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پاوں کی نگہداشت

ذیابیطس اور آپ کا پاوں
جن لوگوں کو ذیابیطس ہوتی ہے ُان میں پاوں کا مسئلہ بہت عام ہے

اور یہ گہری پیچیدہ گیوں کا باعث ہوسکتاہے۔ 

 ذیابیطس دوران اور دفائی نظام کو مطاثر کرتی ہےجو بدن کو خود سے
شفادینے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔

 وقت کے ساتھ ذیابیطس حساس اعصاب کو نقصان پہنچاسکتی ہے
)یہ نیوروپیتھی کہالتا ہے(خصوصااہتھوں اور پاوں میں۔ جس

کے بتیجے میں اس کا بہت کم امکان ہے کہ لوگ پاوں کے زخم ،
جیسے کہ چھاال یا زخم کو محسوس کرسکیں۔بغیر دیکھے بھا لے یا عالج

کئے ہوئے،خواہ معمولی ہی پاوں کا زخم کیوں نہ ہو وہ جلد ہی
انفیکشن کرکے قوی طور پر گہری پیچیدگیوں کا باعث ہوسکتاہے۔

روزانہ پاوں کی دیکھ
رکھےگی  ۔ہمیشہ کی طرح،جیسے کہ حفاظت بہترین دواہے۔روزانہ پاوں کی اچھی دیکھ بھال کی تدبیر آپ کے پاووں کو صحتمند

پاوں کی دیکھ بھال کرنے والے بستے سے شروع کریں جس میں ناخن کا ٹنے واال ہو، ناخن کے رگڑنے کے لئے
ریتی،لوشن،مسام دار پتھر اورایک نہ ٹوٹنے واال اہتھ واال آئینہ۔ہرچیز جس کی آپ کو ضرورت ہے اسے ایک جگہ رکھنا

یہ آپ کے لئے روزانہ کے پاوں کی دیکھ بھال کو آسان بنادیتاہے:

اپنے پاووں کو نرم صابن سے،ہلکے گرم)نہ کہ گرم(پانی سے دھوئیں۔اپنے پاووں کوپانی میں جذب نہ1- 
کریں اس لئے کہ یہ آپ کی کھال کوخشک کر سکتا ہے۔

جبکہ آپ کے پاووں ابھی گیلے ہوں،وہ مسام دارپتھر استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کو کنٹرول میں رکھیں۔2-
اپنے پاووں کو باحفاظت خشک کریں،خصوصااپنے پنجوں کے درمیان۔3-
اپنے پاووں کو پوری طرح چیک کریں اور اپنے پنچوں کے درمیان اور یقین کریں کہ ان میں کوئی زخم،دراڑ،گوشت4-

میں سلب شدہ ناخن، چھاال وغیرہ نہیں۔اپنے اہتھ واال آئینہ استعمال کریں تاکہ پاووں کے تلوے میں دیکھیں یا
کسی کو کہیں کہ وہ آپ کے لئے دیکھے۔

زخم یا خراشوں کو نرم صابن اور پانی سے دھوئیں، اور ُانہیں خشک پٹی جوحساس کھال کے لئے ہوتی ہے۔اس سے5-
ڈھانپیں۔

اپنے پنجوں کے ناخن سیدھے تراشیں اور ان کی نوکیں ریتی سے رگڑکر برابرکریں۔اپنے ناکن ہست زیادہ گہرے6- 
 نہ کاٹیں۔

اپنے تلووں اور ایڑیوں پر بغیر خوشبوو واال لوشن لگائیں۔جو لوشن جذب نہ ہوا ہواسے پونچھ دیں۔لوشن کو پنجوں پر نہ7- 
لگائیں کیوں کہ زیادہ نمی انفیکشن کا باعث ہوسکتی ہے۔

روزانہ تازہ،صاف جرابیں اور پوری طرح فٹ جوتے پہنیں۔ جہاں ممکن ہو سفید جرابیں پہنیں۔اگر آپ کو کوئی8-
 زخم یادردہوگا تو خون اورپیپ وغیرہ دیکھنے میں آسانی ہوگی۔

اپنے جوتوں کو جھاڑیں اور پاووں میں پہننے سے
 پہلے انہیں اہتھوں میں پہن کر دیکھیں، کیوں کہ

آپ کو پتہ نہیں کہ ُان کے اندر کیا ہے۔
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 آپ کو اپنی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے کو کب
دیکھناچاہئیے

اگر آپ پاووں یا ٹانگوں میں کوئی سوجن،گرمی،سرخی یاداردہے تو•
اپنے خاندانی نگراں صحت سے اسی وقت ملیں۔

