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আপনার ন�রআপনার ন�র  
পরী�া ক�নপরী�া ক�ন

ফােম�িস

�া��েসবা �ক�

�াডওয়াক�  ল�াব বা ি�িনক�াল ল�াব

এক� �া�� িশ�া সংবাদবাহী প�

বািড়

�যসব জায়গায় সাধারণ �া�� 
পরী�া করা যায়:

র�চাপ, �কােলে�রল এবং রে� শক� রার পরী�া যা 
আপনােক আপনার �া�� স�েক�  জানেত সাহায� করেত 
পাের। আপিন যিদ �া�� সমস�ার ঝঁুিকেত থােকন তেব এই 
�া�� সংখ�া�িল �দখােত পাের। উ� র�চাপ, �কােলে�রল 
এবং রে� শক� রার সােথ যু� অেনক �া�� সমস�া এড়ােনা 
যায়। আপিন যিদ িনয়িমতভােব আপনার ন�র�িল পরী�া 
কেরন, তাহেল আপিন �দখেত পােরন আপনার �া�� 
কীভােব পিরবিত� ত হয়। আপনার �া�� ন�র ��াক করা 
��তর �া�� সমস�া �িতেরাধ এবং বুঝেত সাহায� করার 
এক� দদু� া� উপায়। আপিন যিদ �দেখন আপনার �াে��র 
সংখ�া �বেড়েছ, আপিন একজন ডা�ােরর সােথ �দখা 
করার জন� এক� অ�াপেয়�েম� িনেত পােরন এবং আপিন 
�য পিরবত� ন�িল �দখেছন �স স�েক�  �� িজ�াসা করেত 
পােরন। বুেক ব�থা, �াসক�, বা �াি�র মেতা উপসগ��িলর 
অথ� হেত পাের �য আপিন এক� �া�� সমস�া �তির 
কেরেছন। আপিন যিদ এই উপসগ��িল অনুভব কেরন তেব 
অিবলে� িচিকৎসা �সবা িনন।

আপনার সংখ�া িক?আপনার সংখ�া িক?
ওষুেধর �দাকান এবং মুিদ �দাকােনর ফােম�সী িবনামূেল� 
আপনার র�চাপ এবং রে� শক� রা পরী�া করেত পাের। 
এই ফােম�িস�িলর মেধ� কেয়ক�েত �-পিরেষবা �মিশন 
রেয়েছ যা �াথিমক �া�� ন�র�িল পরী�া কের।

আপনার �া�� স�েক�  তেথ�র জন� পরী�া করার জন� 
এক� ল�াব র�, ��াব এবং অন�ান� শরীেরর তরল বা 
�সু�র নমুনা �নয়। ল�াব পরী�া�িল সাধারণত একজন
ডা�ার �ারা আেদশ করা হয়। অন�ান� পরী�া ডা�ার 
ছাড়া পাওয়া �যেত পাের িক� আপনার বীমা �ারা 
আ�ািদত নাও হেত পাের। এখােন ল�াব�িল খুঁজনু: 
www.labfinder.com

সং�রণ ০৭ | �া�� ইকু�ই� বীট

আপিন িক আপনার
�াে��র সংখ�া

জােনন?

এক� �া��েসবা �ক� অেনক �া�� পিরেষবা �দান 
কের। আপিন �সখােন এক� �াথিমক য� ডা�ার খুঁেজ 
�পেত পােরন. এখােন এক� �া��েসবা �ক� খুঁজনু: 
snapcapwny.org/#members2

