শক্ত চামড়া এবং চাট (পায়ের শক্ত মরা চামড়া):
আপনি নিজে নিজে আপিার পাজের শক্ত চামড়া বা কড়া দূর করার
চচষ্টা করজবি িা। প্রজোেি হজে আপিার পনিোনিস্ট আপিাজক এই
বযাপাজর প্রজোেিীে পরামশশ প্রদাি করজবি।
কড়ার চচচকৎসাে ফায়মেচসর দ াকান বা অনযানয জােগাে পাওো
ওষুধপত্র:

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

ফাজমশনির চদাকাি বা অিযািয োেগাে কড়ার নচনকৎিাে চেিব নেনিষ
বযবহৃত হে তা বযবহার করজবি িা। িাোজবটিি চরাগীজদর এই ধরজির

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

নেনিষপত্র বা নচনকৎিা গ্রহণ করা উনচত িে, কারণ তা অতযন্ত নবপজ্জিক
হজে উঠজত পাজর এবং এর মাধযজম িতু ি ক্ষত বা ঘা ততনর হজত পাজর।

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

উচ্চ বা চনম্ন তাপমাত্রা বজেন কয়র চলুন:

িািীে চোগাজোগ িম্পনকশ ত তথয:

আপিার পা েনদ ঠাণ্ডা থাজক, তাহজে চমাো পনরধাি করুি। আপিার পা
গরম করার েিয আগুজির িামজি আপিার পা ধজর রাখজবি িা।
নবছািাে ঘুমাজত োওোর পূজবশ িবিমে নবছািা চথজক গরম পানির
চবাতে বা নহটিং পযাি িনরজে রাখুি।
এপয়েন্টয়মন্ট:
ফু ট

প্রজটকশি

In Bengali

বযচক্তগত পরামশে :

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

মানি-নিনিনিিানর ফু ট চকোর টিম:
-------------------------------------------------------------------------

পনিোনি (পা চরাগ) নিপাটশজমন্ট বা ফু ট প্রজটকশি টিম:
-------------------------------------------------------------------------

টিম

বা

নবজশষজ্ঞ

পনিোনিজস্টর

িাজথ

আপিার

িব

এপজেন্টজমজন্ট আপিার উপনিত থাকা েরুনর। তাছাড়া িাোজবটিি নরনিউ
এপজেন্টজমজন্টর িব চিশজিও আপনি উপনিত থাকজবি। এই
অিুিরণ করজে অনতনরক্ত িমিযা ততনর হওোর ঝুুঁ নক কজম োজব।
আমার পায়ের বযাপায়র যচ

নিেম

দকান উয়েগ দ খা দ ে বা পায়ে দকান

সমসযা দ খা চ য়ল আচম কী করয়বা?
আপিার মজধয েনদ চকাি উজেগ োজগ বা আপিার পাজে েনদ চকাি
িমিযা চদখা চদে, তাহজে মানি নিনিনিিানর ফু ট চকোর টিম, িািীে
পনিোনি নিপাটশজমন্ট, ফু ট প্রজটকশি টিম বা নেনপর িাজথ দ্রুত চো গাজোগ
করুি এবং তাজদর কাছ চথজক প্রজোেিীে পরামশশ নিি।
েনদ তারা িা থাজকি তাহজে দো কজর িািীে অযাকনিজিন্ট এন্ড ইমাজেশ নি
নবিাজগ োি। মজি রাখজবি, িমিযা থাকার পরও নচনকৎিা বা পরামশশ
চিওোর চক্ষজত্র চদনর করজে, তা আজরা বড় িমিযাে পনরণত হজত পাজর।

নেনপ নিনিক:
-------------------------------------------------------------------------

