চাপের েুনর্ব ণ্টণ:
পায়ের উপর চায়পর পুনর্বণ্টয়ে সহােতা করয়ত আপনার পডিোডিস্ট (পা
ডর্য়েষজ্ঞ) র্া

অয়্বাটিস্ট

(হাাঁড়

নড়াচড়াে

সহােক

যন্ত্র

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

র্যর্হায়র

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

ডর্য়েষজ্ঞ) আপনায়ক রয যন্ত্র র্যর্হার করার পরামেব ডিয়েয়েন তা র্যর্হার
করুন। আপনার আলসার ররাগ রসয়র যাওোর আগ পযবন্ত আপনায়ক রকান

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

কাস্ট (প্লাস্টার), ওোডকিং র্ুট র্া ডর্য়েষ জুতা পডরধান করার পরামেব রিওো
হয়ে ্াকয়ত পায়র। আপনার পায়ের উপর চাপ রাখার সমে আপনার উডচত
সর্সমে তা পডরধান কয়র ্াকা।
আপনার পা রিখাশুনার করার র্যাপায়র আপনায়ক রয পরামেব রিো হয়েয়ে
তা রময়ন চলুন। পায়ের ডনরাপত্তা ডর্ধান সিংক্রান্ত ডর্য়েষজ্ঞ ডচডকৎসয়কর
পরামেব রনওোর পয়র িুই এপয়েন্টয়ময়ন্টর মাঝখায়ন আপনার িুই পায়ের
অর্স্থা রচক কয়র ডনয়র্ন। অপর পায়ে সঠিক জুতা পডরধায়নর ডর্ষেটি

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

ডনডিত করুন। অনয্াে এই পায়ের উপর অডতডরক্ত চাপ পড়য়ত পায়র, যার
ফয়ল সমসযা আয়রা জটিলতর রূপ ধারে করয়ত পায়র।
ভার র্হয়নর রেয়ে আপডন পা ডর্য়েষয়জ্ঞর পরামেব ডনয়ত পায়রন। তাোড়া
ডর্ডভন্ন সহােক যন্ত্র রযমন: ক্রাচ, লাঠি, উডেলয়চোর ইতযাডি যা আপনার
পায়ের উপর র্য়ক ওজন সডরয়ে ডনয়ত সাহাযয কয়র তা র্যর্হায়রর রেয়েও
পা ডর্য়েষয়জ্ঞর পরামেব ডনয়ত পায়রন।

েডিয়াডির (ো ডর্পেষজ্ঞ) এেপয়ন্টপেন্ট:
আপনার আলসার ররাগ সারায়নার জনয সর্সমে িাক্তায়রর সায়্ ডগয়ে রিখা
করুন। উক্ত েত রসয়র যাওোর আগ পযবন্ত আপনায়ক ডনেডমতভায়র্
িাক্তায়রর সায়্ রিখা করা লাগয়ত পায়র। রজলা র্া কডমউডনটি পযবায়ের
নাসব, প্র্যাকটিস নাসব, ডচডকৎসা কয়ের নাসব র্া পা ররায়গর িাক্তায়রর সায়্
আপনার এপয়েন্টয়মন্ট ডনয়ত হয়ত পায়র।

এডন্টর্াপয়াটিক ডচডকৎসা:
আঘাতপ্র্াপ্ত স্থায়ন র্া ডনকটর্তী জােগাে ইনয়ফকেন (ঘা) রিখা ডিয়ল আপনায়ক
এডন্টর্ায়োটিক রসর্য়নর পরামেব রিওো হয়র্। এডন্টর্ায়োটিক রসর্য়ন রকান সমসযা
রযমন: লাল লাল ফু সকুডড়, র্ডম র্ডম ভার্ র্া িােডরো ইতযাডি রিখা ডিয়ল, রয
িাক্তার আপনার ডচডকৎসা কয়রডেয়লন তার কায়ে উক্ত সমসযার ক্া জানান।
সিংডিষ্ট ডচডকৎসক না ্াকয়ল, পরামেব রনওোর জনয তৎেোৎ আপনার ডজডপর
সায়্ রিখা করুন। রয িাক্তার আপনার ডচডকৎসা কয়রয়েন ডতডন র্া ডজডপর
পরামেব র্যতীত এডন্টর্ায়োটিক রনওো র্ন্ধ করয়র্ন না।
ইনয়ফকেয়নর অর্স্থা যডি খারাপতর হে, অ্বাৎ লালয়চ ভার্, র্য্া র্া জ্বয়রর
ময়তা উপসগব যডি আয়রা রর্য়ড় যাে, তাহয়ল আপনার অঙ্গ রো করা র্া
আপনার জীর্ন রো করার জনয আপনায়ক তৎেোৎ হাসপাতায়ল রযাগায়যাগ
করা লাগয়ত পায়র।

