
عصب هـاي پـاي افـراد ديـابتي ، حساسـيت خـود را       
نسبت به درد از دست مـي دهنـد ، بنـابراين ممكـن     
است آسيب هايي به پايتان وارد آيد و در ابتدا متوجه 
نشويد و دچار زخم پـا شـويد . لـذا بهتـرين روش در     
مواجهه با زخم پـاي ديـابتي پيشـگيري از بـروز ايـن      

  عارضه است . 

  را مشاهده كنيد : روزانه پاهاي خود  
  

    ، روزانه پاي عريان خود را از نظر وجـود بريـدگي
  تاول ، نقاط قرمز ، رنگ و تورم مشاهده كنيد . 

  در صورتي كه مشاهده كف پاها برايتان مشكل
است با استفاده از يك آينه يا با كمك يكي از 

  اعضاي خانواده آن ها را بررسي كنيد
    داري كنيـد .  از به كاربردن زينـت آالت پـا خـود

دوخته ،  جورابهايي كه به پا داريد ، نبايد تاخورده
 و ... باشد ، چرا كه باعث فشار روي پا مي شود

    بهترين زمان خريد كفش بعدازظهرهاسـت ؛ چـرا
كه كفشي كه صبحها كامالً انـدازه شماسـت ، بـا    

 تورم پا در طول روز، حتما ً تنگ خواهد شد . 
 
      جهت برطرف كـردن مشـكالت پـا ، خوددرمـاني

  نكنيد يا از داروهاي بدون نسخه استفاده نكنيد . 
    در صورتي كه بيمار به مشاهده و بررسـي روزانـه

پاهايش عادت نداشته باشد ، ممكن است تا زمان 
پيدايش عفونت جدي ، متوجه آسـيب ديـدگي و   

  شقاق بر روي پاي خود نشود 
 مورد نحوه مراقبت از  دستورات پزشك خود را در

  پا جدي بگيريد و رعايت كنيد . 
   بــراي گــرم شــدن ، پــا را بــه بخــاري يــا شــوفاژ

  نچسبانيد .
     هرگز براي گـرم كـردن ، پاهايتـان را در آب داغ

  فرو نبريد . 
  براي از بين بردن پينه و ميخچه از مواد شيميايي

و چسبهاي ميخچه استفاده نكنيـد و بـه پزشـك    
 مراجعه كنيد . 

      از تماس پوست بـا محلولهـاي ضـدعفوني كننـده
 غليظ جلوگيري كنيد . 

     از نظر تغيير دما ( سـردي و گرمـي ) پاهايتـان را
  بررسي كنيد . 

  پاهايتان را هر روز بشوييد :
  

    روزانـه پاهايتــان را بــا آب گـرم ( ولــرم ) نــه داغ
  بشوييد . 

  پاهايتــان مخصوصــا ً بــين انگشــتان را بــه دقــت
  خشك كنيد . 

  . پاهاي خود را خيس نگه نداريد  
   ــج ــا آرن ــراي كنتــرل حــرارت آب از دماســنج ي ب

  استفاده كنيد . 
  

  پوست پاها را نرم و لطيف نگه داريد :
  

     يك اليه پوششي نازك از مـاده نـرم كننـده روي
پوست پـا ( بـه جـز الي انگشـتان ) بكشـيد و از      

 . خشكي پوست پا جلوگيري كنيد
      روي پينه ها و ميخچه ها را بـه ماليمـت صـاف

  كنيد ، براي اين منظور از سنگ پا استفاده كنيد . 
  در صورت لزوم ( زودتر ) ناخنهاي پا را ، هر هفته

  بگيريد . 
     ناخنهاي پا را به طور صاف بگيريـد و سـپس لبـه

 هاي آنرا با سوهان ناخن ، گرد كنيد ؛كـه از فـرو  



پـا جلـوگيري كـرده    رفتن ناخن در داخل گوشت 
  باشيد .

  . همواره جوراب و كفش مناسب بپوشيد  
  . هرگز پابرهنه راه نرويد  
  كفشهاي راحت بپوشيد كه مناسب پاهايتان باشد

  و از آنها محافظت كند . 
   هربار قبل از پوشيدن كفشها داخل آن را بررسـي

كنيد تا مطمئن شويد كه سطح داخل آنها صـاف  
  است و داخل آن چيزي نباشد . 

     بي گرمـا بـه خـو   پاهاي خـود را در برابـر سـرما و
  محافظت كنيد .

  جورابهايتان از جنس نخ و به اندازه باشد و روزانه
  جورابهايتان را عوض كنيد ( بشوييد )

 گام شب پاهايتان احساس سرما مي كنـد ،  اگر هن
  جوراب بپوشيد . 

  . به حفظ جريان خون پاها كمك كنيد  
  شستن پاهاي خود را باال نگه داريد نبه هنگام.  
  دقيقه مچ پا و  ٥بار و هربار به مدت  ٣تا  ٢روزانه

نيز انگشتان خود را به طرف بـاال و پـايين تكـان    
  دهيد . 

     براي مدت طوالني پاي خـود را روي پـاي ديگـر
  قرار ندهيد . 

 . سيگار نكشيد  

   با پزشك خود ، پاهايتان را بدون پوشش ارزيـابي
  كنيد . 

   در صورت بروز زخم ، بريدگي ، تاول و سـاييدگي
روي پاهايتان كه روند التيام آن پـس از يـك روز   

 به پزشك خود اطالع دهيد .  ،  آغاز نشود
دارويي را تهيه و در زمان توصيه شده نسخه *
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