�হাম �টি�ং সর�াম আপনােক �া��েসবা পিরদশ�েনর 
মেধ� ��াক রাখেত সাহায� করেত পাের।

২০১৭-২০১৯ �থেক, �দযে�র ব�থ�তা এবং ডায়ােব�স 
স�িক� ত ৩৫০০ �রও �বিশ হাসপাতােল পিরদশ�ন হেয়েছ। 
�াথিমক �া��েসবা এবং জীবনযা�ার পিরবত� েনর মাধ�েম এই 
হাসপাতােলর অেনক পিরদশ�ন স�াব�ভােব �িতেরাধ করা 
�যেত পাের। আপনার �াে��র সংখ�া িশেখ এবং সমেয়র সােথ 
সােথ আপনার �াে��র পিরবত� ন�িল ��াক কের আপনার 
�াে��র িনয়�ণ িনন।

http://www.labfinder.com/
http://www.erie.gov/health-equity
http://snapcapwny.org/#members2
http://www.labfinder.com/


সাধারণ �া�� সমস�াসাধারণ �া�� সমস�া

িবএমআই  মােন বিড মাস ইনেড�। এ� আপনার শরীেরর অভ��ের চিব�র এক� পিরমাপ, যা আপনার ওজেনর শতাংশ িহসােব 
�দখােনা হয়। িকছ�  ডা�ার আপনার �া�� পিরমাপ করেত এ� ব�বহার কের। িবএমআই  সবসময় স�ক হয় না এবং অন�ান� কারণ 
�যমন �পশী ভেরর জন� দায়ী নয়।

ডায়ােব�স এবং �দেরাগ দ�ু সাধারণ ��তর �া�� সমস�া।
আপনার ন�র�িল এই সমস�া�িলর িবকােশর ল�ণ �দখােত পাের। আরও জানেত আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলনু।

আমােদর শরীর ল�ণ এবং উপসেগ�র মাধ�েম �া�� সমস�া�িলেক �যাগােযাগ কের। িচ��িল সাধারণত দশৃ�মান বা পিরমাপ করা যায়৷ 
আপনার তাপমা�া, �াস��াস এবং �দ��ন সবেচেয় সাধারণ ল�ণ। র�চাপ, রে� শক� রা এবং �কােলে�রলও ���পূণ� ল�ণ। 
ল�ণ হল এমন অব�া যা আপিন অনুভব করেত পােরন িক� অন�রা নাও �দখেত পােরন। সাধারণ ল�ণ�িলর মেধ� রেয়েছ ব�থা, বিম 
বিম ভাব, মাথা �ঘারা এবং �াি�। এটা মেন রাখা ���পণূ� �য �েত�েকই অনন�। আপনার জন� স�ুাে��র ল�ণ আপনার ি�য়জেনর 
�থেক আলাদা হেত পাের। আপনার সামি�ক �া��ও ওষধু, �াে��র অব�া এবং পািরবািরক ইিতহাস �ারা �ভািবত হেত পাের। আপনার 
অনন� ল�ণ এবং উপসগ� স�েক�  আরও জানেত আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলনু।

���পণূ� ল�ণ ও উপসগ����পণূ� ল�ণ ও উপসগ�

র�চাপর�চাপ
রে�র শি� আপনার ধমনীর �দয়ােলর িব�ে� ধা�া �দয়। ধমনী আপনার �দয় �থেক আপনার শরীেরর অন�ান� অংেশ র�     বহন কের। 
আপনার বা�র চারপােশ এক� কফ জিড়েয়, কেফর মেধ� বায় ুপা� কের এবং আপনার নািড় �শানার মাধ�েম র�চাপ পিরমাপ করা 
হয়। খুব কম বা অত�িধক উ� র�চাপ �া�� সমস�ার কারণ হেত পাের। িন� র�চাপেক হাইেপােটনশন বেল। উ� র�চাপেক উ� 
র�চাপ বলা হয়।

রে� শক� রারে� শক� রা
রে�র ��েকাজ মা�া বা "িচিন" নােমও পিরিচত। ��েকাজ হল 
আপনার রে� এক ধরেনর িচিন যা আপনার খাওয়া খাবার �থেক 
আেস। আপনার আঙ�েলর ডগা �থেক রে�র এক� �ছাট নমনুা 
িনেয় রে� শক� রার পিরমাপ করা হয়। উ� মা�ায় ডায়ােব�স হেত 
পাের। কম �াড সুগার আপনােক মাথা �ঘারা এবং উি�� �বাধ 
করেত পাের।

