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 :تعريف*

 ديابت بيماري مزمني است كه در آن يا انسولين

مت به وجود ندارد و يا مقاو( هورمون كاهنده قندخون)

 . انسولين وجود دارد

 : علل ايجاد زخم هاي ديابتي

قندخون باال باعث   :گردش ضعيف خون در بدن-الف

آسيب مويرگها مي شود، در نتيجه خونرساني به خوبي 

 . انجام نمي شود و پاها مستعد ايجاد زخم مي شوند

ميزان قند خون باال روند بهبود زخم  :قندخون باال-ب

بنابراين الزم  .گيري كاهش مي دهدها را به طور چشم

است توجه كنيد كه مديريت قند خون بسیيار ریروري   

 .است

آسيب هاي عصبي يی  خریر    :آسيب هاي عصبي -ج

. محسیو  میي شیود    بسيار بزرگ براي افیراد ديیابتي  

آسيب عصبي منجر به از دسیت دادن سید در پاهیاي    

به هنگام آسيب عصیب هیا مم ین     ابتدا .فرد مي شود

موریو    اما به میرور ايین  . دچار درد پا شود است فرد

بیه  . سبب كاهش سساسيت پا به درد و زخم خواهد شد

معرض زخم پا باشد، هيچ سد و  طوري كه اگر فرد در

 .دردي را اسساس نخواهد كرد

پوست خش  در بين افراد مبتال بیه   :پوست خشک -د

كه پوست بدن بسیيار   زماني. ديابت بسيار شايع است

پوست و بافت پاها بيشتر در معرض ترک  خش  باشد،

 .زخم شدن مي باشد خوردن و

 زخم شدن به دليل جسم خارجي -ذ

 

 

بنابراين مهم ترين اقـدا  در بيمـاران   ***

ديابتي مراقبت از پاها و پيشـييري از زخـم   

 .است

 :اقدامات پيشييرانه

پاهاي خود را هر روز بشوئيد و بين انگشیتان   -1

 .را خش  كنيد

 

با ارنی    قبل از شستشوي پاها، درجه سرارت آ  را-2

 .يا دماسن  چ  كنيد كه خيلي گرم يا سرد نباشد

بعد از خش  كردن پاها از كیرم يیا وازلیين بیراي      -3

چر  كردن پاها استفاده كنيید و الي انگشیتان پیا را    

 .چر  ن نيد

روزانه پاهاي خود را از نظر وجود تیاو،، بريیدگي،    -4

 .خراشيدگي يا رايعات بين انگشتان بررسي كنيد

 



 
 
 
 

 

اگر نمي توانيد كف پاها را به خوبي ببينيد از ايينه -5

 .براي مشاهده كف پا ها استفاده نماييد

 

رايعه جديید در پیا م یل درد،    در صورت وجود -6

قرمزي، تورم و يا هرگونه زخم يیا تیاو، فیورا بیه     

مراجعه كنيید و تیا زمیان معاينیه بیه پاهیا        پزش 

 .استراست دهيد

از جورا  هاي نخي استفاده كنيد و روزانه آنها را -7

 .بشوييد

ناخن ها را بیه صیورت عرریي كوتیاه كنيید و      -8

 .هيچگاه انها را از ته نگيريد

 .سيگار و قليان ن شيد -9

از پابرهنه راه رفتن ستیي روي فیرپ پرهيیز     -11

 .كنيد

وي سروح داغ مانند شن هاي داغ سیاسل  بر ر-11

 .اجتنا  كنيد

 

قندخون را به خوبي كنتیر، كنيید و قنیدخون را     -12

نزدي  به سد طبيعي نگه داريد تا آسيب به مويرگها و 

 .اعصا  پا كمتر شود

 

را  در صورت سردي پا ها ، جورا  بپوشيد و آنها -13

در معرض سرارت مستقيم بخاري و يیا كرسیي قیرار    

 .ندهيد

بیراي از بیين    ،مواد شيميايي بدون نظر پزشی  -14

بردن ميخچه و پينیه اسیتفاده ن نيید و از دسیت اري     

 .م اني ي آن اجتنا  كنيد

 .از كش يا بند جورا  استفاده ن نيد -15

خريد كفش دقت كنيد كیه كیامال انیدازه    هنگام  -16

 .باشد و به جا بازكردن بعدي اعتماد ن نيد

 

جند كفش چرمي باشید و تبیاد، هیوا بیه      -17  

 .داخل كفش به خوبي انجام شود

روي كفش نرم باشد و از مواد قابل انعریا  و   -18

االستي  باشید كیه باعیث سیايش پوسیت پیا و       

 .انگشتان نشود

كفش بايد در اواخر روز خريداري شیود زيیرا    -19

 .پاها بزرگترين اندازه را دارد

قبل از پوشيدن كفش آن را از نظر وجود جسم  -21

 .خارجي و سنگ ريزه بررسي كنيد

 

در صورت خريد كفش نو در هفته هاي اول آن را  -10

 .به تدريج و هر بار يک تا دو ساعت بپوشيد

بين انيشتان پا قـرار مـي    از پوشيدن صندل كه -11

 .گيرد، خودداري كنيد

در صورت مشاهده زخم سريعا درمان زخم را زير  -12

 . نظر پزشک شروع كنيد  و روي زخم فشار وارد نكنيد

 


