িবি ট, প াি
জাতীয়
খাবাের থােক।
• খাবার তেল না ভেজ বরং ি ল, বক,
পাচ, ি ম বা রা কের খান। কম
চিব যু মাংস খান এবং যেকান চিব
বা চামড়া সিরেয় ফলুন। চিব বা তল
ব বহােরর দরকার হেল স াচু েরেটড
িবহীন চিব ব বহার ক ন যমন অিলভ
ওেয়ল বা রাই সিরষা বা িরি ড তল
ব বহার ক ন।
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5. তলা
•

মাছ

স ােহ এক বা দুবার তলা মাছ
খান যমন, ম াকারল, সািডন,
িপলচাড বা স ালমন মাছ, এ েলােত
হাট সুর াকারী ওেমগা পিল 3
স াটু েরেটড িবহীন এিসড থােক।

6. লবেণর পিরমাণ কিমেয় িদন
• লবণ আপনার র চাপ বািড়েয়
িদেত পাের।
• রা ােত, খাবােরর টিবেল কম লবণ
ব বহার ক ন এবং কম লবণযু
খাবার- েসসড খাবাের লবেণর
পিরমাণ বশী থােক।
• খাবােরর সুগ আনেত লবেণর
পিরবেত মশলা ও হাব ব বহার ক ন।
• আপনার যিদ িকডিনর সমস া থােক তাহেল
লবেণর পিরবেত যমন কম মা ার লবণ
ব বহােরর পরামশ দয়া হয় না।

7. অ ালেকাহল
সেবা মা ার ব বহােরর সুপািরশ
অিত ম করেবন নাঃ পু ষ ও
মিহলােদর জন িত স ােহ14
ইউিনট।
• স ােহ কেয়কিদন অ ালেকাহল মু
রাখেত ল
ি র ক ন।
• খািল পেট মদ পান করেবন না।
• এক ইউিনট কী?
- সাধারণ শি র িবয়ার, লাগার,
সাইডার আধা পাই
- ি ট হল ছাট পাব মােপর(25িমিল)
এক
- ফ ফাইড ওয়াইন হল চিলত পাব
মাপেকর (50িমিল) এক , যমন শির
•1½ইউিনট কী?
- ছাট এক াস(125িমিল) পিরমাণ
ওয়াইন
- চিলত এক পাব পিরমাপক (35িমিল)
ি ট
•

ডায়ােব েসর খাবার
যসব খাবাের “ডায়ােব েসর জন
উপযু ” লখা থােক সসব
খাদ েব র সুপািরশ করা হয়না কারণ
এ েলা খুব দামী, উ মা ার চিব ও
ক ালিরযু এবং চু র পিরমাণ িচিন
থােক যার ফেল আপনার পাতলা
পায়খানা হেত পাের।

Foodlabels
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খাবার বেছ নবার
ে এক খাবার উপযু িকনা স িস া িনেত খাবাের
লাগােনা লেবল আপনােক সাহায করেত পাের।এক খাবাের কী ‘অেনক পিরমাণ’ নািক
‘সামান পিরমাণ’ খাদ ণ আেছ যমন, চিব, িচিন ইত ািদ সই িস া
িনেত িনে া
সারণীেত উে িখত খাবােরর তািলকা আপনােক সাহায করেব ।মধ ম পিরমাণ
খাদ ণেক াভািবক ধরা হয়। রিড মড খাবার বা বশী পিরমাণ খাবার খেল
সারণীেত উে িখত ‘ িত সািভং’ পিরমাপক ব বহার ক ন।
াকস বা অ
পিরমাণ খাবার খেল সারণীেত উে িখত িত 100 া পিরমাপক ব বহার ক ন।
খাদ

ণ

চিব

চু র( িত 100 াম)

সামান

( িত 100 াম)

17.5 াম বা বশী

3 াম বা কম

স াচু েরেট
ড ফ াট

5 াম বা কম

1.5 াম বা কম

িচিন

22.5 াম বা বশী

5 াম বা কম

tলবণ

1.5 াম বা বশী

0.3 াম বা কম

ডায়ােব স থেম ধরা পড়ার পর আপনার খাদ তািলকা থেক িচিনর পিরমাণ
কমােনা সাধারণত
পূণ। এক িনেদিশকা িহসােব বলা যায়, কান 100 াম
খাদ েব 10 াম িচিন থাকেল স
হণেযাগ ।
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আপনার ওজন খয়াল রাখুন
ডায়ােব স িনয় েণর এক উে খেযাগ
িদক হল আপনার ওজন িনয় ণ করা।
• আপনার ওজন বশী হেল ধীের ধীের
স কিমেয় আনার চ া ক ন।
ধীের ধীের ওজন কমােনা হেল স
আপনার রে র েকােজর মা া
কিমেয় আনেব। িনরাপ ার সােথ
কীভােব ওজন কমােত হয় স
আপনার িজিপ বা াি স নােসর
সােথ আেলাচনা ক ন।

িনয়িমত ব ায়াম করা
দ িডপাটেম অফ হ থ সুপািরশ
অনুযায়ী বলা হয় য িত স ােহ কমপে
150 িমিনট (2½ ঘ া) মধ ম পযােয়
শারীিরক কমকাে র ল
ি র করা
উিচত। এ পুেরা স াহ জুেড় হওয়া
উিচত, যমন িত স ােহ অ ত পাঁচ
িদন ত হাটা বা এমন কান কমকা
বেছ নয়া য আপিন পছ কেরন
যমন নাচ বা সাঁতার কাটা।
আপিন যিদ ইনসুিলন িনেয়
থােকন তাহেল আপনার
ব ায়ােমর ব াপাের আপনার
ডােয়েটিশয়ান এবং ডায়ােব স
েমর সােথ কথা বলুন।
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দরকাির যাগােযাগ
Diabetes UK
Macleod House
10 Parkway
London
NW1 7AA
টিলঃ 03451232399
ইেমইলঃ info@diabetes.org.uk
ওেয়বসাইটঃ www.diabetes.org.uk

www.carbsandcals.com
খাবােরর পিরমাণ, ওজন কমােনা এবং
কােবাহাইে ট স িকত িবষয় জানেত
উপেরা ওেয়বসাইট িভিজট ক ন

দ ি শ ডায়ােট ক এেসািসেয়শন
ওেয়বসাইটঃ www.bda.uk.com
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এই তথ আপিন অন ভাষা বা শলীেত পেত চাইেল, যার মেধ
রেয়েছ অিডও টপ, ইল বা বড় হরেফর মু ণ- অনু হ পূবক
01473 770 014 ন ের টিলেফান ক ন।

NHS ইপসুইচ এবং East Suffolk ি িনক াল কিমশিনং
Rushbrook House
Paper Mill Lane
Bramford
Ipswich
IP8 4DE
টিলেফানঃ01473 770000
ইেমইলঃipswichandeastsuffolk.ccg@nhs.net
www.ipswichandeastsuffolkccg.nhs.uk
@IESCCG
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