
   

  ديابتي مراقبت از پاهاي

روزانه پاهاي خود را از نظر وجود تاول،  -۱

بريدگي، خراشيدگي يا ضايعات بين انگشتان 

  .بررسي نماييد

  استفاده از آينه در ديدن كف پا و پاشنه كمك - ۲

  .مي كند 

بين   خود را هر روز بشوييد و خصوصاً   پاهاي - ۳

  .انگشتان را به دقت خشك نماييد

شستشوي پا ها درجه حرارت آب را قبل از  -۴

  .دماسنج بررسي كنيد  با آرنج يا

در صورت وجود اختالل ديد، يكي از اعضاي  - ۵

خانواده يا يك دوست روزانه پاهايتان را مشاهده 

  .نمايد

در صورت خشكي پوست پاها ، پس  -۶

شستشو و خشك كردن ، از كرم يا روغن نرم .از

بين انگشتان  كننده استفاده كنيد ولي آنها را

  .نماليد

جورابهاي مناسب كتابي يا نخي بپوشيد و  -۷

  از . روزانه آنها را تعويض كنيد 

رفوشده يا پاره خودداري   جوراب هاي  پوشيدن 

  .نماييد

اندازه   هنگام خريد كفش دقت كنيد كه كامالً -۸

جنس . به جا بازكردن بعدي اعتماد نكنيد . باشد

د كفش در اواخر كفش بايد چرمي باشد و خري

) زماني كه پاها بزرگترين اندازه را دارند  (روز

دويدن يا قدم زدن   كفش هاي ويژه. صورت گيرد

  .را پس از بررسي توسط پزشك ، بپوشيد

قبل از پوشيدن كفش، داخل و كناره هاي آن   -۹

را از نظر وجود مواردي چون جسم خارجي و 

  سنگ ريزه بررسي كنيد

ن بيشتر احتياط كنيد و از زمستا  در فصل -۱۰

مطمئن شويد كه . جوراب پشمي استفاده نماييد

كفشهايتان براي جورابهاي ضخيم به اندازه كافي 

  .جا دارند

ناخنها را به صورت عرضي كوتاه كنيد و  -۱۱

  هيچگاه آنها را از ته نگيريد

در صورت وجود يك ضايعه جديد، قرمزي ، -۱۲

ا تاول فوراً پزشك تورم، درد پا يا هر گونه زخم ي

خود را آگاه نماييد و تا زمان معاينه، پاهايتان را 

  .استراحت دهيد

  .كنترل ديابت را به خوبي برقرار نماييد -۱۳

هرچه مي توانيد در مورد ديابت و آثار آن بر  -۱۴

  بياموزيد  پاها

ديابتي ها در مراقبت از پاهاي خود   ي كههايكار

  :نبايد انجام دهند

  .نكشيدسيگار  -۱

  .هيچگاه پا برهنه راه نرويد- ۲



   
جوراب بپوشيد و پاها  در صورت سردي پاها ،- ۳

را در معرض حرارت مستقيم آتش يا بخاري قرار 

  .هيدند

بر روي سطوح داغ مانند شن هاي ساحل يا  -۴

  .سيمان كنار استخر شنا راه نرويد

مواد شيميايي را براي برطرف كردن ميخچه و  - ۵

ريد و از محلولهاي ضد عفوني پينه به كار نب

  .كننده قوي استفاده نكنيد

  .از نوارهاي چسبنده روي پا استفاده نكنيد -۶

  .در آب قرار ندهيد  پاها را مدت طوالني -۷

  .از كش يا بند جوراب استفاده نكنيد -۸

  .بدون جوراب كفش نپوشيد- ۹

صندلهايي كه بين انگشتان حلقه دارند -  ۱۰

  .نپوشيد 

كيسه آب گرم براي گرم كردن پاها از  -۱۱

  .استفاده نكنيد

ساعت كفشهايتان را براي  ۶تا  ۴هر -۱۲

  .پاها در آوريداز استراحت 
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