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حطس   وموجدہ   یک   رطخے  القح  وک  اپؤں  ےک  ٓاپ 

یک  ٓاپ  ہک  ےہ  الچ  ہتپ  �ہی  ےس  )اعمےنئ(    
گن گن

رکس�ہی یک  اپؤں  گن  رت�ہی احلہی  یک  ٓاپ 
وہےن  دا  ہی ز�پ ارسل  ےک  اپؤں  ور  ا اں  ہی�دگہی پ� ہی� پ� � یک  اپؤں  یک  ٓاپ  ےس  وہج  یک  ہیطس  ب� ا� ذ�ہی

ےہ:   ذ�ہی  دنمرہج  رطخہ   اک 

م     �گن 
ش

ہی� ہیم� �
ر  / دنلب   / اہن  درمہی  / مک 

ربمنز  راہطب  اقمیم 
 : ارٹنمٹ  پ ڈ�ہی وپڈارٹئی 

 ............................................................................................................

ک: 
گن

کل�ہی� یپ  یج 

 ............................................................................................................

 : ارٹنمٹ  پ ڈ�ہی ٓاروھتسکٹ 

 ............................................................................................................

ور  ا ےہ،  وہیئ  ہیص  �
گن

�
ش

�
ت

�
یک  ہیطس  ب� ا� ذ�ہی یک  نج  ےہ  لہی  ےک  ولوگں  امتم  اُن  اتکہچب  �ہی 

۔   ہی �ہ اشلم  یھب  ےچب  ےک  رمع  زادئ  ےس  اسل   12 مہی  ن  ا

ےک  رسوس  ینبم،  رپ  ہی�ٹ  ہیفل� ل� الص  ہیاررکدہ 
ت

� ےک  رگوپ  گن  ش ا�ہی ٹف   – رگوپ  ز 
گن

ہی� �
ٹ
ب� �

ئ
ڈا� اکسشٹ 

یک  ااشتع  راٹئ  اکیپ   
ت

ہی� ملک� یک  وپڈارٹئی  ٓاف  اکجل  ۔  اسھت  ےک  دمد  یک  دننکاگن  اامعتسل 
مہی  ابرے  ےک  ہی�ٹ  ہیفل� ل� اس  مہ  2023۔   امرچ   :

گن ہی
اتر� یک  رظناثین   ،2018 امرچ   :

گن ہی
اتر�

footlit@scpod.  � رہمابین  رباےئ  ےگ۔  رک�ہی  زدقمم  ہی
گن

� اک  راےئ  یک  ٓاپ 
وپڈارٹئی  ٓاف  اکجل  orgwww.feetforlife.org/footcareleaflets رپ 

ہی�۔ ب� � بھ�ہی �
وک 

اررکدہ     ہی
ت

� اک  رگوپ  گن  ش ا�ہی ٹف  ز- 
گن

ہی� �
ٹ
ب� �

ئ
ڈا� اکسشٹ 

 ) گن ش
ہی

ٹ
ہی�و� پ� ہیم� �

)ا اجےن  اکےٹ  ہصح  وکیئ  اک  مسج 
وجوتں  لہی  ےک  رکےن  مک  وک  رطخے  ےک 

وشمرہ  قلعتم  ےک 

 
گن

د�ہی دمد  مہی  افحتظ  یک  اپؤں  اہھت  ور  ا زدنیگ  یک  ٓاپ 
وشمرہ   ور  ا ولعمامت  ہقلعتم  ےس  بط��گن  �

ا ذ�ہی لہی  ےک 
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وجےت  واےل  ےنلم  رپ  ےخسن 
وجےت   واےل  ےنلم  رپ  ےخسن 

ٓاپ  وہاگ۔  ا  گہی ا  کہی ار  ہی
ت

� اطمقب  ےک  ےخسن  ہی 
گن

اُ� وت  ہی  �ہ ےئگ  کہی  رفامہ  وجےت  وک  ٓاپ  ارگ 
سج  صخش  ہ  )و ٓاروھتٹسٹ  ا  �ہی وپڈارٹئٹس  ےک  ٓاپ  وج  ہی  اچ�ہ رکان  لمع  رپ  ات  دہا�ہی اُن  وک 
ےلہپ  ےس  بس  ۔  ہی �ہ  

