DIABETIC FOOT RISK STRATIFICATION AND TRIAGE

In BENGALI

গুরুত্ব অনুসাচ্ছি ডায়াচ্ছবটিস্েু চ্ছটি ঝুাঁ ক্র সংিাি স্তি ক্রবনযাস বা পদ্ধক্রত
সক্রিয়

সংজ্ঞা

ইস্
চ্ছ াক্রিয়া (িক্ত সিবিাচ্ছহ বাাঁধা) সহ বা ইস্
চ্ছ ক্রিয়া বযতীত সক্রিয়
আলসাি ও ইন্
চ্ছেক্
শন অ পচন (গযাংক্রিন) অথবা বযাখ্যা

পদচ্ছক্ষপ

ক্রনচ্ছচি বণেনা অনুযায়ী এবং অক্রতক্রিক্ত:

দ্রুত ডাক্তাচ্ছিি শিণাপন্ন হচ্ছত হচ্ছব এবং িাক্রিক্রডক্রসক্রিনাক্রি
ডায়াচ্ছবটিস েু ট টিচ্ছিি ফ ান সদসয
তৃে
ফিাগীি
ক্রচক্র ৎসাি বযবস্থা
িচ্ছত হচ্ছব বা প্রচ্ছয়াজন অনুযায়ী
সিাসক্রি ভাস্কু লাি টিচ্ছি ফিোি িচ্ছত হচ্ছব।

পদচ্ছক্ষপ

ক্রনচ্ছচি বণেনা অনুযায়ী এবং অক্রতক্রিক্ত:

ডায়াচ্ছবটিস পা ফিাচ্ছগ অক্রভজ্ঞ পক্রডয়াক্রিস্ট দ্বািা এচ্ছসস্
চ্ছিন্ট

িা জায় না

এরূপ বযথাযুক্ত বা বযথাহীন গিি, লাল, ফোলা পা;

পূচ্ছবি
ে আলসাি, অঙ্গহাক্রন বা এ ীভূ ত চাি ট ফিাগ;

ক্রিক্রিশন বা উপশি হচ্ছে
সংজ্ঞা

এ াক্রধ

(≤ দীর্ে াল স্থায়ী ক্র ডনী ফিাচ্ছগি ক্রচহ্ন)।

সংজ্ঞা

(পিীক্ষা) সম্পন্ন িাচ্ছত হচ্ছব।
প্রচ্ছয়াজন অনুযায়ী সংক্রিষ্ট ক্রবচ্ছশষচ্ছজ্ঞি ক্রন ট ফিোি
হচ্ছব।



ক্রবচ্ছশষত ফয ফিাগীিা 'ক্রিক্রিশন' (উপশি)

িচ্ছত

যাটাগক্রিচ্ছত

আচ্ছে, অচ্ছথাে টিস্ট/পক্রডয়াক্রিচ্ছস্টি িাধযচ্ছি তাচ্ছদি ক্রনচ্ছজি বা
ফপ্রসক্রিপশন জুতাি বা ইনচ্ছসাচ্ছলি পিীক্ষা ক্রিচ্ছয় ক্রনচ্ছত
হচ্ছব।

প্রাক্রি ধিনীয় ফিাচ্ছগি উপসগে, ড়া বা পাচ্ছয়ি ক্রব ৃ ক্রত ইতযাক্রদ।
ক্রনচ্ছজই ক্রনচ্ছজি যত্ন ক্রনচ্ছত পাচ্ছি না বা ইক্রজএেআি ≤্১৫ হয়

উচ্চ

িাঝাক্রি িাত্রাি

ঝুাঁ ক্র ি উপাদান ক্রবদযিান; অথোৎ সংচ্ছবদনশীলতা হাক্রিচ্ছয় যায়,



পদচ্ছক্ষপ

ঝুাঁ ক্র ি এ টি উপাদান ক্রবদযিান। অথোৎ সংচ্ছবদনশীলতা হাক্রিচ্ছয় যায়,
প্রাক্রি ধিনীয় ফিাচ্ছগি লক্ষণ এবং ক্রনচ্ছজ ক্রনচ্ছজি যত্ন ক্রনচ্ছত না পািা

