
শক্ত চামড়া এবং কড়া (পায়ের শক্ত মরা চামড়া):  

আপনি নিজে নিজে আপিার পাজের শক্ত চামড়া বা কড়া দরূ করার 
চচষ্টা করজবি িা। প্রজোেি হজে আপিার পনিোনিস্ট (পা এর চরাজের 

নবজশষজ্ঞ) আপিাজক এই বযাপাজর প্রজোেিীে পরামশশ প্রদাি করজবি।  

কড়ার চচচকৎসাে বযবহৃত যত্রতত্র পাওো ওষুধপত্র: 

ফাজমশনির চদাকাি বা অিয চকাি োেোে পাওো ওষুধপত্র বযবহার 
করজবি িা। িাোজবটিি চরােীজদর েিয এই ধরজির ওষুধপত্র উপযুক্ত 
িে, কারণ এজে চরােীর অবস্থা গুরুের পযশাজে চজে চযজে পাজর এবং 

চরােীর পাজে ক্ষে ও ইিজফকশি (ঘা) িৃনষ্ট হজে পাজর।  

উচ্চ বা চিম্ন তাপমাত্রা বর্জ ি কয়র চলুি: 

আপিার পা যনদ ঠাণ্ডা থাজক, োহজে চমাো পনরধাি করুি। আপিার পা 
েরম করার েিয আগুজির িামজি আপিার পা ধজর রাখজবি িা। 
নবছািাে ঘুমাজে যাওোর পূজবশ িবিমে নবছািা চথজক েরম পানির 
চবােে বা নহটিং পযাি িনরজে রাখুি।  

এপয়েন্টয়মন্ট:  

ফুট প্রজটকশি টিম বা নবজশষজ্ঞ পনিোনিজস্টর িাজথ আপিার িব 
এপজেন্টজমজন্ট আপিার উপনস্থে থাকা েরুনর। োছাড়া িাোজবটিি নরনিউ 
এপজেন্টজমজন্টর িব চিশজিও আপনি উপনস্থে থাকজবি। এই নিেম 
অিিুরণ করজে অনেনরক্ত িমিযা তেনর হওোর ঝুুঁ নক কজম যাজব। 

 

বযচক্তগত পরামশজ:  
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--------------------------------------- ----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

আপিার পরবেী পরীক্ষা করা হজব:  

মাি: ---------------------------------- ২০-------- 

স্থািীে যযাগায়যাগ সম্পচকজ ত তথ্য:  

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

পনিোনি (পা চরাে) নিপাটশ জমন্ট বা ফুট প্রজটকশি টিম:  

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

নেনপ নিনিক:  

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

 

চযিব চোজকর িাোজবটিি চরাে ধরা পজড়জছ োজদর িবার েিয এই 
নেফজেটটি (েথযপত্র) প্রজযােয। এর মজধয ১২ বছজরর চবনশ বেজির 
নশশুরাও অন্তিুশ ক্ত আজছ।  

স্কটিশ িাোজবটিি গ্রুপ - ফুট একশি গ্রুপ কেৃশ ক প্রস্তুেকৃে মেূ 
নেফজেজটর আদজে চিবা বযবহারকারীজদর িহােোে এটি তেনর করা 
হজেজছ। এর মানেকািা স্বত্ত্বানধকারী- কজেে অব পনিোনি। প্রকাশিার 
োনরখ: মাচশ  ২০১৮। নরনিউর োনরখ: মাচশ  ২০২৩। এই নেফজেজটর বযাপাজর 
আপিার চয চকাি অনিমে িাদজর আমনিে। দো কজর উক্ত অনিমে 
কজেে অব পনিোনির ইজমইে  ঠিকাfootlit@scpod.org ঠিকািাে পাঠিজে 

নদি। ওজেব িা: www.feetforlife.org/footcareleaflets  

প্রস্তুেকারী: স্কটিশ িাোজবটিি - ফুট একশি গ্রুপ 

In Bengali  
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Moderate risk of non-healing 

wounds and amputation 

অচিরামেয়যাগয ক্ষত এবং অঙ্গহাচির 
মাঝাচর মাত্রার ঝুুঁ চক 

 

িাোজবটিি িংক্রান্ত েথয এবং আপিার েীবি ও অঙ্গ-

প্রেযজঙ্গর িুরক্ষা নিনিে করার পরামশশ 

 

mailto:footlit@scpod.org


ডাোয়বটিস যকয়িা আপিার পায়ের র্য়িয ঝুুঁ চক? 