ت
د�ہی وک  ٓاپ  ا(   کہی ار  ہی

ت
� ہی 

گن
اُ� ا  �ہی کہی  ز 

گن
وجت�ہی وجےت  ےک  ٓاپ  ےن 

ور  ا ہی  اچ�ہ ےننہپ  ادرھاُدرھ  مہی  رھگ  اےنپ  لہی  ےک  ز  د�ہی وھتڑی  وھتڑی  وجےت  ہ  و وک  ٓاپ 
دا  ہی �پ ےس  وہج  یک  دابؤ  ا  �ہی اھکےن  رڑگ  ہک  ا  ہی �ب ہی  اچ�ہ  

گن
د�ہی اسملئ  ےک  مسق  یھب  یسک 

ٓاروھتٹسٹ  ا  �ہی وپڈارٹئٹس  اےنپ  وفراً   وک  ٓاپ  وت   ےہ  وہات  ا  ا�ہی ارگ  رسیخ۔  وایل  وہےن 
۔   ہی اچ�ہ رکان  راہطب  ےس 

اس  ےک  وجوتں  دوونں  ےھت  کہی  ز 
گن

وجت�ہی وجےت  ےک  ٓاپ  ےن  صخش  سج  ور  ا ٓاپ  بج 
نئمطم  مہی  ابرے  ےک  وہےن  اطمقب)ٹف(  ےک  اسزئ  ور  ا وہےن  دہ  م  ٓارا ےک  وجڑے 
ےننہپ  وجےت  ہ  �ہی رصف  وک  ٓاپ  اگ۔  اجےئ  ا  کہی رفامہ  وجڑا  دورسا  وک  ٓاپ  رھپ  وت  ےگ  وہں 
ہی�۔   �

گن
ہ� پ� �

ہگج  دوونں  ابرہ  ور  ا ادنر  ےک  رھگ  وک  وجوتں  ن  ا ٓاپ  ہک  ےہ  رضوری  ۔�ہی  ہی اچ�ہ

ےک  ٓاپ  �ہی  ےگ۔  ہی 
ئ

اج� کہی  ز 
گن

وجت�ہی اسھت  ےک  ولتوں  ادنروین  رپ  وطر  اعم  وجےت   
ہی  اچ�ہ اٹہان  مہی  وصرت  اُس  رصف  ہی 

گن
ا� وک  ٓاپ  ور  ا ہی  �ہ ہصح  امہ   ا�ہی   اک  وجےت 

ےہ۔�ہی  ا 
ت د�ہی ات  دہا�ہی یک  رکےن  ا  ا�ہی وک  ٓاپ  وپڈارٹئٹس  ا  �ہی ٓاروھتٹسٹ  اک  ٓاپ  ارگ 

داہین  گن  ہی
ت

�ہی �ہی  ہک  ات  رک�ہی  اعمہنئ  ےس  ادنر  اک  وجوتں  اےنپ  روز  رہ  ٓاپ  ہک  ےہ  رضوری 
ادنروین  ور  ا وہں  وہیئ  ی  رگ  ہن  ادنر  ےک  اُن  ز�ہی 

گن ہی �پ وھچیٹ  وھچیٹ  وکیئ  ہک  کسہی  رک 
وہ۔   اچنہپ  ہن  اصقنن  وکیئ  وک  ارتس  ا  �ہی ولتے 

وک  ٓاپ  وت  ےہ   
ت

د�ہی داھکیئ  وھپٹ  وٹٹ  ا  �ہی اسھگیئ  وکیئ  مہی  وجےت  اےنپ  وک  ٓاپ  ارگ 
یک  رمتم  یک  ن  ا اتہک  رک�ہی  راہطب  ےس  ٓاروھتٹسٹ  ا  �ہی وپڈارٹئٹس  اےنپ  ہک  ہی   اچ�ہ

ےکس۔    اج 

یک  مسق  یھب  یسک  وک  ٓاپ  ویہ  ہی  �ہ کہی  رفامہ  وجےت  وک  ٓاپ  یھب  ےن  صخش  سج   
ٓاپ  ہ  و ہک  ےکس  اج  یک  داہین  گن  ہی

