પગના તિળયાની સંભાળ માટે સલાહ
•
•
•

ઓછુ ં જોખમ
મ9યમ જોખમ
વધારે જોખમ

ડાયિબટીસ એ આAવન ચાલતી િCથિત છે જે નાથી પગના તિળયાની સમCયાઓ સEFઈ શકે છે . આમાંથી કેટલીક
સમCયાઓ થઈ શકે છે , કારણ કે તમારાં પગનાં તિળયાં સુધી જતાં Mાનતંતુઓ અને રOતવાિહનીઓને નુOસાન થયું
છે . આનાથી નીચેની બાબતો પર અસર થઈ શકે છે :
•
•

તમારાં પગનાં તિળયામાં સંવેદના (પેSરફરલ Uયૂરોપથી); અને
તમારાં પગનાં તિળયામાં લોહીનું પSરYમણ (ઇશેિમયા).

આ ફેરફારો [મશ: થઈ શકે છે અને તમે તેમની ન\ધ ન લો એમ બની શકે છે . આ કારણે એ જ]રી છે કે તમે દર વષ_
તમારા પગની તપાસ કરાવો.
આ પિ`કાઓ તમને સલાહ આપશે જે તમને તમારાં પગનાં તિળયાંની સંભાળ લેવામાં મદદ કરશે. તમને પગનાં
તિળયાંની સમCયા થવાનું કેટલું જોખમ છે તેના પર આ સલાહનો આધાર રહેશે:

પગના તિળયાની સંભાળ િવશેની સલાહ - ઓછુ ં જોખમ
જો તમારા પગના તિળયાની તપાસમાં એવું જોવા મળે કે હાલમાં તમારા Mાનતંતુ અથવા રOતવાિહનીને નુકસાન થયું
નથી તેથી તમારા ડાયિબટીસને કારણે પગના તિળયા સાથે સંબંિધત જSટલતાઓ થવાનું જોખમ તમારા પર ઓછુ ં છે .
તમારા ડાયિબટીસને, કોલેCટેરોલ અને રOતદાબને કાબૂમાં રાખવા અને યોbય રીતે તાલીમ મેળવેલ cોફેશનલ dવારા
દર વષ_ તમારા પગનાં તિળયાંની તપાસ કરાવવાથી તમારાં પગનાં તિળયામાં સમCયાઓ થવાનું જોખમ ઓછુ ં થશે.
જો તમે ધૂeપાન કરતા હો તો તમે તે બંધ કરો એવી ભારપૂવFક ભલામણ કરવામાં આવે છે .
તમારાં પગનાં તિળયાં સારી િCથિતમાં હોવાથી તમને પગ સાથે સંબંિધત િનયિમત સારવારની જ]ર નથી.
જો તમે આ પિ`કામાં આપેલી સરળ સલાહનું પાલન કરો તો તમને કોઈ િવિશf સમCયા ન થાય તે િસવાય તમે
તમારા પગની સંભાળ Eતે લઈ શકશો.

રોજ તમારાં પગનાં તિળયા જુ ઓ
તમારે gવચા પર કોઈ ફોhલા, તડ, દુખાવા અથવા સોE, ગરમી કે લાલાશ જે વા ચેપનાં કોઈ પણ િચiનો વગેરે માટે
રોજ તમારાં પગનાં તિળયાં જોવા જોઈએ.

તમારાં પગનાં તિળયાં રોજ ધુઓ
તમારે રોજ ગરમ પાણીમાં અને હળવા સાબુ વડે તમારાં પગનાં તિળયાં ધોવા જોઈએ. તેમને બરાબર પાણીથી ધુઓ
અને કાળAપૂવFક કોરા કરો, ખાસ કરીને આંગળીઓની વjચે. તમારાં પગનાં તિળયાં પાણીમાં બોળશો નિહ, કારણ કે
તેનાથી તમારી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે .

રોજ તમારાં પગનાં તિળયાંને મોઇkચરાઇઝ કરો
જો તમારી gવચા સૂકી હોય તો રોજ મોઇkચરાઇmઝગ [ીમ લગાડો અને તે તમારા પગની આંગળીઓ વjચેની
જbયાઓ પર ન લગાડશો.