ডায়ােব�স এক� দীঘ�কাল�ায়ী বা দীঘ��ায়ী �া�� সমস�া যা 
আপনার শরীর কীভােব শি�র জন� খাদ� ব�বহার কের তা 
�ভািবত কের। ইনসুিলন এক� হরেমান যা িচিনেক শি�েত 
পিরণত কের। আপনার যখন ডায়ােব�স থােক, তখন আপনার 
শরীর পয�া� পিরমােণ ইনসুিলন �তির কের না বা ইনসিুলন �তির 
করেত পাের না। ইনসুিলন ব�তীত, অত�িধক রে� শক� রা 
আপনার শরীের �থেক যায় এবং দবু�ল র�     �বােহর মেতা �া�� 
সমস�া সৃ� কের। ডায়ােব�েস আ�া� িকছ�  �লােকর দবু�ল র�    
�বােহর কারেণ আ�লু, পােয়র আ�লু বা পা হারােব। এ� 
�াভািবক নয় এবং �িতেরাধ করা �যেত পাের।

�কােলে�রল�কােলে�রল
আপনার শরীেরর সম� �কােষ এক� চিব� জাতীয় পদাথ� পাওয়া 
যায়। চিব�য�ু খাবাের �কােলে�রল পাওয়া যায়। আপনার বা� 
�থেক �নওয়া এক� নমনুা ব�বহার কের র�   পরী�ার মাধ�েম 
�কােলে�রল পিরমাপ করা হয়। আপনার রে� খবু �বিশ 
�কােলে�রল থাকেল তা উ� র�চাপ এবং �দেরােগর কারণ 
হেত পাের।

িহেমাে�ািবন এ১িস (A1c) পরী�ািহেমাে�ািবন এ১িস (A1c) পরী�া
র� পরী�ার এক� িসিরজ যা দইু �থেক িতন মােসর মেধ� আপনার 
গড় রে� শক� রার পিরমাপ কের। এ১িস (A1c) এক� আঙ�েলর 
নমনুা বা আপনার বা� �থেক �নওয়া এক� নমনুা ব�বহার কের র�      
পরী�া ব�বহার কের পিরমাপ করা �যেত পাের। এই পরী�া� 
ডায়ােব�স সনা� করেত ব�ব�ত হয়।

�াইি�সারাইড
অেনক খাবাের এক ধরেনর চিব� পাওয়া যায়। আপনার শরীর 
�াইি�সারাইড িহসােব খাবার �থেক অিতির� ক�ােলাির স�য় 
কের। �কােলে�রল পিরমাপ করা হেল �াইি�সারাইড পিরমাপ 
করা হয়। উ� �াইি�সারাইড আপনােক �দেরােগর ঝঁুিকেত 
�ফলেত পাের।

িবএমআই  �কন নয়?

উ� র�চাপ
এেথেরাে��েরািসস
কেরানাির আট�াির িডিজজ (CAD)

�দেরােগর মেধ� রেয়েছ িবিভ� হােট�র �া�� সমস�া। আপনার 
যিদ এই শত��িলর মেধ� �কান� থােক তেব আপনার �দেরাগ 
রেয়েছ:

�দেরােগর ল�ণ�িলর মেধ� রেয়েছ বেুক ব�থা, �াসক� এবং 
আপনার শরীেরর উপেরর অংেশ অসাড়তা। আপিন যিদ এই 
উপসগ��িলর মেধ� �কান� অনুভব কেরন তেব অিবলে� 
িচিকৎসা �সবা িনন।

