
আমার ক্রমবর্ধমান সমসযা কম করতে আমম কী করতে পামর? 
 ঝ ুঁ কি হ্রাস পায়। তবে তা এই ডায়াবেটিি পা র াগ কেবেষজ্ঞ রসো 

প্রকতষ্ঠাবে  রে রিাে সদবসে  এপবয়ন্টবেবন্ট আপো  উপকিত থািা 
উকিত।  

 আপোবি েকদ রপ্রসকিপেে জ তা (ডায়াবেটিস র াগীবদ  কেবেষ জ তা) 

পক ধাবে  প ােেশ রদওয়া হয়, তাহবে সেসেয় উক্ত জ তাই পক ধাে 
ি বেে। অেে রিাে জ তা পক ধাে ি বেে ো। ডায়াবেটিি 
র াবগ  এই কেবেষ জ তা পক ধাবে  ফবে আেসাব   ঝ ুঁ কি িবে। 
তবে তা আেসাব   ঝ ুঁ কি প ব াপ ক  দ ূ িব  কদবত পাব ো।  

ডায়াবেটিস র াবগ  এই কেবেষ জ তা পক ধাবে আেসা  এেং 
অঙ্গহাকে  ঝ ুঁ কিগুবো প ব াপ ক  দ ূ িব  কদবত পাব ো। 

আমম মকভাতব আমার অবস্থা পমরবেধ তন অবদান রাখতে পামর? 
আপোবি রে রেকডিোে প ােেশ রদওয়া হবয়বে তা অে স ণ িরুে। 
অকতক ক্ত ওজে িোবত হবে োবত পাবয়  উপ  এ  প্রভাে ো পবে। 
িা ণ েথােথভাবে কিকিৎসা ি া ো হবে 'িা িট ফ ট' (হাুঁে রভবঙ্গ 

োওয়া ো রেুঁবি োওয়া) র াবগ আিান্ত পা িায়ীভাবে ক্ষকতগ্রি হবয় 
িোিে প্রকতেন্ধী র াগ সৃকি ি বত পাব ।  
আপো  র াগ কেয়ন্ত্রবণ কেবি  প ােেশগুবো আপো  িাবজ আসবত পাব :  

 অতীবত কিকিৎসি া আপোবি রে প ােেশ কদবয়কেবেে তা অে স ণ 
িব  আপো  ডায়াবেটিস কেয়ন্ত্রবণ  াখ ে।  

 পাবয়  উপ  কেবেষজ্ঞ (পকডয়াকিস্ট) কিকিৎসবি  সাবথ এপবয়ন্টবেবন্ট  
আগ পেশন্ত আপকে আপো  দ ই পাবয়  অেিা রিি ি বত 
থািবেে।   

 আপো  িা িট পাবয়  কে াপত্তা কেকিত ি া  জেে আপোবি রে 
প ােেশ প্রদাে ি া হবয়বে তা অে স ণ িরুে।  

 সঠিি জ তা পক ধাবে  কেষয়টি কেকিত িরুে। অেেথায় আপো  
অপ  পাবয়  উপ  অকতক ক্ত িাপ পেবত পাব , ো  ফবে সেসো 
আব া জটিেত  রূপ ধা ণ ি বত পাব ।  

 ভা  েহবে  রক্ষবে আপকে পা কেবেষবজ্ঞ  প ােেশ কেবত পাব ে। 
তাোো কেকভন্ন সহায়ি েন্ত্র রেেে: িাি, োঠি, উকয়েবিয়া  ইতোকদ 
ো আপো  পাবয়  উপ  রথবি ওজে সক বয় কেবত সাহােে িব  
তা েেেহাব   রক্ষবেও পকডয়াকিবস্ট  প ােেশ কেবত পাব ে।  

আপোবি সাহােে ি বত এেং আপো  িা িট পাবয়  সঠিি েেেিাপো 
কেকিত ি বত এেং আপোবি প্রবে  উত্ত  কদবত এেং আপোবি প্রবয়াজেীয় 
প ােেশ কদবত ডায়াবেটিস পা কেবেষজ্ঞ এখাবে আবেে।   

আপনার সমসযার েীব্রো যখন কতম আসতব:  
েথােথ কিকিৎসা রেওয়া  প ও আপো  পাবয়  আিৃকতবত কিে  পক েতশ ে আসবত 
পাব । আপো  েকদ ডায়াবেটিস জ তা ো ইেবসাে (জ তায় পক বধয় কেবেষ রসাে) 

