
  افزاد در هؼزؼ خكــز ابتـال بِ پایِ دیابتی
 

اگز قٌذ خَى فزد دیابتی اس حذ هجاس باالتز باضـذ   

بِ هزٍر سهاى ٍ قی سـایااى ًـِ دٌـذاى قـَالًی     

سال( ػَارؾی در رگْا ٍ رضـتِ   10)حذاقل بؼذ اس 

ّای ػػبی اًذام تحتاًی ٍی پذیذ هی آیٌـذ هـِ   

 .هی گزدًذ پا ی دیابتیهٌجز بِ بزٍس ضزایكی بٌام 

 

ایي هطکل با هطاذى سـااار بطـذم هـی    

 .تَاًذ تسزیغ گزدد

 
اس قزف دیاز قٌذ خَى هٌتزل ًطذُ سهاٌِ بـزٍس   

ًَرٍپاتی )آساب بِ رضتِ ّای ػػبی( را در فـزد  

فزاّن هی آٍرد  هِ اس ػالئن آى سزدی ٍ یخ هزدى 

پاّا  سَسى سَسى ضذى آًْـا  دردّـای ضـباًِ     

سَسش پاّا  اضکال در درک گزها ٍ سزهای هحاف 

 خَاّذبَد. 

 

  تطخاع پای دیابتی

هــَدکتزیي اختالیــی در بــِ هحــؽ ایٌکــِ 

سالهتی پاّای ضوا ایجاد ضـذُ باضـذ هـی    

تَاًاذ با بکارگازی رٍش ّـای پاطـاازاًِ    

حفظ سـالهتی پاّایتـاى را تـا حـذ سیـادی      

 تؿواي هٌاذ.

هی بایسـ  سـاالًِ    2توام افزاد دیابتی ًَع 

تحــ  هؼایٌــِ هاهــل پاّــا قــزار باازًــذ ٍ 

درغَرتی هِ ددار پای دیابتی باضٌذ  درّـز  

ر ٍیشی  ًاش السم اس  اس ًظز ساله  پاّـا  با

 هؼایٌِ ضًَذ. "هجذدا

 هزاقب  اس پای دیابتی 

 
ضستطَی رٍساًـِ پاّـا بـا آل ٍیـزم ٍ      .1

غابَى )درغَرم یشٍم ٍ جْـ  احتاـاـ   

بْتز اس  فزد دیازی ّـن دهـای آل را   

هٌتزل ًوایذ( ٍ خطک هزدى آى ّـا بـا   

 یک حَیِ سفاذ بخػَظ الی اًاطتاى.

2.  ِ ــ ــی رٍساً ــا ٍ   بزرس ــتاى پ الی اًاط

 جستجَی تزک ٍ سخن درباي آًْا.

بزرسی رٍساًِ اس هـ  پاّـا ٍ درغـَرم     .3

یشٍم استفادُ اس یک آیٌـِ جْـ  بْتـز    

 دیذى.

دزل هـزدى هکـزر هـ  ٍ رٍی پاّـا ٍ      .4

ًَاحی خطک بـِ جـش الی اًاطـتاى بـا     

استفادُ اس پواد هخػَظ  سـس،  پـاک   

هــزدى تــذریجی تــزک خــَردگی ّــا ٍ 

استفادُ اس یک سٌگ پـای  خطکی ّا با 

 قبی.

هَتاُ ًوَدى ًاخي پاّا با سَّاى. السم بِ  .5

تذهز اس  درغَرم استفادُ اس ًاخي گاز 

ّزگش گَضِ ّای ًاخي را باص اس اًـذاسُ  

 .هَتاُ ًکٌاذ.

هفص ّای جلَ ػقب بستِ را بِ ضـزقی   .6

هِ اس ارتفاع هٌاسـب بزخـَردار باضـٌذ    

بسَضاذ. اس پَضـاذى دهسـایی ٍ غـٌذل    

 ر بازٍى اس هٌشل اجتٌال هٌاذ.قبی د

 در هٌشل ّزگش با پای بزٌِّ راُ ًزٍیذ. .7

قبل اس ٍرٍد بِ حوام آل آًزا اس ًظز  

 .داغی بزرسی هٌاذ 



ّز دٍ پا را  "ٍقغ خزیذ هفص جذیذ حتوا .8

 در حای  ایستادُ اهتحاى هٌاذ.

ّوَارُ هفص ًَ را دٌذ سـاػ  در رٍس ٍ   .9

ـ   ب در هٌشل بِ پا هٌاذ  پ، اس ایٌکـِ قای

پاّایتاى را پاذا هـزد ٍ هكوـ ي ضـذیذ    

باػج تاٍل ٍ سخن در پاّایتاى ًوی ضَد  

 با آى بِ بازٍى بزٍیذ.

اس آٍیشاى هزدى پاّا بـِ هـذم قـَالًی     .10

حاي سَار ضـذى بـِ   "پزّاش هٌاذ. هثال

اتَهَبال  َّاپاوا  قكار ٍ ... سؼی هٌاـذ  

دقاقِ قذم بشًاذ ٍ  10درّز ساػ  بوذم 

  ػؿـالم سـا    یا با حزهـام اًقباؾـی  

 ّایتاى را حزه  دّاذ.

ّزگش با تاغ یا داقَ بِ جاى پاٌِ ّـا یـا    .11

بزآهــذگی ّــای پَســتی رٍی پاّایتــاى 

 ًافتاذ.

 

ّزگًَِ خزاضاذگی یا سخن در پَسـ  را   .12

 بِ پشضکتاى گشارش دّاذ.

جلَی  "ّزگش پاّای سزدتاى را هستقاوا .13

بخاری ٍ ٍسایل گزم هٌٌذُ قزار ًذّاذ ) 

ًاضـی اس ًَرٍپـاتی یـا    ایي ح، سـزها  

ایسکوی اس  ٍ ًِ سزهای َّا (. بْتزیي 

اقذام بزای گزم ضذى پاّایتاى پَضـاذى  

 جَرال گزم اس .

ّوَارُ هفص خَد را فقف با یـک جفـ     .14

جَرال بِ پا هٌاذ. اس پَضـاذى بـاص اس   

یک جف  جَرال اجتٌال هٌاذ. ایي هـار  

هی تَاًذ باػج ایجاد تاٍل در پـای ضـوا   

 بطَد. 

 هٌابغ:

www.seemorgh.com/health/2267/9949. 
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