প্রেসক্রিপশন জুতা (ডায়াবেটিস প্ররাগীবের ক্রেবশষ জুতা):
ডায়াবেটিস প্ররাগীবের ক্রেবশষ জুতা:

েযক্রিগত পরা শশ :

আপনাকে যদি দিকেষ জুতা দিওয়া হয়, তাহকে তা দনদিি ষ্ট দনকিি েনা

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

অনুযায়ী ততদি েিা হকি।। আপনাি অক্িাটিস্ট (দয দিকেষজ্ঞ দনদিি ষ্ট জুতা

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

িযিহাকিি পিামেি দিকয়কেন) িা পদিয়াদিস্ট (পা দিাগ দিকেষজ্ঞ) আপনাকে
দয দনকিি েনা দিকিন তা আপদন দমকন চেকিন। শুরুি দিকে আপদন অল্প
দেেু সমকয়ি জনয িাসায় উক্ত জুতা পিকিন এিং ঘষিণ িা চাকপি
োিকণ দোন সমসযা ততদি হকে দেনা িা পাকয়ি দোন অংে োেকচ হকয়
যাকে দেনা তা দচে েকি দিখকিন। যদি এই ধিকনি দোন সমসযা দিখা

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

যায়, তাহকে েীঘ্রই আপনাি অক্িাটিস্ট িা পদিয়াদিকস্টি সাক্ দযাগাকযাগ
েরুন।
আপনাকে প্র্কম দয জুতা দিওয়া হকি তাকত দসটা যদি আিামিায়ে এিং

---------------------------িতি মাকন আপনাি পাকয়ি ঝুুঁ দেি মাত্রা:

In Bengali

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

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

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

দিট হয় এিং একত যদি আপদন এিং আপনাি অক্িাটিস্ট সন্তুষ্ট হন,

সাম্প্রদতে সমকয় আপনাি পা পিীক্ষায় দিখা দগকে, িায়াকিটিকসি
দনম্নিদণিত মাত্রাি োিকণ আপনাি পাকয়ি দিাগ এিং আেসাি হওয়াি

তাহকে এিপকি আপনাকে আকিে

ঝুুঁ দে আকে:

দজাড়া জুতা দিওয়া হকি। আপদন

সিসময় শুধু এই জুতাগুকোই িযিহাি েিকিন। এটা জরুদি দয, িাসাি
দিতকি এিং িাইকি আপদন সিসময় এই জুতাগুকো িযিহাি েিকিন।
জুতাি সাক্ সাধািণত ইনকসােও দিওয়া হয়। ইনকসাে আপনাি জুতাি
খুিই গুরুত্বপূণি অংে। আপনাি পদিয়াদিস্ট িা অক্িাটিস্ট না িো পযিন্ত
আপদন তা খুেকিন না। প্রদতদিন জুতাি দিতকি দোন িস্তু ঢু কেকে দেনা
দচে েকি দিখকিন এিং জুতাি ইনকসাে িা োইদনং -এি দোন ক্ষদত
হকয়কে দেনা তাও দচে েকি দিখকিন।
আপনাি জুতায় দোন ক্ষয় িা দেকড় দগকে আপনাি অক্িাটিস্ট িা
পদিয়াদিকস্টি সাক্ দযাগাকযাগ েিকিন, যাকত উক্ত জুতা দমিামত েকি
দিওয়া যায়।
দযদন আপনাকে জুতা দিকিন, দতদন আপনাকে দপ্রসদিপেন অনুযায়ী জুতাি
িযিহাি দনদিত েিকত জুতাি দমিামত িা পাল্টাকনাি উপায় সম্পকেি
জাদনকয় দিকিন।

দনম্ন/মধযম/উচ্চ/িম হ্রাসমান মাত্রাি িায়াকিটিস
স্থানীয় প্র াগাব াগ সম্পক্র শ ত তথ্য:
পদিয়াদি দিপাটিকমন্ট:
-------------------------------------------------------------------------

দজদপ দিদনে:

Footwear advice to reduce

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

the risk of amputation

অক্িাটিক্স দিপাটিকমন্ট:

অঙ্গহাাক্রনর ুঁুক্র
াবত ক্রেবশষ
জুতা পক্ররধাবনর পরা শশ

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

প্র াজা, স্টক্র িংস এেিং টাইটস:

দযসি দোকেি িায়াকিটিস দিাগ ধিা পকড়কে তাকিি সিাি জনয এই

প্রদতদিন আপনাি দমাজা, স্টদেংস এিং টাইটস পদিিতি ন েিকিন। এসি
িস্তুকত দমাটা দসোই িা দসম ্াো উদচত নয়। এগুকোি সাক্

দেিকেটটি (ত্যপত্র) প্রকযাজয।
দেশুিাও অন্তিুি ক্ত আকে।

দিদতিাপে (ইোদস্টে) টপস ্াো উদচত নয়। দেেু িড় িড় দিাোকন
উপযুক্ত পণয পাওয়া যায়। দিস্তাদিত তক্যি জনয আপনাি পদিয়াদিস্টকে

স্কটিে িায়াকিটিস গ্রুপ - িু ট এেেন গ্রুপ েততি ে প্রস্তুতেত ত মূে
দেিকেকটি আিকে দসিা িযিহািোিীকিি সহায়তায় এটি ততদি েিা

দজকজ্ঞস েরুন। আপনাি সি দমাজা, স্টদেংস এিং টাইটস আপনাি পাকয়ি
আোকিি সাক্ মানানসই হকত হকি।

এি মকধয

১২

িেকিি

দিদে

িয়কসি

হকয়কে। এি মাদেোনা স্বত্ত্বাদধোিী- েকেজ অি পদিয়াদি। প্রোেনাি
তাদিখ: মাচি ২০১৮। দিদিউি তাদিখ: মাচি ২০২৩। এই দেিকেকটি িযাপাকি

মকন িাখকিন, দোন জুতা, দমাজা, স্টদেংস িা টাইটস সম্পকেি আপনাি মকন

আপনাি দয দোন অদিমত সািকি আমদিত। িয়া েকি উক্ত অদিমত

দোন প্রশ্ন জাগকে িা সঠিে দসদ্ধাকন্ত উপনীত হকত না পািকে, আপনাি
পদিয়াদিস্টকে দজকজ্ঞস েরুন। দতদন আপনাকে উপযুক্ত ত্য দিকয়
সহায়তা েিকিন।

দিন। ওকয়ি ঠিোনা: www.feetforlife.org/footcareleaﬂets

footlit@scpod.org ঠিোনায় পাঠিকয়
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েকেজ অি পদিয়াদিি ইকমইে

িায়াকিটিস সংিান্ত ত্য এিং আপনাি জীিন ও অঙ্গপ্রতযকঙ্গি সুিক্ষা দনদিত েিাি পিামেি

জুতা এেিং ডায়াবেটিস:
সিিাদধে উপযুক্ত জুতা পদিধাকনি িযাপাকি এই দেিকেকট পিামেি দিওয়া
হকয়কে। এখাকন আপনাি পাকয়ি আেত দত এিং িায়াকিটিস দিাকগি দিষয়টি
দিকিচনায় দিকখ উপযুক্ত পিামেি দিওয়া হকয়কে।
িায়াকিটিস দিাগীকিি পাকয় সমসয হওয়াি অনযতম এেটি োিণ হকো
তাকিি জুতা য্ায্িাকি দিট না হওয়া।
ডায়াবেটিবসর ারবে প্র ন আপনার পাবয়র ক্ষক্রত হাওয়ার ুঁুক্র থ্াব ?
িায়াকিটিস ্াো দিাগীকিি পাকয়ি ক্ষত দিকড় দগকে তা গুরুতি আোি

ি েধশ ান স সযা হ্রাস
েক্রতক্রেন আপনার পা প্রে

রবত আক্র
রুন :

ী

রবত পাক্রর?