দ িা  হয়, তাহবে আপোবি এিজে পা কেবেষবজ্ঞ  সাবথ কেয়কেত রোগাবোগ 

ি বত হবে। রক্ষেকেবেবষ এিজে কেবেষজ্ঞ অবথশাটিস্ট (হাুঁবে  েোিো সহায়ি েন্ত্র 
কেবেষজ্ঞ) -এ  সাবথ আপো  রদখা ি া প্রবয়াজে হবত পাব । 

েেকক্তগত প ােেশ:  
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স্থানীয় যযাগাতযাগ সম্পমকধ ে েথ্য:  
োকি কডকসকিোক  ফ ট রিয়া  টিে: 

------------------------------------------------------------------------- 

পকডয়াকি কডপাটশ বেন্ট ো পাবয়  পাতা স  ক্ষা টিে:   

-------------------------------------------------------------------------  

কজকপ কিকেি:  

------------------------------------------------------------------------- 

 

রেসে রোবি  ডায়াবেটিস র াগ ধ া পবেবে তাবদ  সো  জেে এই 
কেফবেট তথা তথেপেটি প্রবোজে। এ  েবধে ১২ েেব   রেকে েয়বস  
কেশু াও অন্তভ শ ক্ত আবে।  

স্কটিে ডায়াবেটিস গ্রুপ - ফ ট এিেে গ্রুপ িতৃশ ি প্রস্তুতিৃত েেূ 
কেফবেবট  আদবে রসো েেেহা িা ীবদ  সহায়তায় এটি ততক  ি া 
হবয়বে। এ  োকেিাো স্বত্ত্বাকধিা ী- িবেজ অে পকডয়াকি। প্রিােো  
তাক খ: োিশ  ২০১৮। ক কভউ  তাক খ: োিশ  ২০২৩। এই কেফবেবট  েোপাব  
আপো  রে রিাে অকভেত সাদব  আেকন্ত্রত। দয়া িব  উক্ত অকভেত 
িবেজ অে পকডয়াকি  ইবেইে  footlit@scpod.org ঠিিাোয় পাঠিবয় কদে। 
ওবয়ে ঠিিাো: www.feetforlife.org/footcareleaflets  

প্রস্তুতিা ী: স্কটিে ডায়াবেটিস - ফ ট এিেে গ্রুপ 

In Bengali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advice for looking after your 

charcot foot to reduce the risk of 

amputation  

অঙ্গহামনর ঝ ুঁ মক কমাতে আপনার 
ডায়াতবটিস যরাগাক্রান্ত পাতয়র (চারকট 

ফ ট) পমরচযধা যনওয়া সংক্রান্ত পরামর্ধ 

 

ডায়াবেটিস সংিান্ত তথে এেং আপো  জীেে ও অঙ্গ-

প্রতেবঙ্গ  স  ক্ষা কেকিত ি া  প ােেশ 

 

mailto:footlit@scpod.org


'চারকট ফ ট' (ডায়াতবটিস যরাগাক্রান্ত পা) কী? 
িা িট ফ ট ডায়াবেটিস র াবগ  খ েই জটিে সেসো ো পাবয়  স্নায়  
(প্রাকন্তি কেউব াপোকথ) েি হবয় োওয়া  িা বণ হবত পাব ।  

ো া ডায়াবেটিি পা জটিেতা র াবগ  কিকিৎসায় অকভজ্ঞ, তাবদ  োধেবে 
িা িট পাবয়  কিকিৎসা ি াবো উকিত। আপোবি পকডয়াকিবস্ট  িাবে 
পাঠাবো উকিত ো  দক্ষতা আ  অকভজ্ঞতা আবে োহাবত আপকে েথােথ 
কিকিৎসা পাে এেং োকি-কডকসকিেো ী টীবে  িাে রথবি উপিৃত হবত 
পাব ে।   

িা িট ফ ট োেি র াগটি সৃকি হবে তা আপো  পাবয়  হাুঁে ে ে িব  
রফবে। এ  দ্বা া কেবদশে িব  রে, গুরুত ভাবে আহত ো হবেও উক্ত হাুঁে 
সহবজ রভবঙ্গ রেবত পাব  ো কেজ অেিাে রথবি সব  রেবত পাব । 
অকধিাংে র াগী  রক্ষবে রদখা রগবে, তা া তাবদ  পা আহত হওয়া  
কেষয়টি স্ম ণই ি বত পাব ে ো। আপো  পাবয়  স্নায়  েকদ েি হবয় 
োয়, তাহবেও আপকে পাবয়  উপ  ভ  কদবয় হাুঁটবত পা বেে; কেবজবি 