অোপরেন:
মায়ঝময়ধয ইনয়ফকেন যডি গুরুতর আকার ধারে কয়র, আঘাতপ্র্াপ্ত স্থানটি
পডরষ্কার করার জনয অপায়রেন করা িরকার হয়ত পায়র। রকান ইনয়ফকেন
যডি খুর্ই গুরুতর অর্স্থাে রপ াঁয়ে যাে, রসয়েয়ে আপনার পায়ের সুস্থ অিংেটি
রো করার জনয আক্রান্ত অিংেটি রকয়ট রফলার প্র্য়োজন হয়ত পায়র। আপনার
েরীয়রর রক্ত সঞ্চালন যডি কয়ম যাে, তাহয়ল আলসার আক্রান্ত জােগাে রয়ক্তর
সঞ্চালন র্াড়ায়নার জনয অপায়রেন করা িরকার হয়ত পায়র।

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

মাস: ------------------------------- ২০---------স্থানীয় য াগাপ াগ সম্পডকবত তথ্য:
মাডি ডিডসডপ্লনাডর ফু ট রকোর টিম:
-------------------------------------------------------------------------

পডিোডি ডিপাটবয়মন্ট র্া পায়ের পাতা সুরো টিম:
-------------------------------------------------------------------------

ডজডপ ডিডনক:
-------------------------------------------------------------------------

Looking after your diabetic foot
ulcer to reduce the risk of

রযসর্ রলায়কর িাোয়র্টিস ররাগ ধরা পয়ড়য়ে তায়ির সর্ার জনয

amputation

এই ডলফয়লটটি (ত্যপে) প্র্য়যাজয। এর ময়ধয ১২ র্েয়রর রর্ডে
র্েয়সর ডেশুরাও অন্তভুব ক্ত আয়ে।

অঙ্গহাাডনরঝুঁুডকঝকোপতঝপেনারঝ
োপয়রঝিায়াপর্টিসজডনতঝপলসারঝ

স্কটিে িাোয়র্টিস গ্রুপ - ফু ট একেন গ্রুপ কততব ক প্র্স্তুতকত ত মূল
ডলফয়লয়টর আিয়ল রসর্া র্যর্হারকারীয়ির সহােতাে এটি ততডর

যরাগ (িায়াপর্টিকঝফুটঝপলসার)ঝ
ে ব পর্ক্ষণ

করা হয়েয়ে। এর মাডলকানা স্বত্ত্বাডধকারী- কয়লজ অর্ পডিোডি।

িাোয়র্টিস সিংক্রান্ত ত্য এর্িং আপনার

প্র্কােনার তাডরখ: মাচব ২০১৮। ডরডভউর তাডরখ: মাচব ২০২৩। এই
ডলফয়লয়টর র্যাপায়র আপনার রয রকান অডভমত সািয়র আমডন্ত্রত।
িো কয়র উক্ত অডভমত কয়লজ অর্ পডিোডির ইয়মইল
footlit@scpod.org

ঠিকানাে

MLT.DIABFU.18_08810

ররাগ

In Bengali

র্যডিগত েরােেব :

পাঠিয়ে ডিন। ওয়ের্

www.feetforlife.org/footcareleaﬂets
প্র্স্তুতকারী: স্কটিে িাোয়র্টিস - ফু ট একেন গ্রুপ

ঠিকানা:

জীর্ন ও অঙ্গ-প্র্তযয়ঙ্গর সুরো ডনডিত
করার পরামেব

'িায়াপর্টিক ফুট পলসার কী?
"আপনার িাোয়র্টিক ফু ট আলসার আয়ে।" এর মায়ন আপনার চামড়ার
ডনয়চর একটি অিংে রভয়ঙ্গ রগয়ে এর্িং এর ডনয়চর টিসুয এখন মুক্ত হয়ে
রগয়ে।

পোর োপয় যকান সেসযা যেখা ডেপল র্াঝ ো ডনপয় যকান
উপেগ প্রকাে যেপল পডে কী করপর্া?
ডর্পি ডচহ্ন:
আলসায়রর ডচডকৎসা চলাকালীন সমে ডনম্নর্ডেবত রকান একটি সমসযা যডি

িাোয়র্টিস ররাগ আয়ে এমন ডকেু রলায়কর রেয়ে রিখা রগয়ে, তায়ির
চামড়ার েত সহয়জ শুকাে না এর্িং সামানয আঘাত পাওোর পয়র তায়ির
আলসার হওোর ঝুাঁ ডক ্াকয়ত পায়র।

আপনার ময়ধয রিখা রিে, তাহয়ল যত দ্রুত সম্ভর্ উপযুক্ত পরামেব

প্র্ডত িেজন িাোয়র্টিস ররাগীর ময়ধয একজয়নর রকান এক পযবায়ে পায়ের
আলসার হে।



রকান র্য্া র্া কম্পন আয়ে ডক?