িাোজবটিি হজে এমি চরাে যা আেীবি থাজক। এটি আপিার শরীজরর 
নবনিন্ন অঙ্গ-প্রেযজঙ্গর এবং এমিনক আপিার েীবজির ঝুুঁ নক তেনর করজে 
পাজর। এর মজধয নকছু নকছু িমিযা তেনর হে স্নােু এবং রক্ত পনরবহিেি 
িষ্ট হজে যাওোর কারজণ। আপিার পা এবং পাজের পাোর নকছু স্নােু 
এবং রক্ত পনরবাহক িানেও িাোজবটিজির কারজণ ধ্বংি হজে চযজে পাজর।  

এর ফজে:  

 আপিার পাজের অিিূুনে (প্রানন্তক নিউজরাপযানথ) পনরবেশ ি হজে চযজে 

পাজর; এবং 
 আপিার পাজে রক্ত চোচজের পনরবেশ ি হজে চযজে পাজর 

(ইস জকনমো)।  

এিব পনরবেশ ি খুবই ধীজর ধীজর হজে পাজর এবং ো আপিার অজোচজর 
ঘজট চযজে পাজর। এই কারজণ একেি উপযুক্ত ও প্রনশনক্ষে চহল থ-চকোর 
কমীর মাধযজম প্রনেবছর আপিার পাজের অবস্থা পরীক্ষা কজর চিওো 
গুরুত্বপূণশ।  
 

আমার ফুট যকার যকয়িা এবং এর দ্বারা কী বুঝাে? 

আপিার পা পরীক্ষা করার পর চদখা চেজছ, আপিার পাজে ক্ষে িৃনষ্ট 
হওোর ঝুুঁ নক মাঝানর পযশাজের।  আপিার িাোজবটিি থাকার েিয উক্ত 
ক্ষে শুকাজব িা নিম্ননেনখে কারজণ:  

 আপিার পাজের অিিূুনে কজম যাওো; 

 আপিার পাজে রক্ত িঞ্চােি কম হওো;  
 আপনি আপিার পাজের পনরচযশা নিজে পারজছি িা বা অিয কাউজক 

নদজে উক্ত পনরচযশা করাজিার মজো চকাি উপাে আপিার চিই; 

 আপিার গুরুের নকিনি িমিযা আজছ; 
 আপিার পা বা পাজের আঙ্গজুের আকৃনের বযাপাজর িমিযা তেনর 

হওো; 
 

িাোজবটিি থাকা চরােীজদর পাজে িমিযা তেনর হজে ো গুরুের আকার 
ধারণ করজে পাজর। কারণ এর দ্বারা হাটশ  অযাটাক, চরাক, পা চকজট চফো 

বা অকাে মেুৃয ঘটজে পাজর। আপিার িাোজবটিি নিেিজণ রাখা, 

চকাজেস্টরে এবং রক্তচাপ নিেিজণ রাখা, ধূমপাি বেশ ি করা, 
কানিশ ওিাসু্কোর বযাোম বনৃি করা এবং ওেি নিেিণ করার মাধযজম 
এিব েীবি ও অঙ্গ নবিষ্টকারী চরাজের ঝুুঁ নক কমাজিা যাে।  