চেিব চোজকর িাোজবটিি চরাগ ধরা পজড়জছ তাজদর িবার েিয এই
নেফজেট তথা তথযপত্রটি প্রজোেয। এর মজধয ১২ বছজরর চবনশ বেজির
নশশুরাও অন্তিুশ ক্ত আজছ।
স্কটিশ িাোজবটিি গ্রুপ - ফু ট একশি গ্রুপ কততশ ক প্রস্তুতকত ত মূে
নেফজেজটর আদজে চিবা বযবহারকারীজদর িহােতাে এটি ততনর করা
হজেজছ। এর মানেকািা স্বত্ত্বানধকারী- কজেে অব পনিোনি। প্রকাশিার
তানরখ: মাচশ ২০১৮। নরনিউর তানরখ: মাচশ ২০২৩। এই নেফজেজটর বযাপাজর
আপিার চে চকাি অনিমত িাদজর আমনিত। দো কজর উক্ত অনিমত
কজেে অব পনিোনির ইজমইে footlit@scpod.org ঠিকািাে পাঠিজে নদি।
ওজেব ঠিকািা: www.feetforlife.org/footcareleaﬂets
প্রস্তুতকারী: স্কটিশ িাোজবটিি - ফু ট একশি গ্রুপ

Looking after your foot in remission,
to reduce the risk of further ulcers
and amputation
পরবতীয়ত আলসার বা অঙ্গহাচন হওোর
ঝুঁু চক হ্রাস করয়ত আপনার ক্রয়মান্নচত লাভ
করা দরাগাক্রান্ত পায়ের পচরচযে া

িাোজবটিি িংক্রান্ত তথয এবং আপিার েীবি ও অঙ্গপ্রতযজঙ্গর িুরক্ষা নিনিত করার পরামশশ

চেজহতু আজগ আপিার আেিার, অঙ্গহানি বা চারকট ফু ট চরাগ নছে, তাই
আপিার িাোজবটিি চরাজগর অবিা ‘নরনমশি’ (উপশম) কযাটাগনরজত আজছ।

েনদ মানি-নিনিনিিানর ফু ট চকোর টিম, নেনপ বা িািীে পনিোনি
নিপাটশজমন্ট িা থাজক এবং আপিার পাজের উপিগশ ২৪ ঘণ্টার মজধয চিজর

এই কযাটাগনরজত থাকা মাজি বুঝাে, পরবতীজত আপিার আবারও আেিার
হওো বা আবার অঙ্গ চকজট চফোর ঝুুঁ নক রজেজছ। তাছাড়া আপিার
আবারও চারকট ফু ট চরাগ হওোর িম্ভাবিা আজছ।

োওোর চকাি েক্ষণ চদখা িা োে, তাহজে দো কজর িািীে অযাকনিজিন্ট
এন্ড ইমাজেশ নি নবিাজগ োি।

নিজচর চকাি 'নরনমশি' ধাজপ আপনি আজছি তা আপিার পনিোনিস্ট
নচনিত করজবি।

প্রচতচ ন আপনার পা দচক করুন ;





পূজবশ আপিার আেিার নছে।
পূজবশ আপিার অঙ্গ চকজট চফেজত হজেনছে।
আপিার চারকট ফু ট চরাগ আজছ।

িাোজবটিি থাকা চরাগীজদর পাজের ক্ষত চবনশ হজে তা গুরুতর আকার
ধারণ করজত পাজর। কারণ এর োরা হাটশ অযাটাক, চরাক, পা চকজট চফো
বা

