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 زخم پاي دیابيت                      : آموزش عنوان

  
 ?زخم پاي دیابيت چیست  .١

زخم پا یكي از شایعرتین و جدي ترین عوارض دیابت است و بیشرتین علت بسـرتي   
  .مي گردد  بیماران دیابيت مي باشد كه منجر به ناتواني وقطع عضو

فشار مكرر و مداوم روي برجستگي هاي استخواني در بیماران دیابيت باعث اجياد 
تاول مي شود ، از دست دادن پوست مهراه با درگريي عروق حمیطـي وسیسـتم اميـين    

  .ضعیف حمیطي مناسب جهت رشد میكروب ها و اجياد عفونت است 
  

  ونت پاعالئم عف - ٢      
  ،تورم ،خروج ترشحات چركي از حمل زخم ،بوي بد زخم گرمي ،قرمزي ، حساسیت  
مورد از موارد ذكر شده ،احتمال عفونـت پـا وجـود     ٢در صورت وجود حداقل  

  .باید به پزشك مراجعه منایید " داشته و فورا
مهمرتین روش براي پیشگريي از آسیب پاها حفظ سطح قند خون در حمـدوده طبیعـي   

اگر مشا یك بیمار دیابيت هستید .اشت فردي است ورزش و رعایت هبد ,،تغذیه صحیح
روزانه پاهایتان را معاینه كنید تا مشكالت كوچك را بیابید و اجازه " حتما

ندهید به آسیب هاي جدي تبدیل شود و با روشـهاي سـاده شستشـو و درماـاي     
  .موضعي مي توانید آا را رفع كنید 

      
  :درمان - ٣

  هبرتین درمان پیشگريي است 
  فشار مهواره ركن اساسي درمان است  حذف •
 برداشنت بافتهاي مرده از روي زخم •
 پانسمان روزانه زخم به شیوه مناسب •
 استفاده مناسب از آنيت بیوتیك ها •

  
  هبداشت و مراقبت از پاها 

  پاها را با آب ولرم و صابون مالمي هر روز بشویید  -
ا كف دست با پاها خبصوص انگشتان را با استفاده از یك حوله نرم و ب -

 .مالميت بدون اینكه خراش اجياد كند خشك كنید 
پاها را با روغن هاي گیاهي مثل روغن زیتون ماساژ دهید تا پوست  -

پاهایتان خشك نشود ،اما بني انگشتان پا منالید زیرا مستعد رشد قارچ 
 .خواهد بود 

قبل .زانه تعویض كنید واز جوراب هاي خني استفاده منایید و آا  را ر -
از پوشیدن جوراب پاهاي خود را خشك كنید از پوشیدن جوراب هایي با 

 .بند الستیكي یا كش در باالي آن خودداري كنید 
استفاده كنید و مراقب هر قرمزي  براي بررسي كامل هر دو پا از آینه -

 .ا تاول و خراشیدگي باشید ی
و یا دردي كه برطرف مني شود یا تورم , با مشاهده اولني عالمت از قرمزي  -

 .خواب رفتگي و بي حسي یا احساس مورمور شدن به پزشك مراجعه كنید 
ناخن هاي خود را  به صورت صاف بگريید و داخل بسرت ناخن نروید و با  -

 .سوهان سر ناخن ها را صاف كنید 
 .به هیچ عنوان حيت در منزل پا برهنه راه نروید  -
قبل از پوشیدن كفش داخل آنرا نگاه كنید كفش بدون جوراب نپوشید ، -

،سنگریزه ها ، بند پاره كفش و ناخن هاي بلند مي توانند تبدیل به 
 .نقاط فشاري شوند و منجر به التهاب و عفونت شوند 

از كفش مناسب استفاده كنید هرگز از كفشي كه قسمت پنجه و پاشنه آن  -

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



 .باز است استفاده نكنید 
ا در آب فرو بربید ،دماي آنرا با دستتان كنرتل قبل از اینكه پایتان ر -

 كنید 
 .بدون استفاده از ضد آفتاب در معرض نورخورشید قرار نگريید  -
دتان براي برداشنت آا اقدام چه یا پینه دارد ، خوخاگر پایتان می -

 نكنید و اجازه دهید پزشك آا را بردارد 
 .بطور منظم جهت معاینه به پزشك مراجعه كنید  -

 
 

  
 