উজেখয, আপিার পনরবাজরর িদিযজদর যনদ হৃদজরাজের অেীে ইনেহাি 

থাজক, োহজে আপিারও হৃদজরাে হওোর িম্ভাবিার ঝুুঁ নক চথজক যাে।  

চযজহেু িাোজবটিজির কারজণ আপিার পাজের অনিরামেজযােয ক্ষে হওো 
িংক্রান্ত মাঝানর মাত্রার ঝুুঁ নক আজছ বা চযজহেু আপিার অঙ্গহানি হওোর 

ঝুুঁ নক আজছ, োই িাোজবটিি চরাজে অনিজ্ঞ পনিোনিস্ট দ্বারা আপিার 

নচনকৎিার িানবশক নদক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কজর চদখজে হজব এবং চি 
অিযুােী নচনকৎিা চানেজে নিজে হজব।  

আপনি যনদ এই নেফজেজট বনণশে পরামশশ ও েথয-উপাত্ত অিিুরণ কজরি, ো 
পরবেীজে পনিোনিজস্টর কাজছ যাওোর আজে আপিার পাজের যত্ন নিজে 
আপিাজক িাহাযয করজব।  এর মাধযজম আপিার েীবি ও অঙ্গহানির 
ঝুুঁ নক হ্রাি করা যাজব।  
আমার পায়ের বযাপায়র যকাি উয়দ্বগ যেখা চেয়ল বা আমার পায়ে যকাি সমসযা 
যেখা চেয়ল আচম কী করয়ত পাচর? 

নিম্নবনণশে চকাি একটি িমিযা যনদ আপিার মজধয চদখা চদে, োহজে যে 
দ্রুে িম্ভব উপযুক্ত পরামশশ চিওোর েিয নেনপ বা স্থািীে পনিোনি 
নিপাটশ জমন্ট বা মানি-নিনিনিিানর ফুট চকোর টিজমর িাজথ চযাোজযাে 

করুি (২৪ ঘণ্টার মজধয):  

 পাজের পাো বা আঙ্গেু ফুজে যাওো বা োে হজে যাওো, েরম হজে 

যাওো; 

 চামড়াে িেুি চকাি নচড় বা ফাটা এবং ক্ষে চদখা নদজে; 
 আপিার আঙ্গেু বা পাজের পাো োে হওো বা চামড়ার রং বদজে 

যাওো; 
 আপিার পাজের পাোে িেুি কজর বযথা অিিুব হওো বা এমি 

বযথা অিিূুে হওো যা বযাখযা করা যাে িা।  

নেনপ বা স্থািীে পনিোনি নিপাটশ জমজন্টর মানি-নিনিনিিানর ফুট চকোর 
টিম যনদ িা থাজক োহজে দো কজর স্থািীে অযাকনিজিন্ট এন্ড ইমাজেশ নি 
নবিাজে যাি। মজি রাখজবি, আপিার িমিযা থাকার পরও িাক্তাজরর 
পরামশশ বা নচনকৎিা চিওোর চক্ষজত্র চকাি রূপ চদনর করজে ো আজরা 
গুরুের িমিযা তেনর করজে পাজর।  

আমার ক্রমবধজমাি সমসযা হ্রাস করয়ত আচম কী করয়ত পাচর?প্রচতচেি 

আপিার পা যচক করুি : 

আপিার পাজে চকাি চফাস্কা বা পা চফজট চেজে বা পাজে চকাি বযথা 
অিিুব হজে নকিা বা ইিজফকশজির চকাি নচহ্ন চযমি: পা ফুজে যাওো, 
পাজে েরম অিিূুে হওো বা পা োেজচ হজে যাওো ইেযানদ চদখা যাজে 
নকিা ো প্রনেনদি চচক কজর চদখুি। আপিার পাজে যনদ চকাি চফাস্কা 
বা ফাটা চদখা যাে, োহজে ো একটি েীবাণুমকু্ত কাপড় নদজে চেজক 
রাখুি। চফাস্কা ফাটাজবি িা। আপনি যনদ নিজে নিজে ো করজে িা 
পাজরি, োহজে আপিার স্বামী/স্ত্রী বা অিয চকাি চকোরার নদজে ো 
কনরজে নিি। আপিার পাজের চামড়া যনদ শুকিা হজে যাে বা চফজট 
যাে, োহজে এই অবস্থা দরূ িা হওো পযশন্ত নদজি একবার ২৫% ইউনরো 
নক্রম বযবহার করুি। 