ت
�ہی �ہی  ہک  ات  اگ  ے  د ات  دہا�ہی قلعتم  ےک  دبت�ہی  ا  �ہی رمتم 

وہں۔   اطمقب  ےک  ےخسن  ےک 

اٹسٹئ ور  ا اٹسزگنک   ، ہی رجا�ب
ون  سہی یک  اُن  ۔  ہی اچ�ہ رکےن  دبت�ہی  اٹسٹئ  ا  �ہی اٹسزگنک   ، ہی رجا�ب اینپ  روز  رہ   

ش ہی �ہ وک  ٓاپ 
گنزش   ٓامہی یک  رڑب  مہی  ےصح  واےل  ورپ  ا ےک  اُن  ور  ا ہی  اچ�ہ وہین  ہی  ہ

گن
� ومیٹ  تہب 

انمبس  ہی 
گن

داک� ھچک  مہی   ) ٹ رٹس�ہی )اہیئ  ر  ابزا ڑبے  ۔   ہی اچ�ہ وہین  ہی  ہ
گن

� اکٹس(  )ا�ہی
امتم  یک  ٓاپ  ہی�۔  پھ� �

وپ ےس  وپڈارٹئٹس  اےنپ  لہی  ےک  ہیل  فص�
ت

�
 – ہی  �ہ ی 

ت
پ� ہی� ب� �

اء  ہی
ش

ا�
۔  ہی اچ�ہ وہان  اطمقب  ےک  اسزئ   

ہی
حص ےک  اپؤں  ےک  ٓاپ  وک  اٹسٹئ  ور  ا اٹسزگنک  رجاوبں، 

وجےت  ےئن  وج  ا  �ہی ہی  �ہ رےہ  نہپ  اٹسٹئ  ا   �ہی اٹسزگنک   ، ہی رجا�ب  ، وجےت  وج  ٓاپ     : رھکہی اد  �ہی
وت  ہی  �ہ ہی  ہ

گن
�  

گن
ہی

ت
ہی

� یھب  مہی  ابرے  ےک  یسک  ےس  مہی  اُن  ارگ  ہی   �ہ دے  رخ�ہی ےن  ٓاپ 
اگ۔  ے  د وشمرہ  ےس  وخیش  وک  ٓاپ  وپڈارٹئٹس  اک  ٓاپ 
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ہک  ےہ  رضوری  �ہی  وت  ےہ  وہات  دا  ہی �پ ہلئسم   یھب  وکیئ  ےس  مہی  ذ�ہی  دنمرہج  وک  ارگٓاپ 
یٹلم  اینپ  ادنر(  ادنر  ےک  ےٹنھگ   24( ےکس  وہ  نکمم  دلج  ینتج  لہی  ےک  وشمرے  ٓاپ 
رکےن  اھبل  د�ہی  یک  اپؤں  لمتشم  رپ  گن  امرہ�ہی ےک  وبعشں  )فلتخم  ہی 

ٹ
� ز 

ئ کہی ٹف  �زی 
گن

پل� ڈس�
یپ  یج  ا  �ہی ہبعش(  اک   العج  ےک  ارماض  ےک  )اپؤں  ارٹنمٹ  پ ڈ�ہی وپڈارٹئی  اقمیم    ،) ہی

ٹ
� وایل 

۔    رک�ہی راہطب  ےس 

اپؤں ا  �ہی ایلگُن  یک  اپؤں  وہیئ  وسیج  رگم،  رسخ،  	v

زمخ ا  �ہی وھپٹ   وٹٹ  یئن  وکیئ   یک  دلج  	v

دبت� مہی  رتگن  ا  �ہی رسیخ  یئن  مہی  اپؤں  ا  �ہی ایلگُن  یک  اپؤں  یک  ٓاپ   	v

درد  واضتح  اناقلب  ا  �ہی ا  ہی
گن

� مہی  اپؤں  ےک  ٓاپ   	v

ہیطس   ب� ا� ذ�ہی ور  ا وجےت 

ٓاپ  وہےئ  رےتھک  دمرظن  وک  ہیطس  ب� ا� ذ�ہی یک  ٓاپ  ور  ا لکش  یک  اپؤں  ےک  ٓاپ  ہی�ٹ  ہیفل� ل� �ہی 
ےہ۔    ا 