પગની આંગળીઓના નખ
તમારા પગની આંગળીના છે ડાના વળાંકને અનુસરીને આંગળીઓના નખ િનયિમતપણે કાપો અથવા ઘસો. અણીદાર
ધાર રહી ન Eય અને તે તમારી પાસેની આંગળીને અડે નિહ તેની ખાતરી કરવા માટે નેઇલ ફાઇલનો ઉપયોગ કરો.
તમારા નખની બાજુ ઓ કાપશો નિહ, કારણ કે તમે તેનાથી નખનો 'શૂળ' જે વો આકાર બની શકે છે જે ના પSરણામે
પગની આંગળીઓની અંદર જ નખ વધી શકે છે .

મોEં, Cટૉrકbઝ અને ટાઇsસ
તમારે રોજ તમારાં મોEં, Cટૉrકગ અથવા ટાઇsસ બદલવા જોઈએ. તેનો ભારે થર ન હોવો જોઈએ અને ટોચના
ભાગ પર રબર બૅUડ કે ટૅપ દાખલ કરીને તેને િCથિતCથાપક બનાવેલો હોવો ન જોઈએ.
ઉઘાડા પગે ચાલવાનું ટાળો

જો તમે ઉઘાડા પગે ચાલો તો તમારા પગનાં તિળયાંને વાગવાથી અને અણીદાર વCતુ પર ઊભા રહેવાથી ઈE થવાનું
જોખમ રહે છે જે ના કારણે gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે .

તમારાં શૂઝ તપાસો
તમારાં શૂઝ પહેરતાં પહેલાં તેનો નીચેનો ભાગ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે િપન, નખ કે કાચ જે વી કોઈ વCતુને કારણે
શૂઝના બહારના સૉલમાં ફાડ પડી ન હોય. વધુમાં, નાના કાંકરા જે વા ઝીણા ઝીણા પદાથv અંદર પwયા નથી તે જોવા
માટે દરેક શૂની અંદર તમારો હાથ નાખી જુ ઓ.

ખરાબ Sફrટગવાળાં શૂઝ

શૂઝનું Sફrટગ બરાબર ન હોય એ પગનાં તિળયાંમાં ચચરાટ અથવા નુકસાનનું સામાUય કારણ છે . તમારા પગનાં
તિળયાં તપાસનાર cોફેશનલ તમે પહેરેલાં શૂઝ િવશે અને નવાં શૂઝ ખરીદવા િવશે તમને સલાહ આપી શકે છે .

નAવા કાપા અને ફોhલા
જો તમે તમારાં પગનાં તિળયાં તપાસો અને તમને માલૂમ પડે કે gવચામાં કોઈ તડ છે , હળવા કાપા અથવા ફોhલા છે
તો તમારે જં તુમુOત xેmસગ વડે તે ઢાંકવા જોઈએ અને રોજ તપાસવા જોઈએ. ફોhલા ફોડશો નિહ. જો થોડા
Sદવસોની અંદર સમCયાઓનું િનવારણ ન થાય તો અથવા જો તમને ચેપ (સોજો, ગરમી, લાલાશ અથવા દુખાવો)નાં
કોઈ પણ િચiનો જણાય તો તમારા પોSડઆzી SડપાટFમેUટ અથવા GPનો સંપકF કરો.

પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[શન િવનાના ઉપચાર
પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[}શન િવનાની દવાઓનો ઉપયોગ કરશો નિહ. જે મને ડાયિબટીસ હોય એવી કોઈ પણ
~યિOત માટે તે િહતાવહ નથી, કારણ કે તેનાથી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે જે ને પSરણામે સમCયાઓ સEFઈ શકે છે .
જો તમને તમારાં પગનાં તિળયાંમાં કોઈ સમCયાઓ જણાય તો સલાહ માટે તમારા Cથાિનક પોSડઆzી SડપાટFમેUટ
અથવા GPનો સંપકF કરો.

પગના તિળયાની સંભાળ િવશેની સલાહ - મ9યમ જોખમ
જો તમારા પગના તિળયાની તપાસ બતાવે કે તમારા પર નીચેનામાંથી એક કે વધુ જોખમનાં પSરબળો લાગુ પડે છે તો
તમને પગનું અhસર થવાનું મ9યમ જોખમ છે એવી રીતે તમા•ં મૂhયાંકન કરવામાં આવે છે :
•
•
•
•
•
•

તમે તમારાં પગનાં તિળયાંમાંથી થોડી સંવેદના ગુમાવી દીધી હોય.
તમારા પગનાં તિળયાંમાં લોહીનું પSરYમણ ઓછુ ં થયું હોય.
તમારાં પગનાં તિળયાં પરની gવચા કઠણ હોય.
તમારા પગના તિળયાનો આકાર બદલાયો હોય.
તમારી •િf નબળી થઈ હોય.
તમે Eતે તમારાં પગનાં તિળયાંની સંભાળ લઈ ન શકો.

