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যেসব য ামকর িায়ামবটিস যরাগ ধরা পমেমে র্তামের সবার িনয এই
র ফম র্টি র্তথা র্তথযপত্রটি প্রমোিয। এর মমধয ১২ বেমরর যবরি বয়মসর
রিশুরাও অন্তর্ভট ক্ত আমে।
স্কটিি িায়ামবটিস গ্রুপ - ফভ র্ একিন গ্রুপ কর্ততটক প্রস্তুর্তকত র্ত মূ
র ফম মর্র আেম
যসবা বযবহারকারীমের সহায়র্তায় এটি তর্তরর করা

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

কম ি অব পরিয়ারির ইমমই

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

রেন। ওময়ব ঠিকানা: www.feetforlife.org/footcareleaﬂets

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------আপনার পরবর্তী পরীক্ষার র্তাররখ:
মাস: --------------------------------২০--------------

footlit@scpod.org ঠিকানায় পাঠিময়

প্রস্তুর্তকারী: স্কটিি িায়ামবটিস - ফভ র্ একিন গ্রুপ
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foot wounds

অ-ক্তনরাময়য াগয পাযয় ক্ষত সৃক্তি
হওয়ার ক্তনম্ন ঝুঁ ক্তক

হময়মে। এর মার কানা স্বত্ত্বারধকারী- কম ি অব পরিয়ারি। প্রকািনার
র্তাররখ: মার্ট ২০১৮। রররর্উর র্তাররখ: মার্ট ২০২৩। এই র ফম মর্র বযাপামর
আপনার যে যকান অরর্মর্ত সােমর আমরির্ত। েয়া কমর উক্ত অরর্মর্ত

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

Low risk of developing non-healing

িায়ামবটিস সংক্রান্ত র্তথয এবং আপনার িীবন ও অঙ্গপ্রর্তযমঙ্গর সভরক্ষা রনরির্ত করার পরামিট

ডায়াযব্টিস্ যকন আপনার পাযয়র জযনয ঝুঁ ক্তক?
িায়ামবটিস হমে এমন যরাগ ো আিীবন থামক। এটি আপনার িরীমরর

আমার পাযয়র ব্যাপাযর যকান উযদ্বগ যেখা ক্তেযে ব্া আমার পাযয় যকান

রবরর্ন্ন অঙ্গ-প্রর্তযমঙ্গর এবং
পামর। এর মমধয রকেভ রকেভ
নষ্ট হময় োওয়ার কারমে।
এবং রক্ত পররবাহক নার ও

এমনরক আপনার িীবমনর ঝভুঁ রক তর্তরর করমর্ত
সমসযা তর্তরর হয় স্নায়ভ এবং রক্ত পররবহনর্তি
আপনার পা এবং পাময়র পার্তার রকেভ স্নায়ভ
িায়ামবটিমসর কারমে ধ্বংস হময় যেমর্ত পামর।

আপনার পাময় যকান যফাস্কা বা পাময়র র্ামোয় ফার্া যেখা রেময়মে রকনা



আপনার পাময়র অনভর্ূরর্তর (প্রারন্তক রনউমরাপযারথ) পররবর্তটন হময় যেমর্ত



পামর; এবং
আপনার পাময়

রনম্নবরেটর্ত যকান একটি সমসযা েরে আপনার মমধয যেখা যেয়, র্তাহম ের্ত
দ্রুর্ত সম্ভব উপেভক্ত পরামিট যনওয়ার িনয রিরপ বা স্থানীয় পরিয়ারি

এর ফম :

রক্ত

র্ ার্ম র

পররবরর্তটর্ত

হময়

যেমর্ত

পামর

(ইসমকরময়া)।
এসব পররবর্তটন খভবই ধীমর ধীমর হমর্ত পামর এবং র্তা আপনার অমগার্মর

সমসযা যেখা ক্তেযে আক্তম কী করযত পাক্তর?