ت د�ہی وشمرہ  قلعتم  ےک  ےننہپ  وجےت  گن  رت�ہی انمبس  وک 

ےس  ہیطس  ب� � ا  ذ�ہی ہ   و وہےت(  ہی  ہ
گن

� )ٹف  ٓاےت  ہی  ہ
گن

� وپرے  رپ  وطر  انمبس  وجےت  وج 
ےس  مہی  ووجاہت  اعم  ادہ  ز�ہی ےس  بس  یک  اسملئ  ےک  اپؤں  مہی  د  ارفا  اتمرثہ 

۔     ہی �ہ ا�ہی 

ےہ؟   وں  کہی رطخہ  لہی  ےک  اپؤں  ےک  ٓاپ  ہیطس  ب� ذ�

اُن  وہکن  کہی ےہ  وہات  رطخانک  وہان  اک   زومخں  ےک  اپؤں  مہی  د  ارفا اتمرثہ  ےس  ہیطس  ب� ا� ذ�ہی
ےک  ومت  دلج  ا  �ہی  

گن
د�ہی اکٹ  ےک  اٹگن  ا  �ہی اپؤں  ولمحں،  ےک  افجل  دوروں،  ےک  دل  اک 

ےہ۔   وہات  قلعت  اسھت  ےک  رطخے  ااضیف 

ور  ا دل  رکان،  رتک  ونیش  ابمتوک  رکان،  رٹنکول  وک  ز 
ش ڈلبرپ�ہی ور  ا �زول 

ٹ ہیس� وکل� ہیطس،  ب� ا� ذ�ہی اینپ 
ن  ا رکان   رٹنکول  وک  وزن  اےنپ  ور  ا ڑباھان  وک  ورزش  ہی�ورل(  ہیسک� وو� )اکرڈ�ہی ہقلعتم  ےس  اونں  رش�ہی
دمد  مہی  رکےن  مک  ہی  �ہ رطخانک  لہی  ےک  اپؤں-  وراہھت  ا  – زدنیگ  وج  وک   اسملئ 

ےہ۔    ا 
ت د�ہی

اونں  رش�ہی ور  ا دل  وک  ٓاپ  وت  ےہ  اجات  ا  اپ�ہی رمض  اک  دل  مہی  ن  اخدنا ےک  ارگٓاپ  ونٹ: 
ےہ۔    اتکس  وہ  رطخہ  ااضیف  اک   اسملئ  ہقلعتم  ےس 

ےس  ہی 
ش

وررجا� ا اصف  ہی 
گن

اُ� وت  ہی 
ئ

ٓا� اھچےلرظن  ا  �ہی دلج  وہیئ  یٹھپ  یھب  ہی  کہ وک  ٓاپ  ارگ 
۔  وھپڑ�ہی ہن  وک  اھچولں  ۔  د�ہی ڈاھپن  ےس  یٹپ  اپک 

رک  ا  کہی لہی  ےک  رکےن  مک  وک  رطخے  ےک  وہےن  دا  ہی �پ ےک  اسملئ  اےنپ  مہی 
وہں؟ اتکس 

رک�    اعمہنئ  روز  رہ  اک  اپؤں  اےنپ 

رک�ہی  اعمہنئ  اک  اپؤں  اےنپ  دہعف  رہ  اُاتر�ہی  اٹسٹئ  ا  �ہی وجےتاٹسزگنک  اےنپ  یھب  بج  ٓاپ 

۔   ہی �ہ ہی   ہ
گن

� وت  اھچےل  ا  �ہی رسیخ  یک  مسق  یھب  یسک  ہک   ہی�  ہیکھ� �
د ور  ا

رک�ہی    اعمہنئ  اک  وجوتں  اےنپ 

داہین  گن  ہی
ت

�ہی �ہی  ہک  ات  رک�ہی  اعمہنئ  اک  ےصح  ےلچن  ےک  اُن  ےلہپ  ےس  ےننہپ  وک  وجوتں  اےنپ 