�দিপে� হঠাৎ আ�মণ
হাট� �ফইিলউর



�াভািবক
১৫০ এমিজ/িডএল বা কম 

মধ�বত�
১৫১-১৯৯ এমিজ/িডএল 

উ�
২০০-৪৯৯ এমিজ/িডএল 

সউু�
৫০০ এমিজ/িডএল বা �বিশ

�াইি�সারাইড�াইি�সারাইড �াইি�সারাইড�িল এক� �কােলে�রল পরী�ায় পিরমােপর একক (এমিজ/িডএল) 
সহ পূণ� সংখ�া িহসােব �দখােনা হয়, যােক িলিপড প�ােনলও বলা হয়।(৮-১০ ঘ�া খাবার না 

খাওয়ার পের)

60 or less ৬১-৮০
৯০ বা কম
কম

১২১-১২৯
উে�ািলত

১২০ এর উপের
১৪০ এর উপের

জ�রী

৬১-৮০
৯১-১২০
�াভািবক

৮০-৮৯
১৩০-১৩৯

উ�
��জ ১ হাইপারেটনশন

৯০ এর উপের
১৪০ এর উপের

উ�
��জ ২ হাইপারেটনশন

র�চাপর�চাপ আপনার র�চাপ এক� শীষ� পূণ� সংখ�া "ওভার" এক� নীেচর পূণ� সংখ�া িহসােব পড়া হয়। 
উদাহরণ��প, "110 এর �বিশ 70।" উপেরর সংখ�া�েক িসে�ািলক র�চাপ বলা হয়। নীেচর 
সংখ�া�েক বলা হয় ডায়াে�ািলক র�চাপ।

(িব�ােমর পর)

�াভািবক
�মাট: ২০০ এমিজ/িডএল  বা কম
LDL: ১০০ এমিজ/িডএল  বা কম
HDL:  ৬০ এমিজ/িডএল বা তার �বিশ

মধ�বত�
�মাট: ২০১-২৩৯ এমিজ/িডএল 
LDL: ১০১-১৫৯ এমিজ/িডএল
HDL: ৪১-৫৯ এমিজ/িডএল 

�দেরােগর ঝঁুিকেত
�মাট: ২৪০ এমিজ/িডএল বা তার �বিশ
LDL: ১৬০ এমিজ/িডএল বা তার �বিশ
HDL: ৪০ এমিজ/িডএল বা কম

�কােলে�রল�কােলে�রল �কােলে�রল পিরমােপর একক (এমিজ/িডএল) সহ িতন� পণূ� সংখ�া িহসােব �দখােনা 
হেয়েছ। "এইচিডএল" এবং "এলিডএল" হল �কােলে�রল পরী�ায় পরীি�ত দ�ু িভ� 
ধরেনর �কােলে�রল, যােক িলিপড প�ােনলও বলা হয়।

(৮-১০ ঘ�া খাবার না 
খাওয়ার পের)

 
আপনার সংখ�া �বাঝাআপনার সংখ�া �বাঝা

��ব�: িকছ�  উত্স প�ুষ এবং মিহলােদর জন� পথৃক �কােলে�রেলর মা�া �দখােব। এটা �বাঝা ���পূণ� �য এই পাথ�ক� আপনার 
শরীের পাওয়া হরেমান ইে�ােজেনর মা�ার সােথ স�িক� ত। আমােদর �েত�েকই অনন� এবং আমােদর ইে�ােজন �র আমােদর িলে�র 
সােথ স�িক� ত নাও হেত পাের। আপনার ইে�ােজেনর মা�া গভ� াব�া, �মেনাপজ, ওষধু এবং আরও অেনক িকছ�  �ারা �ভািবত হেত 
পাের। পািরবািরক ইিতহাস এবং জীবনধারা আপনার �কােলে�রেলর ��ে�ও ভ� িমকা রােখ। আপনার জন� স�ক পিরসীমা খুঁেজ �পেত 
আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

