
  زخم پاي ديابتي

 
ديابت بيماري است كه به علت عدم توليدد كدا ا اولدولير در بددج اي داد 

 پاي ا راد ديابتا حس درد كمتدري ،شود ، به دليل اختالل در اعصاب و عروقما

به گووه اي كه ممكر است به دوبال ضربه متوجده سسديب بده  را خواهند داشت.

 به طور جدي توصيه ما شود. پاهاي خود وشوود بنابراير مراقبت از سج

 

 مراقبت از پاي ديابتي
 

  ؟چگونه مراقب پاهاي خود باشيم
 

 :معاينه روزاوه پاها توسط خود بيمار -1

از وظر وجود زخم يا ضايعه جديد از سينه جهدت ديددج 

  كف پا ما تواج استفاده كرد.

 : شلتشوي پاها -2

صدا بدير اوه پاهاي خود را با سب ولرم شلتشو داده خصوزرو

د و در صدور  خشدك شددج ياوگشتاج و با حوله خشك كن

 د.يپوست با وازلير بچه چرب كن

  : گر تر واخر ها -3

واخر ها بايد قبل از بلند شدج بيش از حد بده 

  صور  خط صاف گر ته شود.

 صحيح                            غلط       



 : پوشيدج كفش مناسب -4

كفش شما بايد راحت باشد و قلمت جلوي سج گشداد 

ت راهپيمدايا پاهدا را از سداع 4باشد بهتر است هدر 

 كفش در سورده و استراحت كند.

 جوراب مناسب بپوشيد.-5

  و بدوج پارگا باشد. جوراب شما بايد از جنس وخ

بهتر است از جورابهاي با روگ روشر استفاده شود تدا در 

در  صل زملدتاج از جدوراب  به راحتا ديده شود ، حصور  وجود هر گووه ترش

 .كنيدپشما استفاده 

 

 د: كنيكارهايي كه بايد از آنها اجتناب 
 .ي برهنه حتا روي  رش جلوگيري كنيدراه ر تر با پا زا -1

 .پرهيز كنيداز قرار دادج پاها در كنار بخاري يا سب  -2

 بدوج جوراب كفش وپوشيد. -3

مثل سوزج  كردج براي از بير بردج ميخچه و پينه از درماج هاي خودسراوه  -4

 داخل سج خودداري كنيد.

 

 ايي كه بايد به آنها توجه بيشتري شود:كاره
قندد  خدود، او مر ديابت وزديك به محل سدكووت وتخصص غدد متحت وظر  -1

 كنيد.كنترل  دقيقتاج را به طور خوو

از ضدروريا  ورزش منظم و پيداده روي و خدودداري از اسدتعمال دخاويدا   -2

 زودگا شما ما باشد.
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