আঘাত ি া  প ও রিাে েেথা অে ভে ি বেে ো। েকদ এেেটি হয়, 
তাহবে আপো  পাবয়  ো াত্মি কেিৃকত ঘবট থািবে এেং আপো  পা 
স্বাভাকেি আিৃকতবত কফ বে ো। এবত আপো  পাবয়  উপবোগী জ তা 
পাওয়া খ েই িিি  হবে। তাই আবগ ভাবগ রিাে সেসো অে ভূত হবে 
তা রখয়াে ি া গুরুত্বপূণশ এেং রস েোপাব  রপোজীেীবদ  সাহােে 
রেওয়াও প্রবয়াজে।   

দ্রিেে: আপো  পাবয়  আিৃকতবত পক েতশ ে আসবে তা আেসা  হওয়া  
ঝ ুঁ কি েকৃি িব ।  

আেসা সহ ো আেসা  েেতীত িা িট ফ ট র াগটি খ েই ভয়ঙ্ক  হবয় 
উঠবত পাব । িা ণ এটি হাটশ  অোটাি, ররাি, পাবয়  অঙ্গহাকে ো অিাে 
েতৃ ে  ঝ ুঁ কি োকেবয় রদয়।  

আপো  ডায়াবেটিস কেয়ন্ত্রবণ  াখা, রিাবেস্ট ে এেং  ক্তিাপ কেয়ন্ত্রবণ 

 াখা, ধূেপাে েজশ ে ি া, িাকডশ ওভাস্ক ো  েোয়াে েকৃি ি া এেং ওজে 
কেয়ন্ত্রণ ি া  োধেবে এসে জীেে ও অঙ্গ কেেিিা ী র াবগ  ঝ ুঁ কি 
িোবো োয়।  

িা িট ফ ট র াবগ আিান্ত েেকক্তবদ  ওজে েহে ো িব  িাকডশ ওভাস্ক ো  
েোয়াে ি া  েোপাব  ডায়াবেটিস টিবে  কেবেষবজ্ঞ  সাবথ িথা েো 
উকিত, োবত তাবদ  ক্ষকতগ্রি পাবয় আব া ক্ষকত রোগ ো হয়।  

উবেখে, আপো  পক োব   সদসেবদ  েকদ হৃদব াবগ  অতীত ইকতহাস 

থাবি, তাহবে আপো ও হৃদব াগ হওয়া  সম্ভােো  ঝ ুঁ কি রথবি োয়।  

 

 

কেম্নেকণশত রিাে এিটি সেসো েকদ আপো  েবধে রদখা রদয়, তাহবে েত 
দ্রুত সম্ভে উপে ক্ত প ােেশ রেওয়া  জেে কজকপ ো িােীয় পকডয়াকি 
কডপাটশ বেন্ট ো োকি-কডকসকিোক  ফ ট রিয়া  টিবে  সাবথ রোগাবোগ 

িরুে (২৪ ঘণ্টা  েবধে):  
 পাবয়  পাতা ো আঙ্গ ে ফ বে োওয়া ো োে হবয় োওয়া অথো 

গ ে হবয় োওয়া; 

 িােোয় েত ে রিাে ফাটা ো ক্ষত রদখা কদবে; 

 আপো  আঙ্গ ে ো পাবয়  পাতায় েত ে িব  োে হওয়া ো 
িােো   ং েদবে োওয়া; 

 আপো  পাবয়  পাতায় েত ে িব  েেথা অে ভে হওয়া ো এেে 
েেথা অে ভূত হওয়া ো েোখো ি া োয় ো।  

 

আপো  িােোয় েকদ রিাে ফাটা রদখা োয় ো রিাে রফাস্কা রদখা রদয়, 
তাহবে জীোণ ে ক্ত িাপে কদবয় তা রেবি  াখ ে। রফাস্কা ফাটাবেে ো।  

কজকপ ো িােীয় পকডয়াকি কডপাটশ বেবন্ট  োকি-কডকসকিোক  ফ ট রিয়া  
টিে েকদ ো থাবি এেং আপো  পাবয়  উপসগশ ২৪ ঘণ্টা  েবধে রসব  
োওয়া  রিাে েক্ষণ রদখা ো োয়, তাহবে দয়া িব  িােীয় অোিকসবডন্ট 
এন্ড ইোবজশ কি কেভাবগ োে এেং আপো  সাবথ এই কেফবেটটিও কেবয় 
োে।  

