
ديابتي پاي زخم

زخمي ديابتي پاي زخم از ازمنظور مراقبـت و رسـيدگي عدم علت به كه است
مي ايجاد ديابتي بيماران در پا شود.زخمهاي

زيرا: دارد اهميت ديابتي پاي زخم
بستر• علت ديابتيمهمترين مييبيماران تشكيل دهد.را
مي• درمان عدم صورت نـاتوانيدر سبب تواند

دد.گر
تهديد• پا برايزخم پا.ياست قطع
فشـار• و چربي قند، كنترل و صحيح آموزش با

مي جلوگيرخون پا زخم ايجاد از كرد.يتوان

گرامي بهبيمار را شما توجه هستيد، ديابتي پاي زخم به مبتال شما چنانچه
مي جلب زير نماييم:مطالب

سيگار• بگذاريدهستيدياگر كنار آنرا االن .همين

مي• زياد وقتي خون قند كنيد. كنترل مرتبا را خون شديدترقند عفونتها شود،
شود.مي

طور• را گوشـتيناخنها و سـالم بافت كه كنيد كوتاه
زخم نشود.ينرم

كنيد.• استفاده آينه يك از پا كف معاينه براي
نه• بايد كفش پاشنه بپوشيد. نرم رويه و مناسب اندازه مناسب، جنس از كفش

جـادارب بايـد كفش باشد. كوتاه خيلي نه و لند
تنگ. نه و گشاد نه . باشد

دمپاي• پوتين، از پوشيدن صـندل،ياز باز، جلو
كنيد. خودداري تيز نوك كفش

را• تـاول يا شدن پوسته يا تراش يا زخم نوع هر
كفش به ممكـنيزدگنبايد بسا چه داد نسبت

باشد. ديابتي زخم يك شروع است
ميخ• و پزشك).پينه (توسط برداشت ماليمت و احتياط با بايد را چه
الزامي• روزانه طور به پا است.معاينه
نخـ• بايـد شـما اليـافيجوراب جـنس از نـه باشـد

.يمصنوع
كنيد.• خودداري هم روي پا انداختن از
براي• مايع بهترين كنيد. شستشو و تميز روزانه را پاها

سرم يا سالم آب يـكشستشو بـا بايـد پـا كردن خشك است. فيزيولوژيك
شود. انجام نرم پارچه

مي• خشك پوست كرمهابراي از ولـيتوانيد كنيـد اسـتفاده كننـده ازينرم
نماييد. خودداري انگشتان بين در كرم استعمال



گرمارگزه• يا سرما معرض در را ندهيد.مستقيميپاها قرار
و• گرم آب كيف برقي، پتوي از ممنـوعاستفاده شـوفاژ رادياتور با پا تماس يا

است.
نكن• فراموش را روزانه و منظم كردن ورزش د.يهرگز
كنيد.• خودداري پا پوشش بدون فرش سنگ يا و ساحل ماسه روي رفتن راه از
از• را آن داخل كفش، پوشيدن از قبل هميشه

كنيد. جستجو وسواس با خارجي اجسام نظر

كه: فراموشنكنيد

بيمار ديابت نيست. خون قند رفتن باال فقط يديابت
صعب و موذي آناست به اول مراحل در اگر كه العالج

شد. نخواهد ختم پا قطع به شود توجه
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