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B a ck  P ane l  Hea d i ng  

 مراقبت از پای دیابتی

درصد بيماران دیابتي به درجاتيي  06تا  06حدود 
از اختالل حس مبتال می شوند که ميوجيب بيروز 
زخم پا می شود. از خصوصيات زخم پای دیابتيی  
عدم تناسب ظاهر زخم با عمق و ابعاد واقعی آن 
است؛ زیرا به دليل خونرسانی نامناسب و همييي  
طور اختالل حس درد  زخم پای دیابتی به اعميا  
استخوان گسترش یافته و موجب توسعه عفونيت 
مقاوم به درمان خواهد شد که در اغيبيب ميوارد 

 نياز به قطع عضو دارد.

شيوه زندگی مبتالیان به دیابت باید بر اصول زیر 
 استوار شود:

رژیم غذایی مناسب   ورزش یا پياده روی 
منظم  کاهش وزن  مصرف مرتب داروها  
اندازه گيری قند خون  آشنایی با عوارض 

 بيماری و مراقبت از پاها

یکی از عوارض مهم دیابت  پای دیابتی ناميده ميی 
شود. در ای  بيماری  ابتدا زخمی در انگشتان پا بيه 
وجود می آید ولی به عبت اختالل در خون رسيانيی  
نه تنها زخم خوب نمی شود  ببکه به تدریج بيدتير 

 می شود.

دو عارضه پای دیابتی  بی حسی و کيرخيتيی پيا و 
عفونت و دیر بهبود یافت  زخم و جراحت هيای پيا 

 است.

 

 

برای جبوگيری از به وجود 
آمدن پای دیابتی  تيوصيييه 
های خودمراقبتی زیير را 

 جدی بگيرید:

هر روز بعد از فعاليت روزمره یا ورزش  پياهيای 
خود را معاینه کنيد و به دنبال زخم  قرمزی  تياول  
خراشيدگی  تورم  تغيير رنگ  زخم  ترک خوردگی 
و ترشح اطراف ناخ  باشيد. برای ایي  کيار ميی 
توانيد از یک آینه کمک بگيرید یا از کسيی دیيگير 

 بخواهيد ای  کار را برای شما انجام دهد.

هر روز بعد از فعاليت روزمره یا ورزش  پای خيود 
را با آب ولرم و صابون معمولی بشویيد. از صابيون 
های قوی استفاده نکنيد  چيون ایي  صيابيون هيا 

 ممک  است باعث آسيب پوست پای شما شوند. 



پاهای خود را خوب خشک کنيد؛ به خصوص 
خشک بودن بي  انگشتان پا خيبی مهم است  چون 

 عفونت در جای مرطوب بيشتر به وجود می آید.

 

هنگام شستشوی پا  ضم  استفاده از آب با حيرارت 
مالیم توجه داشته باشيد که زمان ایي  اسيتيميميام 
طوالنی نشود. زیرا پوست پا بيش از اندازه نرم ميی 

 شود و امکان کنده شدن آن وجود دارد.

بعد از شستشو و استممام  پوست دست و پای خود 
را با یک کرم یا روغ  معمولی چرب کنيد اما توجه 
داشته باشيد بي  انگشتان پای شما به هيييو وجيه 

 چرب نشود.

پاهای شما به غير از معاینه توسط خيودتيان  بيایيد 
حداقل سالی دوبار توسط یک پزشک هم ميعيایينيه 
شود؛ تا هم اعصاب آن معاینه شونيد  هيم آسيييب 
هایی که شما متوجه آنها نشده اید  تشخيييد داده 

 شود.

ناخ  های پا را کوتاه نگه دارید. در ضيمي  نياخي  
نباید از ته گرفته  شود. درصورتی کيه دیيد شيميا 
مشکل دارد  شخد دیگری ناخي  هيای شيميا را 
بگيرد. ناخ  های پای تان را صاف بگيرید تا گوشه 
هایش در گوشت کنار ناخ  فرو نرود. قبل از ناخ  
گرفت  هميشه انگشتان پای خود را در آب وليرم 

 بگذارید تا ناخ  های شما نرم شوند.

جوراب های مناسب نخی یا کتانی بپوشيد و روزانه آن ها را 
تعویض کنيد. از پوشيدن جوراب های رفيو شيده یيا پياره 

 خودداری کنيد.

هر زخم  سوراخ  خراش  بریدگی یا دردی در پای خيود را 
 حتمًا به پزشک اطالع دهيد.

سيگار باعث کاهش گردش خون در انتهای اندام های شميا 
 می شود.

هميشه کفش بپوشيد؛ به خصوص اگر قدرت بينایی شما هم 
افت کرده و حس پاهای تان را از دست داده اید. از کيفيش 
راحت  پاشنه کوتاه و پنجه په  استفاده کنيد. از پيوشيييدن 

 کفش های تنگ و گشاد پرهيز کنيد.

 جنس کفش باید چرمی باشد.

در فصل زمستان مطمئ  شوید که کفش هيای شيميا بيرای 
 جوراب ضخيم به اندازه کافی جا دارند.

اگير  “ ای  کفش را بپوشيد  بعدًا جا باز می کند”ای  جمبه که
هم در مورد بقيه درست باشد  درباره شما صاد  نيييسيت. 
کفش شما باید کاماًل متناسب با پای شما باشد  نه تنگ و نيه 
گشاد؛ راحت. کفش تنگ قبل از آ نکه به جا بازکردن برسد  

 ممک  است باعث قطع شدن پای شما شود.

از نزدیک کردن پای خود به آتش  بخاری  شوفاژ و 
هر وسيبه گرمایی دیگر خودداری کنيد. از کيييسيه 
 آب گرم برای گرم کردن پاهای تان استفاده نکنيد.

در صورت سردی پاها  جوراب پوشيده  پاهای تيان 
را در معرض حرارت مستقيم آتش یا بخياری قيرار 
ندهيد. بر روی سطوح داغ مانند ش  های ساحل یيا 

 سيمان کنار استخر شنا با

پای برهنه راه نروید. در صورت وجود یک ضيایيعيه 
 جدید مثل قرمزی  تورم  درد

گياه  پا یا هرگونه زخم یا تاول  فورا پزشک خود را آ
کنيد و تا زمان معاینه  پاهای خيود را اسيتيراحيت 

 دهيد.

اگر ناخ  های شما خيبی ضخيم هستند یا رنگ آنهيا 
زرد یا سياه شده  درباره نوع درمان با پزشک و یيا 

 پرستار مشورت کنيد.

هنگام نشست  به مدت طوالنی روی صندليی یيا در 
حال درازکش  از قرار دادن سا  پاها روی همدیگير 
اجتناب کنيد  زیرا ای  عمل منجر به اختالل جيریيان 

 خون در اندا مها می شود.

به خاطر داشته باشيد که بيشتری  قطع عضو هيا بيا 
 یک زخم ساده شروع می شود.

 

 


