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ঢাকা : আপনার বািড়েত যিদ ডায়ােবিটেসর েরাগী েথেক থােকন, তাহেল
হঠাৎ কের সুগার কেম যাওয়ার মত সমস্যায় পড়েত পােরন েয েকােনা
সমেয়। েভেব েদখুন, আপনার প্িরয় মানুষিটর হাত-পা শক্ত হেয় যাওয়া,
েচােখ ঝাপসা েদখা, ক্লান্িত অনুভব করা, মাথা ঘুরান,ঘাম হওয়া
ইত্যািদ পিরিচত সব লক্ষণই আপিন েদখেত পাচ্েছন। বুঝেত পারেছন েয
ওই মানুষিটর সুগার ডাউন হেয়েছ। িকন্তু কী করেবন িকছুেতই বুেঝ
ওঠেত পারেছন না। উল্েটা ভেয় আপনার িনেজর হাত পা-ই ঠাণ্ডা হেয়
যাচ্েছ।
সুগার কেম যাওয়ার সমস্যািট িকন্তু যখন-তখনই হেত পাের। আর রাতদুপুের হেল েতা িচন্তার েশষ েনই। দ্রুত হাসপাতােল িনেয় যাওয়াও
েতা মুেখর কথা নয়। এ িনেয় িকন্তু একটুও অবেহলা করার েজা েনই।
কারণ েদরী হেলই সর্বনাশ। েকননা সুগার ডাউন েথেক মৃত্যুও হেত
পাের। তাই সুগার ফল েমাকােবলা করার অস্ত্রগুেলাও েজেন িনন এবার।
তেব তার আেগও জানেত হেব সুগার ডাউন হেল বুঝেবন কী কের?
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কের বুঝেবন সুগার ফল হেয়েছ?
আচমকাই খুব িখেদ পাওয়া।
উদ্েবগ, েটনশন, হঠাৎ ভয় েপেয় যাওয়া, হাত-পা কাঁপা।
খুব েবিশ ঘাম হওয়া।
ঝাপসা েদখা,ক্লান্িত অনুভব করা।
ঘুেমােত সমস্যা হওয়া।
মাথা ধরা।

আচমকা সুগার ডাউন হেল কী করেবন?
১. িচিন খাওয়ান
সুগার ফেলর লক্ষণগুেলা যিদ কারুর ক্েষত্ের েদেখন,তাহেল তােক
সঙ্েগ সঙ্েগ ১ চামচ িচিন খাইেয় িদন। এছাড়া িচিন বা গ্লুেকাজ
েগালােনা পািনও খাওয়ােত পােরন। ঘের যিদ িমষ্িট থােক তাহেল
েসগুেলাও খাওয়ােত পােরন। এগুেলা হচ্েছ সব েথেক সহজ উপায়। িমষ্িট
বা িমষ্িট জাতীয় খাওয়ােনার কেয়ক িমিনেটর মধ্েযই সুগার েলেভল
খািনকটা িনয়ন্ত্রেণ আসেত শুরু করেব।

২. গুড়
সুগার েলেভল
উপকারী।

িনয়ন্ত্রেণ

আনেত

িচিনর

মেতাই

গুড়ও

িকন্তু

সমান

উপকরণ
১ চামচ গুড়,হালকা গরম জল ১ গ্লাস।
পদ্ধিত
গুড় জেল গুেল খান। সুগার আচমকা ফল করেল েতা বেটই,এছাড়া আপনার যিদ
সুগােরর মাত্রা ওঠা-নামা কের, বা েটন্েডন্িস থােক,তাহেল িদেন
দু’বার কের িনয়ম কের খান।
৩. টেমেটা
টেমেটােত িকন্তু

প্রচুর

পিরমােণ

লাইেকািপন

নামক

অ্যান্িট-

অক্িসড্যান্ট থােক,যা যকৃত আর অগ্ন্যাশেয়র সমস্যােক দূর কের। আর
অগ্ন্যাশেয়র সমস্যা িকন্তু অেনক সমেয়ই েলা ব্লাড সুগােরর কারণ
হয়। তাই আচমকা সুগার ফেলর সমস্যা েথেক মুক্িত েপেত ডােয়েট টেমেটা
রাখুন। িদেন দু’বার িনয়ম কের টেমেটার রস খান। তাছাড়া খাওয়ার সময়
স্যালাড কেরও েখেত পােরন টেমেটা। েদখেবন সপ্তাহ দুেয়েকর মধ্েযই
সুগার িনয়ন্ত্রেণ চেল এেসেছ।
৪. আেপল
আেপেল প্রচুর পিরমােণ ক্েরািময়াম আর ম্যাগেনিসয়াম থােক,যা রক্েত
সুগােরর মাত্রােক িনয়ন্ত্রেণ রােখ। খাওয়ার পর িদেন অন্তত দুেটা
কের আেপল খাওয়া অভ্েযস করুন। সুগােরর সমস্যা েথেক মুক্িত িমলেব।
৫. ব্যালান্সড ডােয়ট
আর ব্যােলন্সড ডােয়ট করুন। মাছ,মাংস,সবিজ—আপনার ডােয়েট েযন সবই
থােক। ক্েরািময়াম,ম্যাগেনিসয়াম ইত্যািদ িমনােরলস,িভটািমন,ফাইবার
েযন আপনার খাবাের থােক। েবশী িমষ্িট খাবার িকন্তু এিড়েয় চলাই
ভােলা। প্রেসস করা খাবার, অ্যালেকাহল, ক্যানড খাবার, িমষ্িট ফল
ইত্যািদ এিড়েয়ই চলুন।
ক্েরািময়াম যুক্ত খাবার: আলু,কড়াইশুঁিট,অেয়স্টার,েহাল হুইট ব্েরড
ইত্যািদ।
ম্যাগেনিসয়াম
যুক্ত
খাবার:
টুনা,কলা,বার্িল,দুধ,দই,কাঠবাদাম,কাজু,িবনস,ব্রেকািল,সয়ািবন,পালং

শাক, িমষ্িট আলু,আলু।
িভটািমন িব
ইত্যািদ।

৩

যুক্ত

খাবার:

টুনা,মাশরুম,স্যামন,িচেকন

ব্েরস্ট

ফাইবার যুক্ত খাবার: ওট ব্র্যান,আেপল ইত্যািদ।
তাছাড়া িনয়ম কের জল খান, ঘুেমান, ব্যায়াম করুন আর িঠকঠাক লাইফ
স্টাইল েমেন চলুন। েদখেবন সুগার আপনার কন্ট্েরােল চেল এেসেছ। ফেল
আচমকা সুগার ডাউন হওয়ার েটনশন িনেয়ও আপনােক আর আপনার বািড়র
েলাকজনেক রাতিদন ব্যস্ত থাকেত হচ্েছ না।
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