প্রদতিাি যখন আপদন জুতা, দমাজা িা টাইটস খুেকিন, তখন আপনাি পা
দচে েকি দিখকিন। পাকয় দোন োে দচহ্ন িা দিাস্কা হকয়কে দেনা তা
দচে েকি দিখুন।
আপনার জুতা প্রে

রুন ;

জুতা পদিধাকনি সময় জুতাি িাইকি দোন ধািাকো িস্তু দযমন: দপন,
দপিাে িা গ্লাকসি টু েিা দেকগ আকে দেনা তা দচে েকি দিখুন। তাোড়া

ধািণ েিকত পাকি। োিণ এি দ্বািা হাটি অযাটাে, দরাে, পা দেকট দিো
িা অোে মততুয ঘটকত পাকি।

জুতাি দিতকি দোট দোন িস্তু ঢু কেকে দেনা তা দচে েিাি জনয জুতাি
দিতকি হাত িুোন।

আপনাি িায়াকিটিস দনয়িকণ িাখা, দোকেস্টিে এিং িক্তচাপ দনয়িকণ

আপনার পাবয়র আ ৃ ক্রত:

িাখা, ধূমপান িজি ন েিা, োদিিওিাস্কু োি িযায়াম িতদদ্ধ েিা এিং ওজন
দনয়িণ েিাি মাধযকম এসি জীিন ও অঙ্গ দিনষ্টোিী দিাকগি ঝুুঁ দে
েমাকনা যায়।

সমকয়ি সাক্ সাক্ আপনাি পাকয়ি আোি-আেত দতকত পদিিতি ন আসকত
পাকি। তাই জুতা দেনাি সময় তা আপনাি পাকয় য্ায্িাকি দিট হকে
দেনা তা দচে েকি দিখুন।

উকেখয, আপনাি পদিিাকিি সিসযকিি যদি হৃিকিাকগি অতীত ইদতহাস

নতু ন জুতা িয়:
আপনার পা প্র বপ ক্রনন;
আপনাি পা দমকপ দনন এিং নতু ন জুতা আপনাি পাকয় য্ায্িাকি দিট

্াকে, তাহকে আপনািও হৃিকিাগ হওয়াি সম্ভািনাি ঝুুঁ দে দ্কে যায়।
দনম্নিদণিত দোন এেটি সমসযা যদি আপনাি মকধয দিখা দিয়, তাহকে যত
দ্রুত সম্ভি উপযুক্ত পিামেি দনওয়াি জনয দজদপ িা িানীয় পদিয়াদি
দিপাটিকমন্ট িা মাদল্ট-দিদসদিনাদি িু ট দেয়াি টিকমি সাক্ দযাগাকযাগ
েরুন (২৪ ঘণ্টাি মকধয):


পাকয়ি পাতা িা আঙ্গুে িু কে যাওয়া িা োে হকয় যাওয়া, গিম হকয়
যাওয়া;



চামড়ায় নতু ন দোন িাটা িা ক্ষত দিখা দিকে;



আপনাি আঙ্গুে িা পাকয়ি পাতায় নতু ন েকি োে হওয়া িা
চামড়াি িং িিকে যাওয়া;



আপনাি পাকয়ি পাতায় নতু ন েকি িয্া অনুিি হওয়া িা এমন
িয্া অনুিূত হওয়া যা িযাখযা েিা যায় না।

আপনাি চামড়ায় যদি দোন িাটা দিখা যায় িা দোন দিাস্কা দিখা দিয়,
তাহকে জীিাণুমক্ত
ু োপড় দিকয় তা দঢকে িাখুন। দিাস্কা িাটাকিন না।

হকে দেনা তা দচে েকি দনন।
ভালভাবে ক্রিটিিং হাওয়া জুতা:

নতু ন জুতা পকি ঘকিি চািপাকে হাুঁটুন।
সামানয সমকয়ি (২০ দমদনট) জনয নতু ন জুতা পকি আপনাি ঘকি
হাুঁটাহাুঁটি েরুন এিং এিপকি আপনাি পাকয়ি অিিা পিীক্ষা েকি
দিখুন। ঘষিণ িা চাকপি োিকণ দোন োেকচ িাগ সতদষ্ট হকয়কে দেনা িা
দোন সমসযা হকয়কে দেনা তা দচে েকি দিখুন। যদি এই ধিকনি সমসযা
দিখা দিয়, তাহকে আপদন তা দিাোকন দিিত দিকত পািকিন। তকি তা
িাইকি পদিধান েিাি পকি দিাোকন দিিত দিকত যাকিন না।
নতু ন জুতাি দক্ষকত্র পিামেি
আপনাি নতু ন জুতা আপনাি জনয উপযুক্ত দেনা দস িযাপাকি দনদিত
হকত না পািকে উক্ত জুতা পদিধান েিাি আকগ আপনাি পদিয়াদিকস্টি
পিামেি দনন।
সুপাক্ররশ ৃ ত জুতা
জুতার ধরন
িােিাকি দিটিং হওয়া জুতা, িুট িা দিতাওয়াো দিইনাি জুতা িা রযাপ
িাকসদনং -এি আপনাি পাকয় যক্ষ্ট সাকপাটি পাওয়া যায়। জুতাি দিতকি
আপনাি পা িাকোিাকি িসাকত এিং ঘষিণ প্রদতকিাধ েিকত এসি দিতা
সাহাযয েকি।
ক্রহাবলর উচ্চতা:
আপনাি জুতাি দহকেি উচ্চতা ২.৫ দসদন্টদমটাকিি (১ ইদি) দিদে হওয়া
উদচত নয়।

আুঁটসাুঁট হয়, তাহকে তা আপনাি পাকয়ি আঙ্গুকেি উপি চাপ প্রকয়াগ
েিকি।

ো ৃ ক্রত উপাোন:
সম্ভি হকে আপনাি জুতাি উপকিি অংে প্রােত দতে উপািান (দযমন:
নিম দেিাি) দিকয় ততদি হওয়া উদচত। ঘষিণ ততদি েিা িযতীত দেিাি
আপনাি পাকয় জুতাটিকে িােিাকি দিট েিকি এিং তা আপনাি পা িু কে

সেস য় উভয় জুতা পক্ররধান বর প্রেখুন।
নতু ন জুতা দেনাি সময় সিসময় উিয় পাকয় জুতা পদিধান েকি পিীক্ষা
েকি দিখুন। অদধোংে দোকেি উিয় পাকয়ি আোি সামানয পত্ে হয়।

আপনাকে দিওয়া দিকেষ জুতাি অিিা দচে েকি দিখুন এিং দোন
দমিামত প্রকয়াজন হকে দেনা তাও দিকখ দনন।

আপনাি পা অনুযায়ী আপনাি জুতা যাকত পযিাপ্ত পদিমাকণ েম্বা, গিীি
এিং প্রেস্ত হয় তা দনদিত েরুন। আপনাি জুতা যদি খুি দিদে

যাওয়া প্রদতকিাধ েিকি।

আপনার ক্রনবজর জুতা ক্রনবজ ক্র নুন।

দেুঁকড় যাওয়া িা ক্ষকয় যাওয়া:

যদি সম্ভি হয়, আপদন দনকজ জুতাি দিাোকন যাকিন। অনযজনকে িকে
আপনাি জনয জুতা দেনকিন না।

জুতা দেুঁকড় যাওয়া িা ক্ষকয় যাওয়াি েক্ষণ:
জুতাি দজাড়ায় িা োইদনং -এ দেুঁকড় যাওয়া এিং দসাে িা দহে ক্ষকয়
যাওয়াি দচহ্ন দচে েকি দিখুন। আপনাি জুতা িাকো অিিায় আকে
দেনা তা সিসময় দচে েকি দিখুন। যদি জুতাি দোন অংে দেুঁকড় িা
ক্ষকয় যায় এিং যদি তা দমিামত েিা না যায়, তাহকে উক্ত জুতাি
পদিিকতি অনয জুতা িযিহাি েরুন।