اگرآپ کے کوئی گوگھرو )موٹایا سخت نماپنجوپر(،گئے )پاووں کے•
 تلوے میں موٹی کھال(، گوشت میں گھسے ہوئے پنجوں کے ناخن،مہاسے

 یا گو مڑیاں، ہیں تو ان کا اپنے خاندانی نگران صحت کے توسط یاپاوں کے
ماہر معالج )جیسے پوڈیاٹرسٹ،کائروپوڈسٹ یا تجربہ کارپاوں کی دیکھ بھال

کرنے والی/واالنرس(عالج کروائیں۔

کم از کم ایک سال میں اپنے خاندانی صحت کے نگران سے اپنے ننگے•
 پاوں چیک کروائیں۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی نگران صحت سے

 سال میں کم از کم ایک مرتبہ نیوروپیتھی اور خون کے دوران کی کمی کے
معائنے کے لئے کہیں۔

اپنی صحت کے نگران کے پاس اپنی ذیابیطس سے متعلق ہر معائنے پر• 
اپنی جرابیں اتاردیں اور اس سے اپنے پاووں کا معائنہ کرنے کو کہیں۔

ذیابیطس پاوں کی دیکھ بھال کرنے والے یہ کریں اور یہ نہ کریں۔

یہ کریں اچھی طرح فٹ جوتے پہنیں۔وہ سہارادینے
والے ہوں، چھوٹی ایڑی والے ہوں، ) 5سینتی میٹر

سے کم اونچے( جورگڑیاچھبنے والے نہ ہوں۔نا موراسٹور
سے جہاں باعلم عملہ ہے واہں سے خریدیں جو کہ پیشہ

ورانہ طورپر آپ کے جوتے فٹ کرسکتاہے۔

یہ کریں اگر آپ کے پاوں ٹھنڈے ہوتے ہیں تو رات
کے وقت جرابیں پہنیں۔

 یہ کریں جب آپ بیھٹے ہوں تو اپنے پاووں کو اٹھارکر
رکھیں۔

یہ کریں اپنے پنجوں کر لہرائیں اور انہیں اپنے ٹخنوں کے
گرددن میں کئی مرتبہ چند منٹوں کے لئے حرکت دیں تاکہ

اپنے پاووں اور ٹانگوں میں خون کے بہاو کر بہتر بنائیں۔

 یہ کریں دوران خون کو بہتر بنانے کے لئے باقدہ ورزش
کریں۔

یہ کریں اپنے پاووں کا روزانہ معائنہ کریں اور خاص طور پر
 پاووں کی کھال کے درجہ حرارت کے فرق کو محسوس

کریں۔

یہ نہ کریں کہ اونچی ایڑی،نوکدار پنجے والے جوتے،
ایسی سینڈل جن کی ایڑی اور پنچہ کھالہو،وہ پہنیں۔

یہ نہ کریں کہ اپنی ٹانگوں کے گرد کوئی کسی ہوئی چیز
پہنیں جیسے کہ کسی ہوئی جراب یا گھٹنوں کے گردپٹی۔

یہ نہ کریں کبھی بھی ننگے پاوں جائیں حتی کہ اندرون
خانہ والی جہگوں میں بھی۔ایسےپوری فٹنگ کے جو

تے جو صرف اندرون خانہ استعمال ہوتے ہیں ان کے
خرید نے کے بارے میں غور کریں۔

یہ نہ کریں کہ گرم پانی یا گرم پیڈزا اپنے پاووں پر رکھیں۔

یہ نہ کریں کہ ویر تک ٹانگ پر ٹانگ رکھیں۔

یہ نہ کریں کہ سگریٹ پئیں۔سگریٹ پینا خون کے
 دوران اور زخم کو مندمل کرنے میں کمی کرتا ہے اور بدن
 کے کسی حسہ کو کاٹ دینے کے خطرات کو خاص طور

پر بڑھاتا ہے۔

یہ نہ کریں کہ اپنے پاووں کا عالج کسی ایسے پیشہ ور سے
 کرائیں جو صحت کی دیکھ بھال کر پیشہ ورنہیں۔

مزید معلومات کے لئے آپ اپنے پاووں کی نگہداشت کیسے کرسکتے ہیں، “اپنے پاووں کا بندوبست کرنا“
)Managing Your Feet( کے بارے میں اس بستے میں شام فلم دیکھیں۔ Content taken from the Canadian Diabetes

Association’s consumer fact sheet,
Foot Care: A step toward good health. U
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