আপনার পায়ের পাতা ডক স্বাভাডর্য়কর রচয়ে রর্ডে গরম ময়ন হয়ে?
অনয রকান জােগা ডক লাল হয়ে যায়ে র্া ফু য়ল যায়ে র্া অনয

িাোয়র্টিস ররাগীয়ির ময়ধয যায়ির পায়ে আলসার হে তায়ির অর্স্থা খুর্ই
গুরুতর। কারে তা হাটব অযাটাক, ররাক, পায়ের পাতা র্া পায়ের অঙ্গহাডন
র্া অকাল মততুযর ঝুাঁ ডক র্াডড়য়ে ডিয়ত পায়র।

রনওোর জনয ডজডপ র্া স্থানীে পডিোডি ডিপাটবয়মন্ট র্া মাডি-ডিডসডপ্লনাডর
ফু ট রকোর টিয়মর সায়্ রযাগায়যাগ করুন (২৪ ঘণ্টার ময়ধয):

রকান জােগাে ডক প্র্িান রিখা ডিয়ে?


রকান ডকেু রর্র হয়ে ডক?

পায়ের আলসার র্য়ক ইনয়ফকেন হয়ত পায়র এর্িং অঙ্গহানীর ঝুাঁ ডক
র্াড়ায়ত পায়র। এটি য্াদ্রুত কাযবকরভায়র্ ডচডকৎসা করা না হয়ল এর



আপনার পায়ের পাতা র্য়ক নতু ন রকান ঘ্রাে রর্র হয়ে?



আপনার ডক জ্বয়রর ময়তা রকান উপসগব আয়ে?

কারয়ে অকাল মততুযও হয়ত পায়র। আপনার পায়ে রক্ত সঞ্চালন কম হয়ল,
তা উপয়রাক্ত ঝুাঁ ডক আয়রা র্াডড়য়ে রিে।



আপডন ডক লালয়চ রকান িাগ রিয়খয়েন?



আপনার ডক শ্বায়সর কষ্ট হয়ে?

আপনার িাোয়র্টিস ডনেন্ত্রয়ে রাখা, রকায়লস্টরল এর্িং রক্তচাপ ডনেন্ত্রয়ে



আপনার েরীয়রর তাপমাো ডক ৩৮.৩ ডিডগ্র রস. (১০১ ডিডগ্র ফা.)
এর রর্ডে র্া

৩৬ ডিডগ্র রস. (৯৬ ডিডগ্র ফা.) -এর রচয়ে কম?

রাখা, ধূমপান র্জব ন করা, কাডিবওভাস্কু লার র্যাোম র্তডি করা এর্িং ওজন
ডনেন্ত্রে করার মাধযয়ম এসর্ জীর্ন ও অঙ্গ ডর্নষ্টকারী ররায়গর ঝুাঁ ডক
কমায়না যাে।



ফু ট আলসার ররায়গ আক্রান্ত র্যডক্তয়ির ওজন র্হন না কয়র
কাডিবওভাস্কু লার র্যাোম করার র্যাপায়র িাোয়র্টিস টিয়মর ডর্য়েষয়জ্ঞর

আপনার চামড়াে যডি নতু ন রকান ফাটা রিখা যাে র্া রকান রফাস্কা রিখা

সায়্ ক্া র্লা উডচত, যায়ত তায়ির েডতগ্রস্থ পায়ে আয়রা েডত না হে।
উয়েখয, আপনার পডরর্ায়রর সিসযয়ির যডি হৃিয়রায়গর অতীত ইডতহাস
্ায়ক, তাহয়ল আপনারও হৃিয়রাগ হওোর সম্ভার্নার ঝুাঁ ডক র্য়ক যাে।
রযয়হতু আপনার িাোয়র্টিক ফু ট আলসার আয়ে, তাই আপনার ডনেডমতভায়র্
পায়ের ডচডকৎসা চাডলয়ে যাওো উডচত। আপনার পা ররাগ ডর্য়েষজ্ঞ
(পডিোডিস্ট) আপনার ডচডকৎসার জনয একটি পডরকল্পনা সাজায়র্ন।
িাোয়র্টিস ররাগীয়ির ডর্য়েষ জুতা এর্িং ইনয়সাল র্যর্হার করার মাধযয়ম
আলসায়রর ঝুাঁ ডক কময়ত পায়র। তয়র্ তা আলসায়রর ঝুাঁ ডক পুয়রাপুডর িূর
কয়র ডিয়ত পায়রনা।

আপনার হৃিস্পন্দন গডত ডক ডমডনয়ট ৯০ ডর্য়টর রচয়ে রর্ডে?

