
زخم پای دیابتی و توصیه ھایی برای پیشگیری از آن

این بیماری در بیشترکشورھا به عنوان .بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماریھای متابولیک و مزمن جھان است
٨٠تا ٢٠میلیون نفر از افراد ۶/۴حدود ٢٠١١چھارمین  علت مرگ مطرح بوده و مطابق گزارش جھانی، درسال 

میلیون ٣۶۶پیش بینی میشود تعداد مبتالیان به دیابت از .ساله به علت دیابت، جان خود را از دست داده اند
.افزایش یابد٢٠٣٠میلیون نفر درسال ۵۵٢به ٢٠١١نفر در سال 

رض ناشی از پای دیابتی، مھمترین علت عوا. یکی از مھمترین وجدی ترین عوارض دیابت، پای دیابتی است
عارضه پای دیابتی مھم است چون از یک . بستری و اقامت ھای طوالنی فرد مبتال به دیابت، در بیمارستان است

سو، پیشگیری و کنترل عوارض مربوط به زخم پا آسان می باشد و از سوی دیگر، عدم دقت و سھل انگاری، 
.میشودمنجر به ضایعات جدی وحتی قطع عضو

در اثر اختالل اعصاب، ابتدا سوزن .گرفتاری اعصاب وعروق پا، فرد را مستعد ابتال به زخم و عفونت پا می کند
شود و درصورت بی توجھی، سلول ھای عصبی کم یشدن و یا مورمور شدن انگشتان پا ودست ظاھر مسوزن 

.ایجاد زخم فراھم میگرددبرای مینه پوست شده و زشدنکم از بین رفته و موجب بی حسی، کرختی وخشک 
از سوی دیگر، ضعف در سیستم .پس، بروز ھریک از عالیق فوق میتواند به عنوان یک زنگ خطر مطرح باشد

ایمنی بیماران دیابتی و اختالل در خونرسانی و درگیری عروق، باعث میشود تا خطر آلودگی میکروبی و گسترش 
. عفونت در این بیماران افزایش یابد

:برای پیشگیری از عارضه پای دیابتیتوصیه ھای ضروری

(دم مصرف دخانیات و اقدامات درمانی مناسب با رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی وکنترل وزن، ع-١
.ھمواره مقدار قندخون خود را کنترل کنید) مطابق دستور پزشک معالج

.از مصرف سیگار، قلیان، چپق، پیپ یا ھرگونه دخانیات، جداً پرھیز کنید-٢
اگر دید . یدبرای بھتر دیدن کف پا بھتر است از آئینه استفاده کن(.پاھا را روزانه بررسی و نگاه کنید-٣

)چشم شما کافی نیست، از شخص دیگری کمک بگیرید
و صابون ) درجه سانتی گراد٣٧کمتر از (با آب ولرم ) حداقل یک بار در روز(پاھا را بصورت روزانه -۴

شستشو و خشک نمودن الی انگشتان پا به . (شستشو نموده و سپس با حوله نرم خشک نمائید
)ا فراموش نکنیدمنظور پیشگیری از عفونت قارچی ر

.باکرم مرطوب کننده، از پوست خشک خود محافظت کنید-۵
حتی داخل اتاق ھم از کفش یا دمپایی . راه نروید) بدون کفش(تاحد امکان ، ھیچگاه با پای برھنه -۶

.مناسب، استفاده کنید
درصورتی که .نگیریدناخن ھا را کوتاه نگه دارید وباید ناخن را بصورت مستقیم گرفته و کنار ناخن ھا را -٧

.دید بیمار مشکل داشته باشد، شخص دیگری ناخن ھایش را بگیرد
.ناخن ھا را زیاد کوتاه نکنید و حتی ناخن ھا را به شکل گرد کوتاه نکنید-٨
بررسی ... قبل از پوشیدن کفش، حتماً داخل آن را از لحاظ وجود جسم خارجی مثل شن، میخ، و-٩

.نمائید
.دجوراب وکفش تنگ نپوشی- ١٠
زیرا درصورت بروز زخم و یا ترشح، آثار آنرا به خوبی قابل . از جوراب ھای بارنگ روشن استفاده نمائید- ١١

.مشاھده می نماید
.جوراب ھا را روزانه شستشو وتعویض نمائید- ١٢
.اگراحساس سرما در پا کردید، از جوراب استفاده نمائید وبه ھیچ عنوان از کیسه آب گرم استفاده نکنید- ١٣
.داغ و سشوار قرار ندھیداھا را در مقابل حرارت مستقیم بخاری، کیسه آب داغ، آتش ، رادیاتورز پگھر- ١۴
درصورت مشاھده ھرگونه تورم، تغییر رنگ، زخم ، تاول، بریدگی و یا خراش ، ترک خوردگی وترشح - ١۵

.اطراف ناخن ، سریعاً به پزشک معالج خود مراجعه کنید
جھت درمان، حتماً به پزشک مراجعه . چ عنوان آنرا دستکاری نکنیددرصورت وجود پینه یا میخچه به ھی- ١۶

.نمائید
درمورد استفاده از مواد ضدعفونی کننده از قبیل بتادین در درمان زخم پای خود، احتیاط و با پزشک خود - ١٧

اندازند یا حتی بیمواد ضدعفونی کننده ممکن است ترمیم وبھبودی زخم را به تاخیر . مشورت نمائید
.وخیم تر شدن آن شوندموجب

زیرا پاھا، حداکثر تورم را داشته و . کفش، حتماً عصرھا به فروشگاه مراجعه کنیدو خریدبرای انتخاب - ١٨
.بھتر است یک شماره بزرگتر انتخاب شود.شماره مناسب انتخاب خواھد شد

و ممکنست ) دلق می زن(زیرا پا در کفش گشاد حرکت کرده . از انتخاب کفش خیلی گشاد پرھیز کنید- ١٩
.موجب زخم پا شود

.ناوب استفاده نمائیدتسعی کنید از حداقل دوکفش بطور م- ٢٠
کفش باید دارای روکش چرمی یا پارچه ای نرم باشد و ھرگز از جنس پالستیک یا سخت نباشد، زیرا - ٢١

.باعث ازدیاد تعریق پا میشود
.گشاد و چھارگوش باشد) پنجه ھای کفش(قسمت جلوی کفش - ٢٢
زیرا پاشنه ھای بلند به پشت پا فشار آورده وانگشتان را به ھم . پاشنه ھای کوتاه باشدکفش دارای - ٢٣

.می فشارد
درھنگام پوشیدن، بادست داخل کفش را بررسی نمائید و چروکیدگی کف کفش، میخ بیرون زده یا - ٢۴

.خارجی را برطرف نمائیدءاشیا



.کفش جلوگیری کندداخلبند کفش محکم بوده یا سگک داشته باشد تا از حرکت پا در - ٢۵
.از کفش باز یا صندل ھای با بند درمیان انگشتان پا استفاده نکنید- ٢۶
.کفش بدون جوراب پوشیده نشود- ٢٧
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