কম
৭০ এমিজ/িডএল বা কম 

�াভািবক
৭১ – ৯৯ এমিজ/িডএল 

ডায়ােব�েসর 
ঝঁুিকেত

১০০ – ১২৫ এমিজ/িডএল 

ডায়ােব�স
১২৬ এমিজ/িডএল বা 

তার �বিশ

এ১িস (A1c): ৫.৭৮% - ৬.৪% এ১িস (A1c): ৬.৫% বা তার �বিশএ১িস (A1c) : ৫.৭% বা কম

�াড সগুার এক� পণূ� সংখ�া িহসােব �দখােনা হয়। এ১িস (A1c) 
 শতাংশ িহসােব �দখােনা হেয়েছ। এ১িস (A1c) হল আপনার ৩
মােসর মেধ� গড় রে� শক� রা। এখােন �দখােনা সংখ�া�িল
ডায়ােব�স িনণ�য়িবহীন �লাকেদর জন�।

�াড সগুার এবং A1C�াড সগুার এবং A1C
(�াড সুগােরর জন�, আপিন ৮-১০ ঘ�া খাবার না 
খাওয়ার পের পরী�া কেরন। এ১িস (A1C) এর 
জন�, আপিন �াভািবকভােব �খেত পােরন)

এই িনউজেলটােরর �কােনা তথ�ই �া��েসবা �দানকারীর সরাসির িচিকৎসা পরামেশ�র িবক� 
িহেসেব ব�বহার করা উিচত নয়।
আরও জানেত: র�চাপ || �কােলে�রল || �াইি�সারাইড || রে� শক� রা || 

https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
http://www.erie.gov/health-equity
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm


Get started today at erie.gov/eriegrownpassport.Payment types accepted 
Business nameOFFICE OF HEALTH EQUITY
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এির কাউি� অিফস অফ �হলথ ইকু�ই�র দ�ৃ হল এির কাউি�র �েত�েকর জন� সব�ািধক �া�� এবং সু�তা

অজ�ন করা। �া�� ইকু�ই� অিফস এির কাউি� �া�� িবভােগর মেধ� অবি�ত।

www.erie.gov/health-equity �দখুন
HealthEquity@erie.gov-এ আমােদর ইেমল ক�ন

আেরা জানেত চান?

এ� এক� �কাশনা

�া�� ইকু�ই�র এির কাউি� অিফস
এই �কাশনা� আমােদর ওেয়বসাইেট এবং ি�ে� ৫ � ভাষায় পাওয়া যায়।

অেনক �া��েসবা �দানকারীর এক� 
"�পাট�াল" ওেয়বসাইট রেয়েছ �যখােন 
আপিন লগ ইন করেত এবং ব�ি�গতভােব 
আপনার �া�� তথ� �দখেত এক� 
অ�াকাউ� �তির করেত পােরন। �সখােন, 
আপিন আপনার পরবত� অ�াপেয়�েমে�র 
আেগ আপনার পরী�ার ফলাফল খুঁেজ 
�পেত পােরন এবং ���পণূ� �� িজ�াসা 
করার জন� ��ত হেত পােরন। �পাট�াল 
অ�াে�স স�েক�  আপনার �া��েসবা 
�দানকারীেক িজ�াসা ক�ন। আপিন 
আপনার �পাট�াল ওেয়বসাইট িকভােব
ব�বহার করেবন তা িনি�ত না হেল 
সাহােয�র জন� িজ�াসা ক�ন।

�রাগীর �পাট�ােলর জন� 
সাইন আপ ক�ন

�া�� বীমা সিুবধা স�েক�  আপনার 
িনেয়াগকত� ােক িজ�াসা ক�ন
(৭১৬) ৮৫৮-৮০০০ ন�ের এির কাউি� 
িডপাট�েম� অফ �সাশ�াল সািভ� েস কল 
ক�ন
mybenefits.ny.gov �দখনু

