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است كه به علتت عت ر رستي وي ر مبا اتت از ميمنظور از زخم پاي ديابتي زخ

  شود.زخمهاي پا در بيماران ديابتي ايجاد مي
 زخم پاي ديابتي اهميت دارد زيرا:

 ده .ميرا تشكيل  يبيماران ديابت يمهمتبين علت بستب 

 توانت  ستان نتاتواني در صورت ع ر درمتان مي

 دد.وب

  طع پا. ياست ببا يزخم پا ته ي  

  با آموزش صحيح ر كنتبل  نت   رببتي ر اشتار

 كبد. يتوان از ايجاد زخم پا جلوويبميخون 

 

چنانچه شما مبتال به زخم پاي ديابتي هستيد، توجه شما را ميبيمار گرا

 نماييم:به مطالب زير جلب مي

 

 همين االن آنبا كنار بگذاري  هستي  ياوب سيگار. 



  تب  شود  عفونتهتا شت يميكنتبل كني .  ن  خون ر تي زياد  مبتاا ن  خون را

 شود.مي

 كوتاه كني  كه باات سالم ر ووشت نبر  يها را طورناخن

 نشود.  يزخم

 . بباي معاينه كف پا از يك آينه استفاده كني 

 پاشنه كفش بايت  نته پوشي كفش از جنس مناسن  ان ازه مناسن ر رريه نبر ب .

كفتش بايت  جتادار  لن  ر نه خيلي كوتاه باشت .ب

 نه تنگ. باش  . نه وشاد ر

  جلتو بتاز  صتن ل   ياز پوتين  دمپتاياز پوشي ن

 .خودداري كني كفش نوك تيز 

  هب نوع زخم يا تباش يا پوسته ش ن يتا تتارل را

ممكتن  نسات داد رته بستا يزدونااي  به كفش

 است شبرع يك زخم ديابتي باش .

 توسط پزشك(ماليمت ببداشت  چه را باي  با احتياط رپينه ر ميخ(. 

 است. ميمعاينه پا به طور ررزانه الزا  

 يباش  نه از جنس الياف مصنوع يجوراب شما باي  نخ.  

 . از ان اختن پا رري هم خودداري كني 

  بهتبين متايع بتباي كني ررزانه تميز ر شستشو را پاها .

ايزيولوژيك است. خشك كبدن پا باي  با يتك پاررته شستشو آب سالم يا سبر 

 نبر انجار شود.

  از  ينتبر كننت ه استتفاده كنيت  رلت ياز كبمهتا يت توانمتيبباي پوست خشك

  .نمايياستعمال كبر در بين انگشتان خودداري 

 بار ن هي .مستقيم  يپاها را در معبض سبما يا وبما بوزه  



  يا تماس پا با رادياتور شوااژ ممنوع است.استفاده از پتوي بب ي  كيف آب وبر ر 

 يهبوز ررزش كبدن منظم ر ررزانه را اباموش نكن.  

 . از راه راتن رري ماسه ساحل ر يا سنگ ابش ب رن پوشش پا خودداري كني 

  داختل آن را از  هميشه  ال از پوشي ن كفش

 رسواس جستجو كني . نظب اجسار خارجي با

 

 

 

 فراموش نكنيد  كه:
  

 

 یديابت فقط باال رفتن قند خون نيست. ديابت بيمار

العالج كه اگر در مراحل اول به آن است موذی و صعب

 توجه شود به قطع پا ختم نخواهد شد.
 



 

 مارموزش هب بي آ
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 ميظنت كننده: كبري قره باغ
ني فرد دكتر اتديي كننده:  سيد حسين صمدا