অকাে

মততুয

ঘটজত

পাজর।

আপিার

িাোজবটিি

নিেিজণ

রাখা,

চকাজেস্টরে এবং রক্তচাপ নিেিজণ রাখা, ধূমপাি বেশ ি করা,
কানিশওিাস্কু োর বযাোম বতনি করা এবং ওেি নিেিণ করার মাধযজম
এিব েীবি ও অঙ্গ নবিষ্টকারী চরাজগর ঝুুঁ নক কমাজিা োে।
চেজহতু আপিার পা 'নরনমশি (উপশম) কযাটাগনরজত আজছ, তাই আপিাজক
অনতনরক্ত েত্ন নিজত হজব। িাোজবটিি চরাজগ অনিজ্ঞ পনিোনিস্ট োরা
আপিার নচনকৎিার িানবশক নদক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কজর চদখজত হজব এবং
চি অিুোেী নচনকৎিা চানেজে নিজত হজব।
আপনি েনদ এই নেফজেজট বনণশত পরামশশ ও তথয-উপাত্ত অিুিরণ কজরি, তা
পরবতীজত পনিোনিজস্টর কাজছ োওোর আগ পেশন্ত আপিার পাজের েত্ন
নিজত আপিাজক িাহােয করজব। এর মাধযজম আপিার েীবি ও অঙ্গহানির
ঝুুঁ নক হ্রাি করা োজব।
নিম্নবনণশত চকাি একটি িমিযা েনদ আপিার মজধয চদখা চদে, তাহজে েত
দ্রুত িম্ভব উপেুক্ত পরামশশ চিওোর েিয নেনপ বা িািীে পনিোনি
নিপাটশজমন্ট বা মানি-নিনিনিিানর ফু ট চকোর টিজমর িাজথ চোগাজোগ
করুি (২৪ ঘণ্টার মজধয):
 পাজের পাতা বা আঙ্গুে ফু জে োওো বা োে হজে োওো অথবা
গরম হজে োওো;



চামড়াে িতু ি চকাি ফাটা ও ক্ষত চদখা নদজে;
আপিার আঙ্গুে বা পাজের পাতা িতু ি কজর োে হওো বা চামড়ার



রং বদজে োওো;
আপিার পাজের পাতাে িতু ি কজর বযথা অিুিব হওো বা এমি
বযথা অিুিূত হওো ো বযাখযা করা োে িা।

আমার ক্রমবধশমাি িমিযা হ্রাি করজত আনম কী করজত পানর?

আপিার পাজে চকাি চফাস্কা বা পা চফজট চগজে বা পাজে চকাি বযথা
অিুিব হজে নকিা বা ইিজফকশজির চকাি নচি চেমি: পা ফু জে োওো,
পাজে গরম অিুিূত হওো বা পা োেজচ হজে োওো ইতযানদ চদখা োজে
নকিা তা প্রনতনদি চচক কজর চদখুি। আপিার পাজে েনদ চকাি চফাস্কা বা
চামড়াে ফাটা চদখা োে, তাহজে তা একটি েীবাণুমক্ত
ু কাপড় নদজে চেজক
রাখুি। চফাস্কা ফাটাজবি িা। আপনি েনদ নিজে নিজে তা করজত িা
পাজরি, তাহজে আপিার স্বামী/স্ত্রী বা অিয চকাি চকোরার নদজে তা
কনরজে নিি।
আপিার পাজের চামড়া েনদ শুকিা হজে োে, তাহজে এই অবিা দূর িা
হওো পেশন্ত নদজি একবার ২৫% ইউনরো নক্রম বযবহার করুি।
িাজোিাজব নফটিং িা হওো েুতা:
আপিার পাজে অস্বনি িতনষ্ট হওো বা পা িষ্ট হওোর অিযতম িাধারণ
কারণ হজো িাজো নফটিং িা হওো েুতা। চে পনিোনিস্ট আপিার পা
পরীক্ষা কজরজছি, নতনি আপিাজক আপিার েুতার বযাপাজর প্রজোেিীে
পরামশশ নদজত পাজরি বা নতনি িতু ি েুতা চকিার পরামশশ নদজবি।।
আপিার প্রজোেজির উপর নিনত্ত কজর আপিাজক চপ্রিনক্রপশি েুতা, ইিজিাে
বা উিেই চদওো হজত পাজর।
আপিার পাজের চামড়ার েত্ন:
প্রনতনদি গরম পানি এবং মাঝানর মাত্রার ক্ষারীে িাবাি নদজে আপিার
পা চধৌত করুি। িাজোিাজব পা চধাোর পজর তা েত্ন িহকাজর শুনকজে নিি।
নবজশষত আপিার পাজের দুই আঙ্গুজের মাঝখাি িােিাজব শুনকজে নিি।
পানিজত আপিার পা নিনেজে রাখজবি িা, কারণ এজত আপিার পাজের
চামড়া িষ্ট হজে চেজত পাজর। আপিার িাোজবটিজির কারজণ আপনি
িাজোিাজব গরম বা ঠাণ্ডা অিুিব িা করজত পাজরি। আপিার কিুই নদজে
পানির তাপমাত্রা চচক কজর নিি। অথবা অিয কাউজক নদজে পানির
তাপমাত্রা চচক কনরজে নিি। আপিার চামড়া েনদ শুষ্ক হজে োে, তাহজে
মজেিারাইনেং নক্রম বযবহার করুি। এজক্ষজত্র আপিার পাজের দুই আঙ্গুজের
মাঝখাজির অংজশ নক্রম বযবহার করজবি িা।

