
 واخه گرفته هفتگی:

تعذ اس ایٌکِ پا ضستِ ٍخطک ضذ،ًاخي ّا راتایذ عزضی ٍ 

هستمین گزفت ٍ تِ گزفتي ًاخي در گوَضوِ ّوا هوَ وِ              

کزد .اگز ًاخي خَب دیذُ ًوی ضَد یا ضخین ضوذُ ٍیوا        

  سیز پَست رفتِ تایذ تا  زاح هطَرت کزد.

 
 
 

 

 

 
 

کىترل پا از وظر يجًد میخجه یا سفتی پًست 

 کف پا:

اگز در پایتاى هیخچِ ایجاد ضذُ تا پوشضوک هوتوخوػوع         

هطَرت کزدُ ها تْتزیي درهاى تزای هطوکوب توِ ٍ وَد         

آهذُ اًجام ضَد . تا ا اسُ پشضک هی هَاًیذ اسسٌگ پوا   

تعذ اس حوام استفادُ کٌیذ.ٍلی استفادُ اس اسیذ یا هویو       

 هوٌَع است سیزا خَد هوَ وة آسویوة پوَسوتوی             

  هی ضَد. 

 :کنترل روزانه پاها

پاّا را تایذ رٍساًِ چک کزد . در پا هوکي است ضایعات  

 ذی ایجاد ضَد ٍلی احساس درد ٍ وَد ًوذارد. ضوووا          

هوکي است هتَ ِ تزش ،سخن،ًماط لزهش ،ٍرم یا عفًَت 

تیي اًگطتاى ًطَیذ تایذ سهاى خاغی در رٍس را توِ دیوذى     

دلیك پا اختػاظ دّیذ ٍ سعی کٌیوذ ّوزرٍس ایوي کوار           

 رااًجام دّیذ.

 

 

 

 

 

 ضسته ريزاوه پاها

پاّایتاى را رٍساًِ تطَییذ ٍ خطک کٌیذ . اس غاتَى تذلیب  

 خطک ضذى پَست استفادُ ًکٌیذ.

 

 ورم وگه داضته پًست پا :

تایذ صل ،کزم یا هحلَلی تِ پَست هوالویوذُ ضوَد هوا اس              

 خطکی پَست  لَگیزی ضَد.

 

 مرافبت از پا در افراد دیابتی

یکی اس عَارؼ ًاهطلَب دیاتت درگیزی سیستن عػوثوی   

هی تاضذ.هعوَال دیاتت تز رٍی هغش ٍ ًخاع ضوا اثز ًوووی    

گذارد اها لٌذ تاال در طَالًی هذت هی هوَاًوذ اعػواب      

اًذاهْای اًتْایی هاًٌذ تاسٍّا،دستْا ،ساق ٍ پا را درگیز 

ًوایذ ٍ تاعث ایجاد سخوْای عفًَی ضَد.تذٍى ایٌکوِ   

ضوا هتَ ِ درد ًاضی اس ایجاد سخن ضَیذ توِ ٍ وَد     

آهذى سخوْا ٍ هاخیز در تْثَد آًْا ّن تْعلت اسیة 

تِ اعػاب اًتْایی ٍّن تِ علت عذم خًَزساًی هوی  

 تاضذ.

الذاهات السم تزای  لَگیزی اس اتوتوب توِ پوای           

دیاتتی:کٌزل لٌذ خًَکثزای  لَکیزی اس اتتب توِ   

سخوْای دیاتتی،اٍلیي الذام کٌتزل لٌذ خَى در   

 حذ ًزهال هی تاضذ.
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 بسمه تعالی 

 
 

 تیوارستاى ضْیذ اًػاری رٍدسز

 عنوان :

 مراقبت از پا در افراد دیابتی
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 يرزش:

 

 پرهیس از کطیذن سیگار:

هػزف سیگار ًِ هٌْا سثة اختبل در گوزدش  

خَى هی گزدد،تلکِ تا آسیة تِ اعػاب اًتْایی 

سثة ایجاد سخن ٍ ّوجٌویوي اخوتوبل هوزهویون            

 ضایعات هی ضَد.

 مىبع :

پرستاری معصومه نیشابوری، محمدرضا عسگری ،

جراحی برونر و سودارث: کبد، غدد  -داخلی 

 0202انتشارات بشری و مجاری صفراوی  ،

 

 

 

 

 :پًضیذن همیطگی کفص ي جًراب

ضوا ّویطِ تایذ کفص ٍ  َراب تپَضیذ سیوزا هوووکوي       

است در ّز لذهی کِ تز هیذاریذ چیشی تِ پایتاى آسیة 

تزساًذ. َراتْایی استفادُ هی کٌیذتایذ هویش ٍ ًوخوی        

تاضذ ٍ اس پَضیذى  َراتْوایوی کوِ کوص هوحوکون              

دارًذخَدداری کٌیذ. ّز تار پیص اس پَضیذى کوفوص    

ّا داخب آى ّا را خَب چک کٌیذ هثادا چیوشی در    

آى ٍ َد داضتِ تاضذ کِ تِ پایتاى آسیة تزسواًوذ ٍ     

کفطتاى اس ًظز اًذاسُ ًِ تشرگ ٍ ًِ کَ ک تواضوذ   

تزای گزم کزدى پاّایتاى ّزگش پاّوا را ًوشدیوک        

 تثخاری یا ٍسایب گزهایی لزار ًذّیذ.

 

 يرزش:

تایذ اس ٍرسضوْوای حوزفوِ ای هوشوب پوزش                    

،دٍیذى،..ا تٌاب کزد.ٍرسضْایی هوشوب ضوٌوا            

،دٍ زخِ سَاری ٍ..کِ آسیثی تِ ضووا ًوووی        

رساًٌذ اًجام دّیذ. ٍرسش عبٍُ توز ایوٌوکوِ        

هَ ة  زیاى تْتز خَى در پواّوایوتواى هوی        

  ضَد تِ سبهتی ٍ ضاداتی کوک هی کٌذ.


