
 
 

 

 

 
 

دراصل Scottish Diabetes Group - Foot Action Group کی جانب سے تیار کیا گیا۔ Leeds میں NHS کی جانب سے نظرثانی کی گئی - دسم� 2017۔

آپ کے پاؤں کو درمیانہ خطرہ ہے

ذیابیطس کی معلومات

اور مشورے کا پرچہ

ہنگامی عملی منصوبہ
پاؤں پر حملہ؟

07786250788 پر کال کریں۔ فوراً 

حادثات و ہنگامی حا�ت میں ت�یف لے جائیں۔
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آپ کے حالیہ نتائج ہیں:

آپ کی ذیابیطس کی اگلی جانچ ہو گی:

آپ کے اگلے اقدامات ہیں:

مہینہ:سال:

53 سے 58 کے
درمیان ہونا مثالی ہے

اگر 4 سے کم ہو تو مثالی ہے

اگر منفی ہو تو بہ¦ین ہے

80/130 اگر 70/120 سے

کے درمیان ہو تو مثالی ہے

کم از کم سال میں ایک

بار ہونا »وری ہے

اپنے جی پی/نرس سے دریافت کریں

18.5 سے 24.9 کے
درمیان رکھنا اچھا ہدف ہے

مزید معلوماتتاریخسابقہ

HbA1c

بلڈ پری�

کولیسٹرول

ACR پیشاب کا

(پیشاب میں پروٹین کی مقدار)

ورزن (کلوگرام)

آنکھوں کا معائنہ

(BMI) [باڈی ماس انڈیکس]

تاریختازہ ترین

کیا آپ یہ پرچہ ایک متبادل صورت میں لینا چاہیں گے؟

اس دستاویز کے ترجمے یا ایک بڑے پرنٹ، بریل یا آڈیو کی شکل میں لینے کے لیے

براِہ کرم NHS LEEDS CCG سے 8435470 0113 پر رابطہ کریں یا ای میل

Leedsccg.comms@nhs.net : کریں

اگر آپ کا پاؤں Åخ، ُسوجا ہوا ہے یا اگر آپ کی جلد میں دراڑیں ہیں تو
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یہ متاثر کر سکتا ہے:
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پاؤں کے حساب سے ناقص جوتے
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آپ کے پاؤں کو صحت مند رکھنے کا مشورہ

اپنے پاؤں روزانہ دھوئیں

آپ             اور

  آپ     دے۔ آپ   روز  
   اور         

 ً    اور      
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    ِ  

اپنے پاؤں روزانہ نم کریں
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پاؤں کے ناخن

 

جرابیں، موزے اور ٹائٹس

آپ           ان 

     اور

ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں

 آپ      آپ       اور 
              

       

اپنے پاؤں کی پڑتال روزانہ کریں

آپ           

 درد          
ُ   

 آپ             
     

مفید روابط
Leeds Foot Protection Service

0113 843 4158 فون: 

www.leedsfoot.protectionservice@nhs.net :ویب

)۔ (       ان        

St James University Hospital Diabetes Department  

0113 206 5066 فون: 

(St James University Hospitals)

Society of Chiropodist and Podiatrists
020 7234 8620 فون: 

(آپ           
)۔        

 آپ   
    
    

قسم 2 کی ذیابیطس

  ( (LEEDS کورس

longtermcondition@nhs.net : ای 

0113 843 4200 فون: 

قسم 1 کی ذیابیطس
 

  ( (DAFNE کورس
0113 206 5068 فون: 

www.dafne.uk.com :ویب

leedsfoot.protectionservice@nhs.net :ای میل

)؛ اور آپ      ( 

)۔ آپ       (    

 

 آپ     آپ             آپ  دوراِن 
 One You Leeds     اور         آپ      

   0800 169 4219   
          اس  آپ        آپ ان   
541217 01924۔     WAKCCG.retinalscreening@nhs.net      ای  

Foot Protection Service  آپ          
  

اپنے جوتوں کی پڑتال کریں

معمولی خراشیں اور آبلے

 آپ      اور    
       آپ   
       اور ان   
          

      آپ    
(    درد)      

The Leeds Foot Protection Service
      (      )

  وہ     اور  دن   آرام
           و

     

www.feedforlife.comویب:

       