ক্রের্র্ব োনঝসেসযাঝহ্রাসঝকরপতঝপডেঝকীঝকরপতঝোডর?
ডকভায়র্ রেডসিং খুয়ল আয়রকটি রেডসিং লাগায়ত হে তা যডি
আপনায়ক রিখায়না না হয়ে ্ায়ক এর্িং আপনার কায়ে যডি
উপযুক্ত রেডসিং সরঞ্জাম না ্ায়ক, তাহয়ল ডনয়জ ডনয়জ রেডসিং এর কাপড় পািায়ত যায়র্ন না।
প্র্ডতডিন আপনার পা রচক করুন।
অনয রকান সমসযা র্া রকান ডর্পি ডচহ্ন রিখা ডিয়ে ডকনা তা
রিখার জনয প্র্ডতডিন আপনার পা রচক কয়র রিখুন। আপডন যডি
ডনয়জ ডনয়জ তা করয়ত না পায়রন, তাহয়ল আপনার স্বামী/স্ত্রীর র্া
রিখাশুনাকারীর সহােতা ডনন।
যেডসিং ডিজাপর্ন না।
রেডসিং ডভজায়ল েত শুকাে না এর্িং এর মাধযয়ম আলসার
আক্রান্ত এলাকাে র্যাকয়টডরো প্র্য়র্ে কয়র। তাই এটি আয়রা রর্ডে
সমসযা ততডর করয়র্। রেডসিং -এর কাপড় শুকনা রাখার জনয
আপনার পডিোডিস্ট আপনায়ক রেডসিং প্র্য়টক্টর ডিয়র্ন অ্র্া
ডতডন আপনায়ক একটি ফমব ডিয়র্ন, যা আপডন
কায়ে ডনয়ে যায়র্ন ডতডন রপ্র্সডক্রপেন অনুযােী
প্র্য়টক্টর ডিয়র্ন। রেডসিং প্র্য়টক্টর র্যর্হার কয়র
রেডসিং শুকনা ররয়খ ডনরাপিভায়র্ রগাসল করয়ত

আপনার ডজডপর
আপনায়ক রেডসিং
আপডন আপনার
পারয়র্ন।

পেনার োপয়র পক্রান্ত জায়গার চারোে পর্দ্ব রাখুন।
রিে, তাহয়ল জীর্ােুমক্ত
ু
কাপড় ডিয়ে তা রেয়ক রাখুন। রফাস্কা ফাটায়র্ন
না।
ডজডপ র্া স্থানীে পডিোডি ডিপাটবয়ময়ন্টর মাডি-ডিডসডপ্লনাডর ফু ট রকোর
টিম যডি না ্ায়ক এর্িং আপনার পায়ের উপসগব ২৪ ঘণ্টার ময়ধয রসয়র
যাওোর রকান লেে রিখা না যাে, তাহয়ল িো কয়র স্থানীে অযাকডসয়িন্ট
এন্ড ইমায়জব ডি ডর্ভায়গ যান এর্িং আপনার সায়্ এই ডলফয়লটটিও ডনয়ে
যান।

পেনার িায়াপর্টিক ফুট পলসাপরর েডিয়াডি ডচডকৎসা:
িাোয়র্টিস ররাগজডনত পায়ের আলসার মায়ঝময়ধয েক্ত চামড়ার ডনয়চ
লুডকয়ে ্ায়ক এর্িং এয়ির চারপায়ে মরা টিসুয সিংগ্রহ করয়ত পায়র।
আলসার সারায়নার জনয পডিোডিয়স্টর এটি িূর করা প্র্য়োজন হয়র্। তাই
উক্ত আলসার র্য়ক সামানয ডকেু রক্তপাত হয়ত পায়র। এটি সম্পূেবরূয়প
স্বাভাডর্ক প্র্ডক্রো। ডনয়জ ডনয়জ আপনার আলসার ভায়লা করার রচষ্টা
করয়র্ন না।

আপনার চামড়া যডি শুকনা হে, তাহয়ল প্র্ডতডিন ময়েিারাইডজিং
ডক্রম র্যর্হার করুন। আক্রান্ত জােগা এর্িং পায়ের আঙ্গুয়লর
মাঝখায়ন ময়েিারাইডজিং ডক্রম র্যর্হার করয়র্ন না।

পক্রান্ত ো ডর্শ্রাপে রাখুন।
অপ্র্য়োজয়ন িাাঁড়ায়না র্া হাাঁটা র্য়ক ডর্রত ্াকুন। আক্রান্ত
জােগাে ক্রমাগত চাপ পড়য়ল তা সহয়জ সারয়র্ না। যত রর্ডে
সম্ভর্ ডর্শ্রায়ম ্াকুন। আপনায়ক র্লা হয়ে ্াকয়ল, পায়ের ররাগ
সারায়নার জনয আপনার পা উপয়র রাখুন।