পাজের আঙ্গুজের িজখর েত্ন:
আপিার পনিোনিস্ট পরামশশ িা নদজে আপিার পাজের িখ কাটজবি িা।
দমাজা, স্টচকং এবং টাইটস:
নিেনমতিাজব আপিার চমাো, স্টনকংি এবং টাইটি পনরবতশ ি করুি।
এগুজোর মজধয চমাটা চিোই থাকা উনচত িে। এর িাজথ িংেুক্ত টপি
নিনতিাপক (ইোনস্টক) হওো উনচত িে।
খাচল পায়ে হাুঁটা বজেন করুন ;
আপনি েনদ খানে পাজে হাুঁজটি, তাহজে চকাথাও চহাুঁচট খাওোর বা ধারাজো
বস্তুর উপর দাুঁড়াজিার ঝুুঁ নক চথজক োে। এর ফজে আপিার পাজের
চামড়া িষ্ট হজে চেজত পাজর।
আপনার জুতা দচক করুন ;
েুতা পনরধাজির আজগ েুতার বাইজরর তোে চকাি ধারাজো বস্তু চেমি:
নপি, চপরাক বা গ্লাজির টু করা চেজগ আজছ নকিা তা চচক কজর চদখুি।
তাছাড়া েুতার নিতজর চছাট চকাি বস্তু েু জকজছ নকিা তা চচক করার
েিয েুতার নিতজর হাত বুোি।
চপ্রিনক্রপশি েুতা:
আপিাজক েনদ নবজশষ েুতা চদওো হে, তাহজে তা নিনদশ ষ্ট নিজদশ শিা
অিুোেী ততনর করা হজব।। আপিার অজথশাটিস্ট (চে নবজশষজ্ঞ নিনদশ ষ্ট েুতা
বযবহাজরর পরামশশ নদজেজছি) বা পনিোনিস্ট (পা চরাগ নবজশষজ্ঞ) আপিাজক
চে নিজদশ শিা নদজবি তা আপনি চমজি চেজবি। আপনি শুধু এই
েুতাগুজোই বযবহার করজবি। েুতার িাজথ িাধারণত ইিজিােও চদওো
হে। এগুজো আপিার েুতার গুরুত্বপূণশ অংশ। আপিার অজথশাটিস্ট বা
পনিোনিস্ট খুজে চফেজত বেজে আপনি এই চপ্রিনক্রপশি েুতাগুজো
খুেজবি; অিযথাে িে। নেনি আপিাজক েুতা নদজবি, নতনি আপিাজক
চপ্রিনক্রপশি অিুোেী েুতার বযবহার নিনিত করজত েুতার চমরামত বা
পািাজিার উপাে িম্পজকশ োনিজে নদজবি। চপ্রিনক্রপশি েুতা এবং ইিজিাে
বযবহাজরর মাধযজম আেিাজরর ঝুুঁ নক কমাজিা োে, তজব এর মাধযজম উক্ত
ঝুুঁ নক পুজরাপুনর দূর করা োে িা।