اھبچ  ہن  مہی  ولتے  زوین  ہی �ب ہ 
ش

ہیس �
ش

� ا  �ہی کہی   ، گن
�پِ وکیئ  ہک  ا  ہی �ب ز 

گن ہی �پ ر  وندکا وکیئ  ہک  کسہی  رک 

ےک  اُن  ہک  کسہی  رک  اجچن   �ہی  ہک  ات  ہی�ز�ہی  پھ� �
یھب  اہھت  اانپ  ادنر  ےک  وجےت  رہ  وہ۔  وہا 

وہں۔      وہیئ  رگی  ہن  اں  رکنک�ہی وھچیٹ  وھچیٹ  ہک  ا  ہی �ب ز�ہی 
گن ہی �پ وھچیٹ  وھچیٹ  وکیئ  ادنر 

لکش       یک  اپؤں  ےک  ٓاپ 

بج  لہی  اس  ےہ،  یتکس  وہ  دبت�ہی  لکش  یک  اپؤں  ےک  ٓاپ  اسھت  اسھت  ےک  وتق 
۔   ہی �ہ وہےت  ٹف  ےس  اط  ہی

ت
اح ہ  و ہک  رک�ہی  اجچن  �ہی   

ش ہی �ہ وت  د�ہی  رخ�ہی وجےت  ٓاپ 

دان  رخ�ہی وجےت  ےئن 
رکوا�   اشئ  ہی �پ یک  اپؤں  اےنپ  

۔  ہی
ئ

رکوا� ٹف  رپ  وطر   
ہی

حص وک  وجوتں  ےئن  اےنپ  ور  ا ہی 
ئ

رکوا� اشئ  ہی �پ یک  اپؤں  اےنپ 

وجےت    واےل  وہےن  ٹف  رطح  ایھچ 

ےبمل،  انمبس  ےکاطمقب  اپؤں  ےک  ٓاپ  وجےت  ےک  ٓاپ  ہک  رک�ہی  داہین  گن  ہی
ت

�ہی �ہی 
ٓاپ  ہ  و وت  ےگ  وہں  گنت  ادہ  ز�ہی تہب  وجےت  ےک  ٓاپ  ارگ  ۔  وہں  وچڑے  ور  ا رہگے 

ےگ۔   ڈالہی  دابؤ  رپ  ہی�وں  گل�
گن

اُ� یک  اپؤں  یک 

ٓازام�      رپ  اپؤں  دوونں   
ش ہی �ہ

رت  ادہ  ز�ہی ۔  ہی 
ئ

ٓازام� وجےت  ےک  اپؤں  دوونں   
ش ہی �ہ وت  وہں  رےہ  د  رخ�ہی وجےت  ےئن  بج 

ےہ۔     وہات  رفق  اس  وھتڑا  مہی  اسزئ  ےک  اپؤں  دوونں  ےک  ولوگں 

د�   رخ�ہی وخد  وجےت  اےنپ   

انہک  ہی  ہ
گن

� ےس  صخش  ور  ا یسک  ور  ا ہی  اچ�ہ اجان  رپ  داکن  وخد  وک   ٓاپ  وت  وہ  نکمم  ارگ 

دے۔  رخ�ہی وجےت  ےک  ٓاپ  لہی  ےک  ٓاپ  ہ  و ہک  ہی  اچ�ہ

ہی�    �
گن

ہ� پ� �
اُدرھ  درھ  ا مہی  رھگ  وک  وجوتں  ےئن 

ور  ا ہی�  �
گن

ہ� پ� �
اُدرھ  درھ  ا مہی  رھگ  لہی  ےک  ٹنم(   20( ز   د�ہی وھتڑی  وھتڑی  وک  وجوتں  ےئن 

دابؤ  ا  �ہی رڑگےن  ہک  ا  ہی �ب ہی�  ہیکھ� �
د لہی  ےک  اسملئ  ا�ہی  ۔  رک�ہی اعمہنئ  اک  اپؤں  اےنپ  رھپ 

داکن  وک  وجوتں  رپ  وطر  اعم  ٓاپ  وت  ےہ  وہات  ا  ا�ہی ارگ  رسیخ۔  وایل  وہےن  دا  ہی �پ ےس  وہج  یک 
وہ۔    انہپ  ہن  ابرہ  ہی 