તમારા ડાયિબટીસ, કોલેCટેરોલ અને રOતદાબને કાબૂમાં રાખવાથી અને પોSડઆSzCટ dવારા દર વષ_ તમારાં પગનાં
તિળયાંની તપાસ કરાવવાથી તમારાં પગનાં તિળયાંમાં વધુ સમCયાઓ થવાનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
જો તમે ધૂeપાન કરતા હો તો તમે તે બંધ કરો એવી ભારપૂવFક ભલામણ કરવામાં આવે છે , કારણ કે તે તમારા લોહીના
પSરYમણને અસર કરે છે .
તમારાં પગનાં તિળયાંમાં અhસર થવાનું મ9યમ જોખમ હોવાથી તમારે તેમની િવશેષ સંભાળ લેવી જ]રી છે . તમને
પોSડઆSzCટ (પગના રોગોના િન‚ણાત) અથવા પોSડઆzી ટેકિનિશયન તરફથી સારવારની જ]ર પડી શકે છે .
જો તમે આ પિ`કામાં આપેલી સલાહ અને માિહતીનું પાલન કરો તો તે તમારા પોSડઆSzCટની મુલાકાતોની વjચે
તમારાં પગનાં તિળયાંની સંભાળ લેવામાં સહાયક બનશે. તેનાથી ભિવ‚યમાં સમCયાઓ ઓછી કરવામાં મદદ મળશે
એવી આશા છે .

રોજ તમારાં પગનાં તિળયા જુ ઓ
તમારે gવચા પર કોઈ ફોhલા, તડ, દુખાવા અથવા સોE, ગરમી કે લાલાશ જે વા ચેપનાં કોઈ પણ િચiનો વગેરે માટે
રોજ તમારાં પગનાં તિળયાં જોવા જોઈએ.

તમારાં પગનાં તિળયાં રોજ ધુઓ
તમારે રોજ ગરમ પાણીમાં અને હળવા સાબુ વડે તમારાં પગનાં તિળયાં ધોવા જોઈએ. તેમને બરાબર પાણીથી ધુઓ
અને કાળAપૂવFક કોરા કરો, ખાસ કરીને આંગળીઓની વjચે. તમારાં પગનાં તિળયાં પાણીમાં બોળશો નિહ, કારણ કે
તેનાથી તમારી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે . તમારા ડાયિબટીસને કારણે તમને ગરમ અને ઠંડી વCતુઓનો બહુ સારી
રીતે અનુભવ ન થઈ શકે એમ બની શકે છે . તમારે તમારી કોણી વડે પાણીનું તાપમાન તપાસવું જોઈએ અથવા કોઈ
~યિOતને તમારા માટે તાપમાન તપાસી આપવાનું કહેવું જોઈએ.

રોજ તમારાં પગનાં તિળયાંને મોઇkચરાઇઝ કરો
જો તમારી gવચા સૂકી હોય તો રોજ મોઇkચરાઇmઝગ [ીમ લગાડો અને તે તમારા પગની આંગળીઓ વjચેની
જbયાઓ પર ન લગાડશો.

પગની આંગળીઓના નખ
તમારા પગની આંગળીના છે ડાના વળાંકને અનુસરીને આંગળીઓના નખ િનયિમતપણે કાપો અથવા ઘસો. અણીદાર
ધાર રહી ન Eય અને તે તમારી પાસેની આંગળીને અડે નિહ તેની ખાતરી કરવા માટે નેઇલ ફાઇલનો ઉપયોગ કરો.
તમારા નખની બાજુ ઓ કાપશો નિહ, કારણ કે તમે તેનાથી નખનો 'શૂળ' જે વો આકાર બની શકે છે જે ના પSરણામે
પગની આંગળીઓની અંદર જ નખ વધી શકે છે .

મોEં, Cટૉrકbઝ અને ટાઇsસ
તમારે રોજ તમારાં મોEં, Cટૉrકગ અથવા ટાઇsસ બદલવા જોઈએ. તેનો ભારે થર ન હોવો જોઈએ અને ટોચના
ભાગ પર રબર બૅUડ કે ટૅપ દાખલ કરીને તેને િCથિતCથાપક બનાવેલો હોવો ન જોઈએ.
ઉઘાડા પગે ચાલવાનું ટાળો

જો તમે ઉઘાડા પગે ચાલો તો તમારા પગનાં તિળયાંને વાગવાથી અને અણીદાર વCતુ પર ઊભા રહેવાથી ઈE થવાનું
જોખમ રહે છે જે ના કારણે gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે .

તમારાં શૂઝ તપાસો
તમારાં શૂઝ પહેરતાં પહેલાં તેનો નીચેનો ભાગ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે િપન, નખ કે કાચ જે વી કોઈ વCતુને કારણે
શૂઝના બહારના સૉલમાં ફાડ પડી ન હોય. વધુમાં, નાના કાંકરા જે વા ઝીણા ઝીણા પદાથv અંદર પwયા નથી તે જોવા
માટે દરેક શૂની અંદર તમારો હાથ નાખી જુ ઓ.

ખરાબ Sફrટગવાળાં શૂઝ

શૂઝનું Sફrટગ બરાબર ન હોય એ પગનાં તિળયાંમાં ચચરાટ અથવા નુકસાનનું સામાUય કારણ છે . તમારા પગનાં
તિળયાં તપાસનાર cોફેશનલ તમે પહેરેલાં શૂઝ િવશે અને નવાં શૂઝ ખરીદવા િવશે તમને સલાહ આપી શકે છે .

નAવા કાપા અને ફોhલા
જો તમે તમારા પગ તપાસો અને તમને માલૂમ પડે કે gવચામાં કોઈ તડ છે , હળવા કાપા અથવા ફોhલા છે તો
જં તુમુOત xેmસગ વડે તે ઢાંકી દો. ફોhલા ફોડશો નિહ. તમારા પોSડઆzી િવભાગ અથવા GPનો તાgકાિલકપણે સંપકF
કરો.

પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[શન િવનાના ઉપચાર
પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[}શન િવનાની દવાઓનો ઉપયોગ કરશો નિહ. જે મને ડાયિબટીસ હોય એવી કોઈ પણ
~યિOત માટે તે િહતાવહ નથી, કારણ કે તેનાથી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે જે ને પSરણામે સમCયાઓ સEFઈ શકે છે .

સƒત gવચા અને કણીઓ
તમારી Eતે સƒત gવચા અથવા કણીઓ દૂર કરવાની કોિશશ કરશો નિહ. તમારા પોSડઆSzCટ „યાં જ]રી હોય gયાં
સલાહ-સારવાર પૂરાં પાડશે.

વધારે અથવા ઓછાં તાપમાન ટાળો
જો તમારા પગનાં તિળયાં ઠંડાં હોય તો મોEં પહેરો. ગરમાવો મેળવવા માટે આગની સામે તમારાં પગનાં તિળયાં
રાખીને Oયારેય બેસશો નિહ. સૂવા જતાં પહેલાં તમારી પથારીમાંથી ગરમ પાણીની બૉટલો અથવા હીrટગ પૅડ હંમેશાં
દૂર કરો.
જો તમને તમારા પગમાં કોઈ સમCયાઓ જણાય તો સલાહ માટે તમારા Cથાિનક પોSડઆzી SડપાટFમેUટ અથવા
GPનો સંપકF તાgકાિલકપણે કરો.

પગના સંભાળ િવશેની સલાહ - વધારે જોખમ
જો તમારા પગની તપાસ બતાવે કે તમારા પર નીચેનામાંથી એક કે વધુ જોખમનાં પSરબળો લાગુ પડે છે તો તમને
પગનું અhસર થવાનું વધારે જોખમ છે એવી રીતે તમા•ં મૂhયાંકન કરવામાં આવે છે :
•
•
•
•
•
•
•
•

તમે તમારાં પગનાં તિળયાંમાંથી થોડી સંવેદના ગુમાવી દીધી હોય.
તમારા પગનાં તિળયાંમાં લોહીનું પSરYમણ ઓછુ ં થયું હોય.
તમારાં પગનાં તિળયાં પરની gવચા સƒત હોય.
તમારાં પગનાં તિળયાંનો આકાર બદલાયો હોય.
તમારી •િf કમજોર થઈ હોય.
તમે Eતે તમારાં પગનાં તિળયાંની સંભાળ લઈ ન શકો.
તમને અગાઉ અhસર થયાં હોય.
તમે કોઈ અંગ કપાવીને દૂર કરા~યું હોય.

તમારા ડાયિબટીસ, કોલેCટેરોલ અને રOતદાબને સારી રીતે િનયંિ`ત રાખવાથી આ સમCયાઓને કાબૂમાં રાખવામાં
મદદ મળશે.

જો તમે ધૂeપાન કરતા હો તો તમે તે બંધ કરો એવી ભારપૂવFક ભલામણ કરવામાં આવે છે , કારણ કે તે તમારા લોહીના
પSરYમણને અસર કરે છે .
તમારાં પગનાં તિળયાં વધુ જોખમને આધીન હોવાથી તમારે તેમની િવશેષ સંભાળ લેવી જ]રી છે . તમારે
પોSડઆSzCટ પાસે િનયિમત સારવાર લેવાની જ]ર પડશે. જો તમે આ પિ`કામાં આપેલી સલાહ અને માિહતીનું
પાલન કરો તો તે તમારા પોSડઆSzCટની મુલાકાતોની વjચે તમારાં પગનાં તિળયાંની સંભાળ લેવામાં સહાયક બનશે.
તેનાથી ભિવ‚યમાં સમCયાઓ ઓછી કરવામાં મદદ મળશે એવી આશા છે .

રોજ તમારાં પગનાં તિળયાં જુ ઓ
તમારે gવચા પર કોઈ ફોhલા, તડ, દુખાવા અથવા સોE, ગરમી કે લાલાશ જે વા ચેપનાં કોઈ પણ િચiનો વગેરે માટે
રોજ તમારાં પગનાં તિળયાં જોવા જોઈએ. જો તમે આ કામ Eતે ન કરી શકતા હો તો તમારા સાથી અથવા
સંભાળકતાFને મદદ કરવા કહો.

તમારાં પગનાં તિળયાં રોજ ધુઓ
તમારે રોજ ગરમ પાણીમાં અને હળવા સાબુ વડે તમારાં પગનાં તિળયાં ધોવા જોઈએ. તેમને બરાબર પાણીથી ધુઓ
અને કાળAપૂવFક કોરા કરો, ખાસ કરીને આંગળીઓની વjચે. તમારાં પગનાં તિળયાં પાણીમાં બોળશો નિહ, કારણ કે
તેનાથી તમારી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે . તમારા ડાયિબટીસને કારણે તમને ગરમ અને ઠંડી વCતુઓનો બહુ સારી
રીતે અનુભવ ન થઈ શકે એમ બની શકે છે . તમારે તમારી કોણી વડે પાણીનું તાપમાન તપાસવું જોઈએ અથવા કોઈ
~યિOતને તમારા માટે તાપમાન તપાસી આપવાનું કહેવું જોઈએ.

રોજ તમારાં પગનાં તિળયાંને મોઇkચરાઇઝ કરો
જો તમારી gવચા સૂકી હોય તો રોજ મોઇkચરાઇmઝગ [ીમ લગાડો અને તે તમારા પગની આંગળીઓ વjચેની
જbયાઓ પર ન લગાડશો.

પગની આંગળીઓના નખ
તમારા પોSડઆSzCટ તરફથી તમને સલાહ આપવામાં આવી ન હોય તો તમારા પગની આંગળીઓના નખ કાપશો
નિહ.

મોEં, Cટૉrકbઝ અને ટાઇsસ
તમારે રોજ તમારાં મોEં, Cટૉrકગ અથવા ટાઇsસ બદલવા જોઈએ. તેનો ભારે થર ન હોવો જોઈએ અને ટોચના
ભાગ પર રબર બૅUડ કે ટૅપ દાખલ કરીને તેને િCથિતCથાપક બનાવેલો હોવો ન જોઈએ.
ઉઘાડા પગે ચાલવાનું ટાળો

જો તમે ઉઘાડા પગે ચાલો તો તમારા પગનાં તિળયાંને વાગવાથી અને અણીદાર વCતુ પર ઊભા રહેવાથી ઈE થવાનું
જોખમ રહે છે જે ના કારણે gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે .

તમારાં શૂઝ તપાસો
તમારાં શૂઝ પહેરતાં પહેલાં તેનો નીચેનો ભાગ જુ ઓ અને ખાતરી કરો કે િપન, નખ કે કાચ જે વી કોઈ વCતુને કારણે
શૂઝના બહારના સૉલમાં ફાડ પડી ન હોય. વધુમાં, નાના કાંકરા જે વા ઝીણા ઝીણા પદાથv અંદર પwયા નથી તે જોવા
માટે દરેક શૂની અંદર તમારો હાથ નાખી જુ ઓ.

ખરાબ Sફrટગવાળાં શૂઝ
શૂઝનું Sફrટગ બરાબર ન હોય એ પગનાં તિળયાંમાં ચચરાટ અથવા નુકસાનનું સામાUય કારણ છે . તમારા પગનાં
તિળયાં તપાસનાર cોફેશનલ તમે પહેરેલાં શૂઝ િવશે અને નવાં શૂઝ ખરીદવા િવશે તમને સલાહ આપી શકે છે .