আপিার প্রজোেজির উপর নিনত্ত কজর আপিার পরীক্ষা করা হজে পাজর 
এবং আপিাজক চপ্রিনক্রপশি েেুা বা ইিজিাে বা উিে বস্তু চদওো হজে 
পাজর।  

পাজর।  

আপিার পায়ের চামড়ার যত্ন:  

প্রনেনদি েরম পানি এবং মাঝানর মাত্রার ক্ষারীে িাবাি নদজে আপিার 
পা চধৌে করুি। িাজোিাজব পা চধাোর পজর ো যত্ন িহকাজর শুনকজে নিি। 
নবজশষে আপিার পাজের দইু আঙ্গজুের মাঝখাি িােিাজব শুনকজে নিি। 
পানিজে আপিার পা নিনেজে রাখজবি িা, কারণ এজে আপিার পাজের 
চামড়া িষ্ট হজে চযজে পাজর। আপিার িাোজবটিজির কারজণ আপনি 
িাজোিাজব েরম বা ঠাণ্ডা অিিুব িাও করজে পাজরি। আপিার কিইু 
নদজে পানির োপমাত্রা চচক কজর নিি। অথবা অিয কাউজক নদজে পানির 
োপমাত্রা চচক কনরজে নিি।  

আপিার চামড়া যনদ শুষ্ক হজে যাে, োহজে মজেিারাইনেং নক্রম বযবহার 
করুি। এজক্ষজত্র আপিার পাজের দইু আঙ্গজুের মাঝখাজির অংজশ নক্রম 
বযবহার করজবি িা।  

পায়ের আঙ্গয়ুলর িয়খর যত্ন:  

পাজের িজখর বাুঁকা প্রান্ত অিিুাজর নিেনমেিাজব আপিার পাজের িখ কাটুি। 
িজখর ধারাজো অংশ মিৃণ করার েিয একটি চিইে ফাইে বযবহার 
করুি। অিযথাে ধারাজো িখ পাজশর আঙ্গজুে চাপ নদজে পাজর। িজখর 
পাজশর অংশ কাটজবি িা। এজে িখটি ধারাজো স্পাইজকর আকার ধারণ 
কজর এবং আঙ্গজুের নিের নদজক বাড়জে পাজর।  

যমার্া, স্টচকং এবং টাইট স:  

নিেনমেিাজব আপিার চমাো, স্টনকংি এবং টাইট ি পনরবেশ ি করুি। 
এগুজোর মজধয চমাটা চিোই থাকা উনচে িে এবং এর িাজথ িংযুক্ত 
টপ ি নস্থনেস্থাপক (ইোস টিক্ ) হওো উনচে িে।  
খাচল পায়ে হাুঁটা বর্জ ি করুি।  

আপনি যনদ খানে পাজে হাুঁজটি, োহজে চকাথাও চহাুঁচট খাওোর বা ধারাজো 
বস্তুর উপর দাুঁড়াজিার ঝুুঁ নক চথজক যাে। এর ফজে আপিার পাজের 
চামড়া িষ্ট হজে চযজে পাজর।  

আপিার র্তুা যচক করুি। 

েেুা পনরধাজির আজে েেুার বাইজরর েোে চকাি ধারাজো বস্তু চযমি: 

নপি, চপরাক বা গ্লাজির টুকরা চেজে আজছ নকিা ো চচক কজর চদখুি। 
োছাড়া েেুার নিেজর চছাট চকাি বস্তু েুজকজছ নকিা ো চচক করার 
েিয েেুার নিেজর হাে বেুাি।  

 


