
  
 

  

 

 

 ضرورت مراقبت از پا در افراد دیابتی چیست؟

یکی از عوارض نامطلوب دیابت، درگیری سیستم اعصاب میی 

باشد. قند خون باال در طوالنی مدت، باعث آسیب به اعصیاب 

شود.آسیب اعصاب باعث دردهای  انتهایی به خصوص پاها می

سوزشی و بی حسی در پاها می شود و از طرفی دیابت باعیث 

تنگ شدن و سفت شدن عروق خونی شده ودر نتیجه باعیث 

اخییت د در خونرسییانی در انتهاهییا بییه وییی ه پاهییا مییی شییود 

 مجموعه این عوامل فرد را مستعد زخم پا می کند.

 

  ب  زم  پای دیابتیاقدامات الزم برای جلوگیری از ابتال

 کنترل قند مون 

برای جلوگیری از ابت  به زخم دیابتی، اولین اقدام کنترد قند 

خون در محدوده نرماد است. سطوح قابیل قویود آزمایتیات 

 قند خون عوارتند از:

میلی گرم در دسیی  137تا  07قند خون ناشتا در حدود  -1

 لیتر

 میلی گرم  187ساعت بعد از غذا کمتر از  2قند خون  -2

 درصد 0کمتر از  HBA1C)ماهه)3کنترد قند خون  -3

 کنترل روزان  پاها 

هر روز صوح پا را از نظر وجود تاود، بریدگی و خراش بررسی 

کنید. الی انگتتان پا قسمت های مهمی هسیتند کیه نوایید 

دیده نمی شوند،  فراموش شوند. برای معاینه قسمت هایی که

بهتر است از آینه دستی استفاده کنید تا تمام قسمت های پا 

متاهده شیوند. در صیورتیکه کیه متیکل بینیایی داریید، از 

نزدیکان خود بخواهید تا در متاهده و بررسیی کامیل پیا بیه 

 شما کمک کنند.

 

 شستن روزان  پاها 

 .پاهایتان را روزانه بتویید و ختک کنید 

  م یم استفاده کنید.از صابون های 

  از آب ولرم استفاده کنیید)برای کنتیرد دمیای آب میی

توانید ازدماسنج یا آرنج خود کمک بگیرید زیرا ممکین 

است پای شما حساسیت خود را نسوت به دما از دسیت 

 داده باشد(.

  پوست تان را با م یمت و گذاشتن و برداشتن حوله بیر

ن پوست در روی آن ختک کنید. از خراشیدن و سایید

 هنگام شستتو و ختک کردن اجتناب کنید.

 نرم نگ  داشتن پوست پا 

  باید ژد، کرم یا محلولی بیه پوسیت مالییده شیود تیا از

 ختکی پوست جلوگیری شود.

  باید از مالیدن کرم یا ژد بین انگتتان اجتناب کرد زیرا

 ممکن است ایجاد عفونت کند.

   کنترل پا از نظر وجود میخچ 

میخچه ایجاد شد، باید با پزشک متخصص متیورت اگر در پا 

کرد تا بهترین درمان برای متکل به وجود آمده انجام شیود. 

با اجازه پزشک می توان بعد از حمام یا دوش گرفتن از سنگ 

پا استفاده کرد ولی استفاده از تیغ، داروهای اسیدی سوزاننده 

که میخچه را حذف می کنند، ممنوع است زیرا خود موجیب 

 آسیب پوستی می شود.

 نامن گرفتن هفتگی 

بعد از اینکه پا شسته و ختک شید، میی تیوان نیاخن هیا را 

گرفت. ناخن ها را به صورت عرضیی و مسیتمیم گرفیت و بیه 

 گرفتن ناخن در گوشه ها توجه کرد.

 

  پوشیدن همیشگی کفش و جوراب 

و جوراب بپوشد، زیرا ممکین  بیمار دیابتی باید همیته کفش

است در هر قدم که گذاشته می شیود یییزی بیه پیا آسییب 

برسییاند. پوشیییدن جییوراب و کفییش از ایجییاد ورم و زخییم 

جلوگیری می کند. جوراب هایی که استفاده میی شیود بایید 

سفید، تمیز و نخی باشد و از پوشیدن جوراب هایی که کیش 

ز پوشیدن کفش ها محکم دارند خودداری شود. هر بار پیش ا



  
 

  

 

 

باید داخل آن ها یک شود موادا ییزی در آن وجیود داشیته 

باشد که به پا آسیب برساند. کفش های بیمار بایید از جین  

یرم نرم باشد، کفش ها از نظر انیدازه نیه بیزرا باشیند نیه 

 بزرگتیرین پاهیا که زمانی) روز اواخر در کفش کویک. خرید

 گیرد. صورت( دارند را اندازه

 

 ورزش 

فرد دیابتی که ح  اندام هایش دیار اشیکاد شیده، بایید از 

ورزش های حرفه ای مثیل پیرش و دوییدن اجتنیاب کنید و 

ورزش هایی مثل شنا و دویرخه سواری که آسیوی به او نمی 

زنند انجام دهد. ورزش ع وه بر این که موجب جرییان بهتیر 

کنید. خون در پاها می شود، به س متی و شادابی کمک میی 

کفش های ورزشی انتخاب شده باید کام  اندازه پا باشند و از 

 پا محافظت کنند.

 پرهیز از کشیدن سیگار 

مصرف سیگار نه تنها سوب اخت د گردش خون میی گیردد، 

بلکه با آسیب به اعصاب انتهایی سوب ایجاد زخم و همچنین 

 اخت د ترمیم زخم می شود.

 

 توصی  های مه 

 هیای کفیش هیا، صندد جلوباز، یها کفش پوشیدن از 

 کنید. خودداری انگتتی بین های تسمه دارای راحتی

  از به پا داشتن کفش بیرای ییک میدت زمیان طیوالنی

سیاعت ییک بیار  3-4خودداری کنید ) سعی کنید هر 

پای خود را از کفیش خیارک کیرده و بیه آن اسیتراحت 

 دهید(.

  از به کار گیری بطری های آب داغ یا کیسه آب جیوش

 برای گرم کردن پا خودداری نمایید.

  هنگام نتسیتن روی صیندلی و ییا حالیت درازکیش، از

انداختن ساق ها و پاها روی همدیگر اجتناب کنید، یرا 

که این عمل موجب فتیار آمیدن روی عیروق خیونی و 

اعصاب پا شده و منجر به اخت د جریان خون اندام هیا 

 می گردد.

 
 وید.هرگز پابرهنه روی زمین راه نر 

 

 

 

 

 

 ب  نام مدا

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 دیابت و مراقبت از پا

 

 تهی  وتنظی  :

 اصغر سلیمی
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