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 زخم پاي ديابتي

 

 ؟زخم پاي ديابتي چيست  .4

يعترين و جدي ترين عوارض ديابت است و بيشترين علت بستري بيماران ديابتي مي باشدد  زخم پا يكي از شا 

 كه منجر به ناتواني وقطع عضو مي گردد .

فشار مكرر و مداوم روي برجستگي هاي استخواني در بيماران ديابتي باعث ايجاد تاول مي شود ، از دست دادن 

ي ضعيف محيطي مناسب جهت رشد ميكروب ها و ايجاد پوست همراه با درگيري عروق محيطي وسيستم ايمن

 عفونت است .

 

 ونت پاعالئم عف -2      

 گرمي ،قرمزي ، حساسيت ،تورم ،خروج ترشحات چركي از محل زخم ،بوي بد زخم  

بايدد بده پزشد      "مورد از موارد ذكر شده ،احتمال عفونت پا وجود داشدته و فدورا   2در صورت وجود حداقل  

 يد .مراجعه نماي

ورزش و  ،مهمترين روش براي پيشگيري از آسيب پاها حفظ سطح قند خون در محدوده طبيعي ،تغذيه صحيح

روزانده پاهايتدان را معاينده كنيدد تدا       "رعايت بهداشت فردي است .اگر شما ي  بيمار ديدابتي هسدتيد حتمدا   

وشدهاي سداده شستشدو و    مشكالت كوچ  را بيابيد و اجازه ندهيد به آسيب هاي جددي تبدديل شدود و بدا ر    

 درمانهاي موضعي مي توانيد آنها را رفع كنيد .

     

 درمان: -9

 بهترين درمان پيشگيري است 

  حذف فشار همواره ركن اساسي درمان است 

 برداشتن بافتهاي مرده از روي زخم 

 پانسمان روزانه زخم به شيوه مناسب 

 استفاده مناسب از آنتي بيوتي  ها 

 

 اها بهداشت و مراقبت از پ

 پاها را با آب ولرم و صابون ماليم هر روز بشوييد  -

پاها بخصوص انگشتان را با استفاده از ي  حوله نرم و با كف دست با ماليمت بدون اينكه خراش ايجاد  -

 كند خش  كنيد .

پاها را با روغن هاي گياهي مثل روغن زيتون ماساژ دهيد تا پوست پاهايتان خش  نشود ،اما بين  -
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 انگشتان پا نماليد زيرا مستعد رشد قارچ خواهد بود .

زانه تعويض كنيد .قبل از پوشيدن جوراب پاهاي خود واز جوراب هاي نخي استفاده نماييد و آنها  را ر -

 هايي با بند الستيكي يا كش در باالي آن خودداري كنيد . را خش  كنيد از پوشيدن جوراب

 ا تاول و خراشيدگي باشيد .استفاده كنيد و مراقب هر قرمزي ي براي بررسي كامل هر دو پا از آينه -

تورم و يا دردي كه برطرف نمي شود يا خواب رفتگي و بي حسي ، با مشاهده اولين عالمت از قرمزي  -

 زش  مراجعه كنيد .يا احساس مورمور شدن به پ

ناخن هاي خود را  به صورت صاف بگيريد و داخل بستر ناخن نرويد و با سوهان سر ناخن ها را صاف  -

 كنيد .

 به هيچ عنوان حتي در منزل پا برهنه راه نرويد . -

كفش بدون جوراب نپوشيد ،قبل از پوشيدن كفش داخل آنرا نگاه كنيد ،سنگريزه ها ، بند پاره كفش و  -

 ي بلند مي توانند تبديل به نقاط فشاري شوند و منجر به التهاب و عفونت شوند .ناخن ها

 از كفش مناسب استفاده كنيد هرگز از كفشي كه قسمت پنجه و پاشنه آن باز است استفاده نكنيد . -

 قبل از اينكه پايتان را در آب فرو ببريد ،دماي آنرا با دستتان كنترل كنيد  -

 ب در معرض نورخورشيد قرار نگيريد .بدون استفاده از ضد آفتا -

دتان براي برداشتن آنها اقدام نكنيد و اجازه دهيد پزش  آنها را چه يا پينه دارد ، خوخاگر پايتان مي -

 بردارد 

 بطور منظم جهت معاينه به پزش  مراجعه كنيد . -

 

 

 

 