আমার চারকট ফ ট যরাগ হতয়তে মকনা ো আমম মকভাতব জানতবা? 
িা িট ফ ট র াবগ  প্রাথকেি েক্ষণ হবো পাবয়  পাতা ো রগাোকে  
আিান্ত জায়গা ফ বে োওয়া ো উক্ত জায়গায় উষ্ণতা অে ভূত হওয়া। 
িখেও কিে টা োেবি হবয় োয়, ো অবেবি ভ বে ইেবফিেে কহবসবে ধব  
রেয়। স্নায়  েি হবয় োওয়া  িা বণ আিান্ত জায়গায় সাধা ণত েেথা 
অে ভূত হয়ো। তবে সেসেয় এেেটি হয়ো। অকধিাংে রক্ষবে রদখা োয়, 

এি পাবয়  পাতা আিান্ত হয়। োইবহাি, িদাকিৎ রদখা োয়, িাব া িাব া 

দ ই পাবয় িা িট ফ ট র াগ হয়, েকদও তা এিই সেবয় হয় ো। আপকে 
েকদ আবগভাবগ কিকিৎসা ো কেবয় পাবয়  উপ  ভ  কদবয় হাুঁটা িো 
ি বত থাবিে, তাহবে আপো  পাবয়  কেিৃকত ঘটবত পাব ।  

আমার পাতয়র যরাতগর মচমকৎসা যক করতবন? 
সাধা ণভাবে আপো  িা িট ফ ট র াগটি ডায়াবেটিস পা র াগ 
কেবেষবজ্ঞ  োধেবে কিকিৎসা এেং েেেিাপো ি াবো উকিত। এই ধ বে  
র াবগ  কিকিৎসায় অকভজ্ঞ রেে িবয়িজে কিকিৎসবি  সেন্ববয় এই 
র াবগ  কিকিৎসা রদওয়া হয়।  

আমার মচমকৎসার উতের্য কী? 
িা িট ফ ট র াগটি কিকিৎসা ি া  কতেটি গুরুত্বপূণশ িা ণ  বয়বে।  

 আপো  পাবয়  আিৃকতগত কি িায়ী পক েতশ ে র াধ ি া; 

 ভকেষেবত  সেসো  প্রকতব াধ ি া; 

 আপো  জীেে এেং অঙ্গ-প্রতেবঙ্গ  ঝ ুঁ কি হ্রাস ি া।  

মচমকৎসার মতর্য কী কী থ্াতক? 
এিোে িােশি ী কিকিৎসা হবো আপো  পাবয়  উপ  রথবি ওজে হ্রাস, 
োবত পাবয়  রজাোগুবো েবে ো োয় এেং আপো  পাবয়  কেিৃকত ো 
ঘবট। সাধা ণত হাুঁে ভাঙবে রেভাবে েোবন্ডজ কদবয় িাস্টা  ি া হয়, 

ঠিি অবেিটা এিই কেয়বে এই র াবগ  কিকিৎসায় েোবন্ডজ প াবো হয়। 
ডায়াবেটিস ো থািা েেকক্ত আহত হবে েতটা সেয় েোবন্ডজ পব , 
আপোবি তা  কতেগুণ সেয় ধব  েোবন্ডজ পব  থািবত হবে। আপকে রে 
কিকিৎসা পাবেে তা আপো  িােীয় ডায়াবেটিস পা র াগ কেবেষবজ্ঞ  
কিকিৎসা পিকত  উপ  কেভশ   ি বে।   

মচমকৎসার অপর্ন (পেন্দ):  
 িাস্টা  িাস্ট প াবো হবে। আপো  স্বািে-রসো রপোজীেী া 

কেয়কেতভাবে তা রদখবেে এেং প্রবয়াজে হবে তা পাকিবয় কদবেে।  

 এিটি িাস্ট ওয়ািা  প াবো হবে এেং এ  সাবথ কেবেষভাবে ততক  
ইেবসাে োগাবো থািবে। আপো  স্বািে-রসো রপোজীেী া 
কেয়কেতভাবে তা  রিি িব  রদখবেে।  

 আপো  পাবয়  তাপোো রিি ি া  জেে আপোবি কেয়কেতভাবে 
এিজে ডায়াবেটিস পা র াগ রসো  রেবিাে এিজে সদবসে  সাবথ 
রদখা ি বত হবে।  

 প্রবয়াজে হবে আপো  এক্স-র  ি াবো হবে।  

 

িা িট ফ ট র াবগ  কিকিৎসায় উপব   পিকতগুবো সফে কহবসবে প্রোকণত 
হবয়বে। তবে কিকিৎসি া রে প ােেশ কদবেে তা আপোবি িবঠা ভাবে 
রেবে িেবত হবে।  

 

 

 

 

 