گن
اُ� ےن  ٓاپ  ارگ  مہی  وصرت  اُس  رصف  گن  لہی ہی  �ہ ےتکس  رک  واسپ  رپ 

وشمرہ      قلعتم  ےک  وجوتں  ےئن 

ہی  ہ
گن

� ا  �ہی ہی  �ہ انمبس  وجےت  ےئن  ےک  ٓاپ  ہک  ےہ  ہی  ہ
گن

� ولعمم  رپ  وطر   
گن

ہی
ت

ہی
� وک  ٓپ  ارگا 

ےس  امرہ(  اک  العج  ےک  ارماض  ےک  )اپؤں  وپڈارٹئٹس  اےنپ  ےلہپ  ےس  ےننہپ  ہی  ہ
گن

ا� وت 
۔  رک�ہی بلط  وشمرہ 

وجےت  رکدہ  ز 
گن

وجت�ہی
ااسقم    یک  وجوتں 

ا  �ہی وہں  ےمست  اسھت  ےک  سج  ز 
گن

رٹ�ہی ا  �ہی وبٹ   ، وجات  واال  وہےن  ٹف  رطح  ایھچ  ا�ہی 
رکات  رفامہ  اہسرا  گن  رتہب�ہی وک  اپؤں  ےک  ٓاپ  ہ  و وہ    ) پ )رٹس�ہی ہی 

ٹ �پ ا�ہی  لہی  ےک  ابدنےنھ 
ادنر  ےک  وجےت  ےک  ٓاپ  ےس  وبضمیط  وک   اپؤں  ےک  ٓاپ  اء  ہی

ش
ا� وایل  ابدنےنھ  �ہی  ےہ۔ 

یگ۔   د�ہی  دمد  مہی  اھتم  روک  یک  رڑگ  ور  ا یگ  د�ہی  دمد  مہی  رےنھک  رپ  ہگج  انمبس 

واچنیئ    ا یک  زیھ 
ٹ

ا�ہی

۔   ہی اچ�ہ وہین  ہی  ہ
گن

� ادہ  ز�ہی ےس  )1 اچن(  زز 
ٹ مہی ی 

ٹ �
گن
� س�ہی  2.5 زیھ 

ٹ
ا�ہی یک  وجےت  ےک  ٓاپ 

ے   امد دقریت 
رنم  ہک  ا  ہی �ب ے  امد دقریت  یسک  )ارپ(   ہصح  واال  ورپ  اکا  وجےت  ےک  ٓاپ  وہ  نکمم  اہجں 
اسھت  ےک  اپؤں  ےک  ٓاپ  ز  ہی

گن
�ب کہی  دا  ہی �پ رڑگ  وکیئ  ڑمچا  ۔  ہی اچ�ہ وہان  وہا  انب  ےس  ڑمچے 

اگ۔   روےک  ےس  وسےنج  وک  اپؤں  ےک  ٓاپ  ور  ا اگ  اجےئ  وہ  ٹف 

وہ  رضوری  بج  ور  ا رک�ہی  اجچن  یک  احل  وصرت  یک  وجوتں  وہےئ  ےلم  رپ   ےخسن  اےنپ 
۔   ہی

ئ
رکوا� رمتم  رک  اُن 

وھپٹ  وٹٹ  اور  سپ  سھگ  ےس  اامعتسل  اعم 
ٓااثر   ےک  وھپٹ  وٹٹ  ور  ا سپ  سھگ 

ون  سہی ہک  ا  ہی �ب وھپٹ  وٹٹ  ور  ا سپ  سھگ  وایل  وہےن  ےس  اامعتسل  اعم  یک  وجوتں  اےنپ 
اجچن  لہی  ےک  ہی�وں  زھ�

ٹ
ا�ہی ور  ا ولتوں  وہےئ  ےسھگ  ور  ا انکروں  رھکدرے  مہی  ارتس  ا  �ہی

یھب  بج  ور  ا ہی  �ہ مہی  احتل  ایھچ  وجےت  ےک  ٓاپ  ہک  رک�ہی  اجچن  �ہی   
ش ہی �ہ ۔  رک�ہی 

وہوت  یتکس  اج  یک  ہن  رمتم  یک  نج  ہی 
ئ

ٓا� رظن  ٓااثر  ےک  وھپٹ  وٹٹ  ور  ا  ُ �پ سھگ   
ہی

ا�
۔   لہی رک  دبت�ہی  ہی 

گن
اُ�


