
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زخم پاي ديابتي چيست؟

يكي از عوارض قابل  زخم پاي ديابتي

است و بيشترين قسمت عوارض  ديابتتوجه 

 .دهد را تشكيل مي پاي ديابتي

  .چگونه زخم پاي ديابتي ايجاد مي شود

استخوانها در فشار مداوم روي برجستگي 

بيماران ديابتي باعث ايجاد تاول مي شود و  

سرانجام تاول تمام ضخامت پوست را از بين 

  مي برد

از دست دادن پوست به همراه درگيري عروق 

باعث ايجاد محيطي و سيستم ايمني ضعيف، 

محيطي مناسب جهت رشد ميكروبها و 

  .سرانجام ايجاد عفونت مي شود

  عاليم عفونت پا

  حساسيتو  قرمزي، گرمي �

  تورم �

  خروج ترشحات چركي �

 بوي بد زخم �

  

  

  آنچه بايد بيمار ديابتي انجام دهد

 تاول ، روزانه پاهاي خود را از نظر وجود �

، خراشيدگي يا ضايعات بين    بريدگي

  .انگشتان بررسي نمايد

هر روز بشويد و خصوصا بين  پاهاي خود را �

  .خشك كندانگشتان را به دقت 

درجه حرارت آب را با  قبل از شستشوي پاها  �

  .آرنج يا دماسنج بررسي كند

يكي از  در صورت وجود اختالل ديد ،  �

اعضاي خانواده يا يك دوست روزانه پاها را 

  .مشاهده كند

 پوست پاها ، پس از در صورت خشكي �

شستشو و خشك كردن از كرم يا روغن نرم 

   .كننده استفاده كند

جورابهاي مناسب كتاني يا نخي بپوشد و  �

از پوشيدن . روزانه آنها را تعويض كند

 .رفو شده يا پاره خودداري نمايد جورابهاي

عرضي كوتاه كند و  ناخنها را به صورت �

   .هيچگاه آنها را از ته نگيرد

 

 

هنگام خريد كفش دقت كند كه كامال   �

بايد چرمي باشد و جنس كفش . باشد اندازه

زماني كه پاها (اواخر روز  خريد كفش در

 . صورت گيرد) بزرگترين اندازه را دارند

هاي  كناره قبل از پوشيدن كفش ، داخل و �

آن را از نظر وجود مواردي چون جسم 

  .خارجي و سنگ ريزه بررسي كند

فصل زمستان بيشتر احتياط نمايد و از  در �

اطمينان داشته . جوراب پشمي استفاده كند

كه كفشها براي جورابهاي ضخيم  باشد كه

  .به اندازه كافي جا دارد

، قرمزي ،  در صورت وجود يك ضايعه جديد �

تورم ، درد پا يا هرگونه زخم يا تاول فورا 

معاينه پاها  زمان پزشك خود را آگاه كند و تا

 .را استراحت دهد

زخم پا پيشترين علت بستري 

اشد كه مي تواند بيماران ديابتي مي ب

 منجر به قطع عضو و ناتواني گردد
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آموزش مراقبت از پا در 

  بيماران ديابتي

  

   

  اولياء بخشايشي

  كارشناس ارشد آموزش پرستاري

  شي بيمارستان امام خميني ره محالسوپروايزر آموز

  

 آنچه نبايد بيمار ديابتي انجام دهد

  .سيگارنكشد -1

براي گرم كردن پاها  از كيسه آب گرم -2

 .نكند استفاده

 . هيچوقت پا برهنه راه نرود -3

پاها جوراب بپوشد و آنها را  يددر صورت سر -4

  .ندهددر معرض حرارت مستقيم قرار 

داغ مانند شنهاي ساحل يا  بر روي سطوح  -5

  .سيمان كنار استخر شنا راه نرود

براي بر طرف كردن ميخچه  مواد شيميايي را -6

ضد عفوني  محلولهاي و پينه بكار نبرد و از

  .استفاده نكند قوي

  .از نوارهاي چسبنده روي پا استفاده نكند  -7

 پاها را مدت طوالني در آب قرار ندهد

  .نكند از كش يا بند جوراب استفاده   -8

  .بدون جوراب كفش نپوشد -9

  

   قابل توجه بيماران ديابتي

هر زخم كوچك و كم اهميتي را جدي  .1

 .بگيريد

 .بهداشت و نظافت پاها را رعايت كنيد .2

ساالنه جهت معاينه پاها به پزشك مراجعه  .3

 .نماييد

قند خون خود را كنترل كنيد، چرا كه با  .4

افزايش قند خون روند بهبود زخم ديابتي به 

 .تعويق مي افتد

  

  
  

  اميد سالمت و بهبودي شمابه 

 بيمار گرامي

 

4 5 

  دانشگاه علوم پزشكي اراك

  بيمارستان امام خميني ره محالت

 