�া��িবমা

�া��েসবা �ক�
আপনার কাছাকািছ এক� �কে� সা�য়ী 
মেূল�র �াথিমক য�, আচরণগত �া�� এবং 
দঁােতর �া��েসবা খুঁজনু: 
snapcapwny.org/#safety

 

আপনার �া�� ব�ব�াপনাআপনার �া�� ব�ব�াপনা
 

আপিন িক খাে�ন তা ���পণূ�

আপনার ন�র ��াক রাখা আপনার �া�� পিরচালনার এক� অংশ মা�। জীবনধারা আপনার �াে��ও ���পূণ� ভ� িমকা পালন কের। 
এখােন িকছ�  উপায় রেয়েছ যা আপিন ভাল �া�� বজায় রাখেত পােরন।

 
 

আপিন যিদ আপনার �া�� স�েক�  আরও জানেত চান, তাহেল একজন ডা�ারেক 
িজ�াসা ক�ন বা আরও পরী�ার জন� রে�র কাজ ল�ােব যান। আপনার ডা�ার 
আপনার ল�� করা ল�ণ এবং উপসেগ�র উপর িভি� কের পরী�ার আেদশ িদেত পােরন। 
আপিন হরেমােনর মা�া, িভটািমন এবং পু�, সং�মণ এবং আরও অেনক িকছ� পরী�া 
করেত পােরন। আপিন আপনার শরীরেক সবেচেয় ভােলা জােনন, তাই আপনার যিদ িকছ� 
ভ�ল মেন হয় তাহেল আপনার ডা�ারেক বলনু। কী কভার করা হেয়েছ এবং খরচ�িল কী 
হেত পাের তা জানেত আপনার বীমা �দানকারীর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

আেরা জানান জন� অনেুরাধ করণ!

অত�িধক �সািডয়াম �হণ র�চাপ বাড়ায়। �সািডয়াম �ধ ু�টিবল লবেণর �চেয় 
�বিশ। আমরা �য �সািডয়াম �হণ কির তার ৭৫% পয�� টেমেটা সস, স�ুপ, মশলা, 
�নজাত খাবার এবং ��ত িম�েণর মেতা �ি�য়াজাত খাবার�িলেত লুিকেয় 
থােক। এখােন প�ু এবং খাদ� �লেবল স�েক�  আরও জাননু: 
www.myplate.gov

আপিন কীভােব চােপর সােথ �মাকািবলা কেরন তা ���পণূ�
��স র�চােপর উপর সরাসির �ভাব �ফেল। অেনক মানষু িসগােরট, অ�ালেকাহল 
বা পদাথ� ব�বহার সে� মানিসক চাপ �মাকােবলা. এই িজিনস�িল ��তর �া�� 
সমস�ার কারণ হেত পাের। এক� �া��কর উপােয় �মাকােবলা করার জন� �য সময় 
লােগ তা আপিন মলূ�বান।

�াথিমক য� ���পণূ�
আপনার �া�� পিরচালনার সেব�া�ম উপায়�িলর মেধ� এক� হল িনয়িমত �াথিমক 
যে�র ডা�ােরর কােছ যাওয়া। আপনার ডা�ার আপনােক পরামশ� িদেত পােরন এবং 
আপনােক সু�া�� বজায় রাখেত সাহায� করার জন� ওষধু িলেখ িদেত পােরন।

��স �মাকােবলায় সহায়তা পান

এির কাউি� ওয়াম�লাইন কল: (716)284-2941
�ট�ট: (716) 392-2221

এির কাউি� ২৪-ঘ�া আসি� হটলাইন (716) 831-7007

সংকট �সবা (716) 834-3131

আরও তথ� অনলাইনআরও তথ� অনলাইন

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.myplate.gov/
http://snapcapwny.org/#safety
http://mybenefits.ny.gov/
http://www.myplate.gov/
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