િcિC[}શન શૂઝ
જો તમને શૂઝ આપવામાં આ~યાં હોય તો તે િcિC[}શન cમાણે બનાવવામાં આ~યાં હશે. તમારા પોSડઆSzCટ
અથવા ઑથvSટCટ (શૂઝ બનાવનાર ~યિOત) તમને જે સૂચનાઓ આપે તેનું તમારે પાલન કરવું જોઈએ. તમારે મા`
આ જ શૂઝ પહેરવાં જોઈએ. આ શૂઝ સામાUય રીતે ઇનસૉhસ સાથે સૂચવવામાં આવશે. ઇનસૉhસ એ તમારાં
શૂઝનો એક અગgયનો ભાગ છે અને તમારા ઑથvSટCટ અથવા પોSડઆSzCટ તમને સલાહ આપે તો જ તમારે તે
કાઢવાં જોઈએ. તમને શૂઝ પૂરાં પાડનાર ~યિOત જ તમામ સમારકામો અને ફેરફારો કરશે જે થી ખાતરી કરી શકાય કે
આ ફેરફારો તમારા િcિC[}શન સાથે સુસંગત હોય.

નAવા કાપા અને ફોhલા
જો તમે તમારાં પગનાં તિળયાં તપાસો અને તમને માલૂમ પડે કે gવચામાં કોઈ તડ છે , હળવા કાપા અથવા ફોhલા છે
તો જં તુમુOત xેmસગ વડે તે ઢાંકી દો. ફોhલા ફોડશો નિહ. તમારા પોSડઆzી િવભાગ અથવા GPનો તાgકાિલકપણે
સંપકF કરો. જો આ ~યિOતઓ હાજર ન હોય અને એક Sદવસ બાદ •ઝ આવવાનું કોઈ િચiન જણાતું ન હોય તો
તમારા Cથાિનક અકCમાત અને ઇમજF Uસી િવભાગમાં Eઓ.

સƒત gવચા અને કણીઓ
તમારી Eતે સƒત gવચા અથવા કણીઓ દૂર કરવાની કોિશશ કરશો નિહ. તમારા પોSડઆSzCટ „યાં જ]રી હોય gયાં
સલાહ-સારવાર પૂરાં પાડશે.

પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[શન િવનાના ઉપચાર
પગમાં થયેલી કણી માટે િcિC[}શન િવનાની દવાઓનો ઉપયોગ કરશો નિહ. જે મને ડાયિબટીસ હોય એવી કોઈ પણ
~યિOત માટે તે િહતાવહ નથી, કારણ કે તેનાથી gવચાને નુકસાન થઈ શકે છે જે ને પSરણામે અhસર થઈ શકે છે .

વધારે અથવા ઓછાં તાપમાન ટાળો
જો તમારા પગનાં તિળયાં ઠંડાં હોય તો મોEં પહેરો. ગરમાવો મેળવવા માટે આગની સામે તમારાં પગનાં તિળયાં
રાખીને Oયારેય બેસશો નિહ. સૂવા જતાં પહેલાં તમારી પથારીમાંથી ગરમ પાણીની બૉટલો અથવા હીrટગ પૅડ હંમેશાં
દૂર કરો.

અhસરનો ઇિતહાસ

જો તમને અગાઉ અhસર થયું હોય કે કોઈ અંગ કપા~યું હોય તો વધુ અhસર થવાનું તમને મોટું જોખમ છે . જો તમે
પોSડઆSzCટની મદદથી તમારાં પગનાં તિળયાં કાળAપૂવFક તપાસશો તમને વધુ સમCયાઓ થવાનું જોખમ ઓછુ ં
થશે.
જો તમને તમારાં પગનાં તિળયાંમાં કોઈ સમCયાઓ જણાય તો તાgકાિલકપણે તમારા પોSડઆzી SડપાટFમેUટ અથવા
GPનો સંપકF કરો. જો તેઓ હાજર ન હોય તો તમારા સૌથી નAકના અકCમાત અને ઇમજF Uસી િવભાગમાં Eઓ.
યાદ રહે કે „યારે તમને સમCયા હોય gયારે સલાહ કે સારવાર મેળવવામાં જરા સરખો પણ િવલંબ કરવાથી ગંભીર
સમCયાઓ થઈ શકે છે .