বা পাময় যকান বযথা অনভর্ব হমে রকনা বা ইনমফকিমনর যকান রর্হ্ন যেমন:
পা ফভ ম োওয়া, পাময় গরম অনভর্ূর্ত হওয়া বা পা া মর্ হময় োওয়া
ইর্তযারে যেখা োমে রকনা র্তা প্ররর্তরেন যর্ক কমর যেখভন।

রিপার্টমমন্ট বা মারি-রিরসরিনারর ফভ র্ যকয়ার টিমমর সামথ যোগামোগ
করুন (২৪ ঘণ্টার মমধয):
 পাময়র পার্তা বা আঙ্গভ

ফভ ম

োওয়া বা

া

হময় োওয়া বা গরম

ঘমর্ যেমর্ত পামর। এই কারমে একিন উপেভক্ত ও প্ররিরক্ষর্ত যহলথ-যকয়ার
কমীর মাধযমম প্ররর্তবের আপনার পাময়র অবস্থা পরীক্ষা কমর যনওয়া
গুরুত্বপূেট।




র্ামোর মমধয এরূপ যকান ফার্া যের্া সারমে না;
আপনার আঙ্গভ বা পাময়র পার্তা নর্তভন কমর া হওয়া বা র্ামোর

আমার ফট যকার যকন এব্ং এর দ্বারা কী ব্ঝায়?



রং বেম োওয়া;
আপনার পাময়র পার্তায় নর্তভন কমর বযথা অনভর্ব হওয়া বা এমন
বযথা অনভর্ূর্ত হওয়া ো বযাখযা করা োয় না।

আপনার পা পরীক্ষা করার পর যেখা যগমে, বর্তটমামন আপনার পাময়র স্নায়ভ
এবং রক্ত পররবাহকর্তি নষ্ট হময় োয়রন। িায়ামবটিমসর কারমে আপনার
অরনরাময়মোগয পাময়র ক্ষর্ত সতরষ্ট হওয়ার ঝভুঁ রক কম। িায়ামবটিস থাকা
যরাগীমের পাময় সমসযা তর্তরর হম র্তা গুরুর্তর আকার ধারে করমর্ত

হময় োওয়া;

আমার ক্রমব্র্শ মান সমসযা হ্রাস করযত আক্তম কী করযত পাক্তর?
প্রক্ততক্তেন আপনার পা যেক করুন ;

পামর। কারে এর দ্বারা হার্ট অযার্াক, যরাক, পা যকমর্ যফ া বা অকা
মতর্তভয ঘর্মর্ত পামর।

আপনার পাময় যকান যফাস্কা বা র্ামোয় যকান ফার্া যেখা রেময়মে রকনা বা

আপনার িায়ামবটিস রনয়িমে রাখা, যকাম স্টর

ফভ ম োওয়া, পাময় গরম অনভর্ূর্ত হওয়া বা পা া মর্ হময় োওয়া ইর্তযারে
যেখা োমে রকনা র্তা প্ররর্তরেন যর্ক কমর যেখভন। আপরন েরে রনমি রনমি

এবং রক্তর্াপ রনয়িমে

রাখা, ধূমপান বিট ন করা, কারিটওর্াস্কভ ার বযায়াম বতরি করা এবং ওিন
রনয়িে করার মাধযমম এসব িীবন ও অঙ্গ রবনষ্টকারী যরামগর ঝভুঁ রক
কমামনা োয়।

পাময় যকান বযথা অনভর্ব হমে রকনা বা ইনমফকিমনর যকান রর্হ্ন যেমন: পা

র্তা করমর্ত না পামরন, র্তাহম
রেময় র্তা কররময় রনন।

আপনার স্বামী/স্ত্রী বা অনয যকান যকয়ারার

উমেখয, আপনার পররবামরর সেসযমের েরে হৃেমরামগর অর্তীর্ত ইরর্তহাস

ভাযোভাযব্ ক্তফটিং না হওয়া জতা:

থামক, র্তাহম

আপনার পাময় অস্বরি সতরষ্ট হওয়া বা পা নষ্ট হওয়ার অনযর্তম সাধারে
কারে হম া র্াম া রফটিং না হওয়া িভর্তা। যে পরিয়ারিস্ট আপনার পা

আপনারও হৃেমরাগ হওয়ার সম্ভাবনার ঝভুঁ রক যথমক োয়।

যেমহর্তভ বর্তটমামন আপনার পাময়র ঝভুঁ রক যর্তমন যবরি নয়, র্তাই নর্তভন যকান
সমসযা যেখা যেওয়ার আগ পেটন্ত আপরন সাধারে রনয়মম পাময়র েত্ন রনমর্ত
পারমবন।
আপরন েরে এই র ফম মর্ বরেটর্ত পরামিট ও র্তথয-উপাত্ত অনভসরে কমরন, র্তা
বাৎসররক রর্রত্তমর্ত পরিয়ারিমস্টর কামে পা যর্ক করার িনয োওয়ার
আগ পেটন্ত আপনার পাময়র েত্ন রনমর্ত আপনামক সাহােয করমব। এটি
আপনার অঙ্গ-প্রর্তযঙ্গ ও িীবনহারনর ঝভুঁ রক হ্রাস করমর্ত সাহােয করমব।

