
 زخم پاي ديابتي چيست؟   

  رگهاي خونياز عوارض بلند مدت ديابت آسيب جدار يكي   

كاهش خونرساني اندامها  موجب رگهاتنگي و انسداد  .ستا

خونرساني ،  كم شدن. وص اندامهاي تحتاني مي شودبه خص

باعث از بين رفتن سلولهاي اين ناحيه خواهد شد عالوه 

يماري ديابت ايجاد مي ببراين مشكالت حسي كه به دنبال 

آسيبهاي جدي در ، باعث كاهش حس درد حتي پس از شود

، منجر به بروز زخمهايي مي اين ها. سطح پوست مي شود

  .ي ديابت، دير خوب مي شودشوند كه به دليل ماهيت بيمار

، زخم عفوني مي عامل عفوني هم به زخم اضافه شود اگر

هزينه  تر است،  بهبودي آن طوالنيشود و عالوه بر اينكه 

  درماني به همراه دارد، هاي باالي 
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  :مراقبت از پاها در بيماران ديابتي 
، پرهيز از وارد شدن ضربه  به پاها و تميز نگه داشتن پاها

، اساس مراقبت از پاها بيمارييادگيري شيوه هاي سازش با 

  . را تشكيل مي دهد 

. بررسي كنيد پاهاي خود را از نظر رنگ، دما، و تورم 

، ترك در سطح پوست را فورا به عالئمي مثل تاول

 . پزشك اطالع دهيد 

 . كف پاها را با آينه بررسي كنيد  

اندازه كامال و جلوبسته، بند  دار و جلوي گرد كفشهاي  

 . و جورابهاي نخي و تميز به پا كنيد 

 . با پاهاي برهنه راه نرويد  

درجه  32تا 30دماي (پاها را به طور مرتب با آب ولرم  

و صابون ماليم شسته و بعد از شستن ) سانتي گراد 

 . ناخنها را تميز و كوتاه نگه داريد . خوب خشك كنيد 

س گرما يا سرما مشكل از آنجا كه ممكن است در ح 

، از قرار دادن پاها در جاي خيلي سرد يا داشته باشيد

 داغ خودداري كنيد و پاهايتان را با جوراب پشمي يا

 . پنبه اي گرم نگه داريد 

 بيش از حد پوست پا آن را با كرم در صورت خشكي 
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  . مرطوب كننده چرب كنيد 

هرچه . سيگار باعث اختالل در گردش خون ميشود  

 . زودتر سيگار را ترك كنيد 

به محض اينكه آسيب يا صدمه جدي در پاي خود  

تا زمان . ديديد همان روز به پزشك مراجعه كنيد 

 . اجعه به پزشك سعي كنيد كمتر راه برويدمر

  :مراقبت در مراكز درماني 
خون و تهيه نمونه از ترشحات  در مراكز درماني با آزمايش

. كنند، نوع زخم و احتمال عفوني بودن آن را بررسي ميزخم

، درمان مناسب را براي شما به كار و درصورت عفوني بودن

  . مي گيرند 

تركيبات شستشو دهنده و ضدعفوني كننده و نوع پانسماني 

كه به كار برده مي شود در بهبود و ترميم زخم اثرات 

  . متفاوتي دارد 

محلول شستشو دهنده و پاك كننده  ، سرم نرمال سالين

مناسبي است كه زخم را از آلودگي و عوامل ميكربي پاك 

  . مي كند 

  ي كننده موضعي بدوناز مصرف داروها يا پمادهاي ضدعفون

  . نظر پزشك خودداري كنيد 
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ممكن است براي درمان زخم نياز به جراحي براي  برداشتن 

  و خارج كردن بافتهاي مرده و عفوني باشد  كه اينكار در 

به اين عمل . يط استريل اتاق عمل انجام مي شودشرا

  . دبريدمان گفته مي شود 

جديد مثل درمان  ، پيوند پوست و درمانهايدر حال حاضر

رسيده در زمينه بهبود زخم به پيشرفتهاي زيادي  نيزبا ليزر 

  .  است

  :مراقبت از زخم در منزل 
 .از وارد شدن فشار زياد به پاي زخمي جلوگيري كنيد 

استراحت طوالني مدت در بستر توصيه نمي شود بهتر (

، واكر و ا وسايل محافظتي مثل چوب زير بغلباست 

  ).حركت كنيدچرخدار  صندلي

اين كار با كمك به جريان . مصرف سيگار را ترك كنيد 

 . مي شودبهبود زخم باعث سرعت ، خون

، تغذيه مناسب و متعادل با توجه به رژيم غذايي ديابتي 

از نظر منابع غذايي ضروري را تحت نظر متخصص 

 .  رعايت كنيد 

توصيه ها و اقدامات پزشكي و پرستاري را جدي  

 . بگيريد 
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اي براي اندازه ساده  وسيله ، كهبا استفاده از گلوكومتر 

،  قند خونتان را به طور مرتب گيري قند خون است

و تحت نظر پزشك برنامه دارويي مناسب  اندازه بگيريد

 . را دريافت كنيد 

با رعايت رژيم غذايي صحيح و كنترل قند خون تحت  

م نظر متخصص غدد و پيگيري مراقبتهاي بهداشتي الز

مي توان به بهبود سريع زخمها كمك و از پيشرفت آنها 

 . و همچنين ايجاد زخمهاي جديد جلوگيري كرد 

  

با جدي . استفاده از نعمت سالمتي حق مسلم شماست 

  . گرفتن توصيه هاي درماني به حفظ سالمت خود كمك كنيد
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  روشهاي مراقبت از 
 

 
 
 

 
 

  1391: بازبيني 

نامار  تان  دمات   ی و  وم زپش ه ع ی دا ان ھدا ی  ما ،
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