پیشگیری از عارضه «پای دیابتی»
 20پند برای بیماران مبتال به دیابت

شایع ترین علت بستری شدن بیماران دیابتی در بیمارستان ،عارضیه ای به نام پای دیابتی استت هته نارانتی تع
عضو را به دنبال دارد .در جریان بیماری دیابت ،گردش خون اندامها مختل می شود؛ آسیب عروق و اعصتا ریتا انتهتای
اندامها باعث میشود بافت اناشتان پا هه بیشتر درمعرض فشارند ،درمعرض زخم ترار گیرنتد .از طرفتی ،آستیب اعصتا
محی ی باعث میشود بیمار دیابتی ،زخم را حس نکند و عفونت پیشرفت هند.

برای پیشگیری از بروز عارضه پای دیابتی ،توصیههای زیر را جدی بگیرید:

 -1هر روز بعد از فعالیتهای روزانه ،پاهایتان را معاینه هنید و به دنبال زخم ،رمای ،تتاول ،ستوراو و خراشتیدگی
باشید .برای این هار می توانید از آینه همک بایرید یا از هسی بخواهید این هار را برایتان انجام دهد.
 -2هر روز بعد از فعالیت ،پاهایتان را با آ ولرم و صتابون مالیتم بشتویید .صتابونهتای توی ممکتن استت باعتث
خوردگی پوست پایتان بشود.
 -3بل از گذاشتن پاهایتان درداخل آ  ،دمای آن را اندازه بایرید .پای شما نمیتواند به خوبی گذشتته ،دا بتودن
آ را متوجه شود و ممکن است بسوزید .سوختای هم یکی از علل زمینه ای پای دیابتی است.
 -4پاهایتان را آرام و هامل خشک هنید .خشک بودن بین اناشتتان پتا خیلتی مهتم استت نتون عفونتت در جتای
مرطو بیشتر به وجود می آید.
 -5دیابت باعث خشکی و شکنندگی پوست میشود .به همین دلیل بعد از شستشو و استحمام حتما پوست دست و
پای خود را بایک لوسیون نرمال یا روغن معمولی نر هنید .اما بین اناشتان شما بته هتیو وجته نبایتد نتر
شود.
 -6پاهای شما به غیر از معاینه توسط خودتان ،باید حدا ل سالی دوبار توسط یک پاشک هم معاینته شتود تتا هتم
اعصا پا بررسی شوند ،هم آسیبهایی هه ممکن است شما متوجهش نشده باشید.
 -7هر روز ورزش هنید .ورزش روزانه باعث بهبود گردش خون میشود.
 -8پاهایتان را به صورت ضربدری روی هم رار ندهید زیرا جلوی گردش طبیعی خون را میگیرد.
 -9به مدت طوالنی در یک وضعیت ثابت نایستید نون جلوی گردش خون به هف پایتان را میگیرید.
 -10یاد بایرید ن ور ناخن هایتان را بایرید هه اناشتانتان زخم نشود .بل از گرفتن نتاخن ،اناشتتان پایتتان را
در آ ولرم باذارید تا ناخنها نرم شوند .ناخنها را صاف بایرید تا گوشههایش داخل گوشت نشود.
 -11پمادهای آنتی بیوتیکی ممکن است باعث زخم شدن پاهای شما شوند .مرا ب استفاده از آنها باشد.
 -12مرا ب استفاده از هیسه آ گرم و جورا های بر ی باشید .ممکن است مو ع استفاده از آنها پاهایتان بسوزد و
باخبر نشوید .سواحل شنی دا هم برای شما خ رناهند.
 -13سیاارنکشید .سیاار باعث هاهش گردش خون در انتهای اندامها میشود و زمینه را برای تشکیل پتای دیتابتی
مهیا میهند.
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همیشه هفش بپوشید؛ مخصوصا اگر بیناییتان افت هرده و حس پاهایتان تضعیف شتده استت .امتا هرهفشتی
نخریدو نپوشید.
ترجیحا هفش طبی یا ورزشی بپوشید .بیشتر هفشهای رسمی ،پاشنه بلند و مدل دار فشار زیادی بته پایتتان
وارد میهنند و زمینه ساز زخم و پای دیابتی میشوند.
این جمله هه «بپوشید ،بعدا جا باز میهند» را باور نکنید .هفش باید هامال ماناسب پاهایتان باشد ،نه تنگ ،نته
گشاد؛ راحت راحت.
بعد از  5ساعت پوشیدن هفش ،آن را از پایتان خارج هنید تا هم نقتا تحتت فشتار پتا هتوایی بخورنتد ،هتم
گردش خون آن دوباره بر رار شود.
حتی در اتاق سعی هنید پابرهنه راه نروید .یک خار هونک داخل فرش ،یک تکه نان خشک شتده یتا هرنیتا
دیاری می تواند خیلی آسان باعث زخم شدن پایتان شود .اما برای متدت طتوالنی دمپتایی نپوشتید .صتندل،
دمپایی الاناشتی و دمپایی جلو باز هم نپوشید.
جورا های هشی و ورزشی محکمی هه روی پایتان جا می اندازد نپوشید .جورا هتای تمیتا ،نختی و خشتک
بپوشید .جورا های نایلونی ممکن است باعث حساسیت و زخم شوند.
شبها اگر احساس سردی در پنجه پا میهنید ،جورا گرم بپوشید .در هوای سرد هم همینطور.
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