পরীক্ষা কমরমেন, রর্তরন আপনামক আপনার িভর্তার বযাপামর প্রময়ািনীয়
পরামিট রেমবন বা এই ধরমনর র ফম র্ রেমর্ত পামরন।
প্ররর্তরেন আপনার পা যধৌর্ত করুন ;
প্ররর্তরেন গরম পারন এবং মাঝারর মাত্রার ক্ষারীয় সাবান রেময় আপনার
পা যধৌর্ত করুন। র্াম ার্ামব পা যধায়ার পমর র্তা েত্ন সহকামর শুরকময় রনন।
রবমিষর্ত আপনার পাময়র েভই আঙ্গভম র মাঝখান র্া র্ামব শুরকময় রনন।
পারনমর্ত আপনার পা রর্রিময় রাখমবন না, কারে এমর্ত আপনার পাময়র
র্ামো নষ্ট হময় যেমর্ত পামর।

প্রক্ততক্তেন আপনার পাযয় মযয়শ্চারাইক্তজং ক্তক্রম ব্যব্হার করুন ;
আপনার র্ামো েরে শুষ্ক হময় োয়, র্তাহম মময়িারাইরিং রক্রম বযবহার
করুন। এমক্ষমত্র আপনার পাময়র েভই আঙ্গভম র মাঝখামনর অংমি রক্রম
বযবহার করমবন না।
পাযয়র আঙ্গযের নযখর ত্ন:
পাময়র নমখর বাুঁকা প্রান্ত অনভসামর রনয়রমর্তর্ামব আপনার পাময়র নখ কার্ভ ন।
নমখর ধারাম া অংি মসতে করার িনয একটি যনই ফাই বযবহার
করুন। অনযথায় ধারাম া নখ পামির আঙ্গভম র্াপ রেমর্ত পামর। নমখর
পামির অংি কার্মবন না। এমর্ত নখটি ধারাম া স্পাইমকর আকার ধারে
কমর এবং আঙ্গভম র রর্র্তমর নখটি যবমে উঠমর্ত পামর।
যমাজা, স্টক্তকং এব্ং টাইটস:
রনয়রমর্তর্ামব আপনার যমািা, স্টরকংস এবং র্াইটস পররবর্তটন করুন।
এগুম ার মমধয যমার্া যস াই থাকা উরর্র্ত নয় এবং এর সামথ সংেভক্ত
র্পস রস্থরর্তস্থাপক র্তথা ই ারস্টক্ হওয়া উরর্র্ত নয়।
আপনার জতা যেক করুন;
িভর্তা পররধামনর আমগ িভর্তার বাইমরর র্ত ায় যকান ধারাম া বস্তু যেমন:
রপন, যপরাক বা গ্লামসর র্ভ করা য মগ আমে রকনা র্তা যর্ক কমর যেখভন।
র্তাোো িভর্তার রর্র্তমর যোর্ যকান বস্তু ঢভ মকমে রকনা র্তা যর্ক করার
িনয িভর্তার রর্র্তমর হার্ত বভ ান।
কড়ার ক্তেক্তকৎসায় ব্যব্হৃত য খাযন-যসখাযন পাওয়া ঔষর্পত্রঃ
ফামমটরসর যোকান বা অনয যকান িায়গায় পাওয়া কোর রর্রকৎসায়
বযবহৃর্ত ওষভধপত্র বযবহার করমবন না। িায়ামবটিস যরাগীমের িনয এই
ধরমনর ওষভধপত্র উপেভক্ত নয়, কারে এমর্ত যরাগীর অবস্থা গুরুর্তর পেটাময়
র্ম যেমর্ত পামর এবং যরাগীর পাময় ক্ষর্ত ও ইনমফকিন সতরষ্ট হমর্ত পামর।
এপযয়ন্টযমন্ট:
এর্া িরুরর যে বাৎসররক ফভ র্ রিরনং -এর সক যসিমন আপরন উপরস্থর্ত
থাকমবন। র্তাোো িায়ামবটিস রররর্উ এপময়ন্টমমমন্টর সব যসিমনও আপরন
উপরস্থর্ত থাকমবন। এই রনয়ম অনভসরে করম অরর্তররক্ত সমসযা তর্তরর
হওয়ার ঝভুঁ রক কমম োমব।
উমেখয, কমপমক্ষ প্ররর্তবের আপনার রিরপর কাে যথমক িায়ামবটিস রররর্উ
কররময় রনমবন।

