
 

 مراقبت از پای دیابتی

 1بخش  داخلی  

 0011تاریخ بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

 ورزش: -8

    فرد دیابتی که حس اندام هایش دچار مشکلک

شده است باید از ورزش های حرفه ای مث  پرش 

، دویدن و...اجتناب کند و ورزش هایی مث  شنکا، 

دوچرخه سواری و پیاده روی که آسیبی به او نمی 

 زند انجام دهد .

  ورزش عالوه بر اینله موجب جریان بهتر خون به

پا ها می شود به حفظ شادابی بدن کمک  مکی 

 کند . 

  کفش های ورزشی انتخاب شده باید کامال انکدازه

 پا باشد و از پا محافظت نمایید.

 پرهیز از کشیدن سیگار:  -9

مصرف سیگار نه تنها اختالل گردش خون می گکردد 

بلله آسیب به اعصاب انتهایی سبب ایکجکاد زخک  

 وهمچنین اختالل ترمی  ضایعات می شود.   

برای گرم کردن پا هرگز پاها را نزدی  بخاری و یکا 

 سایر وسای  گرمایی قرار ندهید.

           

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0011: 0بخش  داخلی 



یلی از عوارض نامطلوب دیابت، درگیری سیست  عصبی 

 می باشد.

قند باال درطوالنی مدت می تواند اعصاب اندام های انتهتیتا تی 

مانند بازو ، دسهیا ، انهیای انگشهان دست،ساق وپتا رادریت ت  

نما د و باعث ا جاد زخم های عفونی شود بدون ا ن که شتمتا 

 مهوجه درد ناشی از ا جاد زخم شو د.

به وجود امدن زخم ها و تاخ   در بیبود آن هم به علت آس ت  

 به اعصاب انهیا ی وهم به علت عدم خون سانی می باشد.

 اقدامات الزم برای جلوگیری از ابتال به پای دیابتی

 کنترل قند خون:-1

ب ای جلوی  ی از ابهال به زخم های د ابهی اول ن اقدام کنهت   

 قند خون در محدوده ن ما  است.

 کنترل روزانه پاها:-2

 .پا را با د روزانه چک ک د 

   در پا ممکن است ضا عات جدی ا جاد شود ولی احستا

 درد وجودندارد. 

  شخص ممکن است مهوجه ب ش، زخم، نقاط ق مز، ورم  تا

 عفونت ب ن انگشهان نشود.  

  با د زمان خاصی در روز را به د دن دق ق پا اخهصاص داد

 وسعی ک د ا ن کار جز عادات روزانه شود.  

 تتوانتد ختم شتود  ای  ب مار به دل ل پ  ی و ناتوانی نمتی

تواند از آ نه کمک بگ  د و  تا اعاتای ختانتواده اش  می

 بخواهد به او کمک کند. 

 شستن روزانه پاها: -3

 .پاها هان را روزانه بشو  د وخشک نما  د 

 .از صابون مال م اسهفاده کن د 

 .از آب ی م ول م اسهفاده کن د 

  ب ای کنه   دمای آب می توان د از آرنج کمک بگ   د ز ت ا

ممکن است پای شما حساس ت خود را نسبت بته دمتا از 

 دست بدهد.

  پوست تان را با مال مت ویذاشهن حوله ب  روی آن خشتک

نما  د از خ اش دادن وسا  دن پوست در هنگام شسهشو و 

 خشک نمودن اجهناب کن د.

 نرم نگه داشتن پوست:-4

  با د ژ ، ک م  ا محلو  به پوست مال ده شود تا از خشتکتی

 پوست جلوی  ی شود.

  از مال دن ک م  ا ژ  ب ن انگشهان اجهناب شود ز  ا ممکتن

 است عفونت ا جاد کند.

 کنترل پا از نظر وجود میخچه یا سفتی پوست پا:-5

  ای  درپا م خچه ا جاد شد با د با پزشک مهخصص مشتورت

ک د تا بیه  ن درمان ب ای مشکلی که به وجود آمده استت، 

 انجام شود.

    با اجازه پزشک می توان بعد حمام  ا دوش ی فهن ستنت

 پا اسهفاده ک د .

  ولی اسهفاده از ت غ ، داروی اس دی سوزاننده که م خچه را

حذف می کند ممنوع است، ز  ا خود موج  آس   پوسهی 

 می شوند 

 ناخن گرفتن هفتگی: -6

بعد از اینله پا شسته وخش  شد، میتوان ناخن ها را 

گرفت ناخن را باید عرضی و مستقی  گکرفکت و بکه 

گرفتن ناخن در گوشه ها دقت کرد . اگر ناخن خکوب 

شود یا ضخی  است و یا زیر پوست رفته باید  دیده نمی

 با جراح مشورت کرد.

 پوشیدن همیشگی کفش وجوراب: -7

  بیمار دیابتی باید همیشه کفش و جوراب بپکوشکد

زیرا مملن است در هر قدم که گذاشته می شکود 

 در چیزی به پا آسیب برساند.

    پوشیدن جوراب وکفش از ایکجکاد ورم وزخک

جلوگیری میلند. جوراب هایی که استفکاده مکی 

شود باید تمیز ، سفید ونخی باشد واز پکوشکیکدن 

جوراب هایی که کش محل  دارند خودداری شودو 

هر بار پیش از پوشیدن کفش ها باید داخک  آن 

چ  شود مبادا چیزی در داخ  آن وجود داشکتکه 

 باشد که به پا آسیب برساند.

  کفش ها بیمار باید از جنس چرم نرم باشد ککفکش

 ازنظر اندازه نه بزرگ باشند نه کوچ .
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