ক্রনচ্ছচি বণেনা অনুযায়ী এবং অক্রতক্রিক্ত:

পাচ্ছয়ি অক্রতক্রিক্ত এচ্ছসস্
চ্ছিন্ট সম্পন্ন িাচ্ছত হচ্ছব। প্রচ্ছয়াজন
হচ্ছল পক্রডয়াক্রিস্ট বা অনয ফ ান স্বাস্থযচ্ছসবা ফপশাজীবীি
িাধযচ্ছি ক্রচক্র ৎসাি পক্রি ল্পনা বা ফিাগ বযবস্থাপনাি
পক্রি ল্পনা ক্রিচ্ছয় ক্রনচ্ছত হচ্ছব।

ফিাগীি ক্রনচ্ছজি পক্রিচ্ছধয় জুতা পিীক্ষা চ্ছি ক্রনচ্ছত হচ্ছব।

ক্রবচ্ছশষ জুতা বা ইনচ্ছসাল পক্রিধাচ্ছনি পিািশে ফদওয়া হচ্ছয়চ্ছে
ক্র না তা ক্রবচ্ছবচনা

চ্ছি ফদখ্ুন। যক্রদ তা দি াি হয়,

তাহচ্ছল পা িাক্রপচ্ছয় ক্রনন এবং অচ্ছথাে টিস্ট/পক্রডয়াক্রিচ্ছস্টি
িাধযচ্ছি উক্ত জুতা ক্রেট ক্রিচ্ছয় ক্রনন।

অথবা ≤্১৫ হয় (≤ হচ্ছে দীর্ে াল স্থায়ী ক্র ডনী ফিাচ্ছগি ক্রচহ্ন)।

পদচ্ছক্ষপ

প্রক্রশক্রক্ষত স্বাস্থযচ্ছসবা িীি িাধযচ্ছি বাৎসক্রি ক্রভক্রিচ্ছত পা পিীক্ষা
ক্রিচ্ছয় ক্রনচ্ছত হচ্ছব। বযক্রক্তগতভাচ্ছব পাচ্ছয়ি যত্ন ফনওয়া এবং ক্রনচ্ছজি
যত্ন ক্রনচ্ছজ ফনওয়া সংিাি পক্রি ল্পনা ক্রনচ্ছত হচ্ছব। (ফয বযক্রক্তি

ক্রনম্ন িাত্রাি

সংজ্ঞা

পাচ্ছয়ি ফিাগ হওয়াি
ঝুাঁ ক্র ি ফ ান উপাদান ফনই। অথোৎ, সংচ্ছবদনশীলতা হাক্রিচ্ছয় যায় না,
প্রাক্রি ধিনীয় ফিাচ্ছগি ফ ান লক্ষণ ফনই এবং অনয ফ ান ঝুাঁ ক্র ি
উপাদান ফনই।

ি ঝুাঁ ক্র

আচ্ছে, তাি পাচ্ছয় আলসাি হওয়াি

ঝুাঁ ক্র হচ্ছলা ঐ বযক্রক্তি িচ্ছতা যাি ফ ান ডায়াচ্ছবটিস ফনই।) জুতা
পিীক্ষা রুন। জরুক্রি বা অনয ফ ান িুহুচ্ছতে ীভাচ্ছব পক্রডয়াক্রি
ফসবা ফনওয়া যাচ্ছব ফস বযাপাচ্ছি ক্রলক্রখ্ত এবং ফিৌক্রখ্ ভাচ্ছব তথয
ফদওয়া হচ্ছব। হৃদচ্ছিাচ্ছগি ঝুাঁ ক্র
িাচ্ছনা সংিাি তথয ফদওয়া হচ্ছব।
স ল ধূিপায়ীচ্ছদিচ্ছ ধূিপান ফথচ্ছ ক্রবিত থা াি ফপ্রািাচ্ছি
অংশিহণ িাি জনয উৎসাক্রহত
ক্রনচ্ছদেশনা ফদওয়া হচ্ছব।

িা হচ্ছব এবং প্রচ্ছয়াজনীয় ক্রদ -

