ي
مراقثت از پا در تیماران دیاتت
یکی اس ثیوبریِبی ػبیع صر جبهعَ  ،ثیوبری
صیبثت اطت کَ عْارض هتعضصی صر قلت ،
کلیَ  ،عزّق  ،چؼن ّ پب ایجبص هی کٌض.
اس یک طزف کٌتزل عْارض هزثْط ثَ سسن پب
آطبى ثْصٍ ّ اس طْی صیگز عضم صقت ّ طِل
اًگبری هٌجز ثَ ضبیعبت جضی ّ دتی قطع
عضْ هی ػْصآگبُی ثیوبراى ّ سبًْاصٍ آًبى
ثَ هٌظْر پیؼگیزی ّ هزاقجت اس سسن پبی
ًبػی اس صیبثت ًقغ ثظیبر هِن ّ ارسًضٍ ای
صارص.
ضرورت مراقثت از پا در تیماران مثتال ته
دیاتت چیست؟
ثیوبری صیبثت طجت تٌگ ػضى ّ طفت ػضى
جضار عزّق سًْی ػضٍ ّ صر ًتیجَ
هی
سًْزطبًی ثَ ثبفتِب صچبر استالل
ػْص .قلت ثَ عٌْاى یک تلوجَ  ،عول پوپ
کزصى سْى صر عزّق را اًجبم هی صُض .پب
اًضاهی اطت کَ صر صّرتزیي ًقطَ ثضى ًظجت
ثَ ایي تلوجَ قزار صارص .لذا ثیؼتزیي هیشاى
آطیت را صر اثز استالل گزصع سْى هی ثیٌض.
ثَ صلیل استالل صر عصت رطبًی ثَ پبُب ،
پبی افزاص صیبثتی دض صرص کوتزی صارىص،ثَ گًَْ
ای کَ هوکي اطت ثضًجبل ایجبص ثزیضگی  ،ثزّس
سسن صر پب ّ یب دتی ّرّص طْسى ثَ آى هتْجَ
ًؼًْض ّ اس طزفی صیگز استالل صر سًْزطبًی ثَ
ایي عضْ ثبعث هی ػْص صر صْرت ثزّس سسن ،
تزهین آى ًیش ثَ کٌضی صْرت هي گیزص.
چگونه مراقة پاهای خود تاشیم ؟
 - 1رّساًَ پبُبی سْص را اس ًظز ّجْص تبّل ،
ثزیضگی  ،سزاػیضگی یب ضبیعبت ثیي

اًگؼتبى ثزرطی ًوبئیض  .اطتفبصٍ اس
آیٌَ صر صیضى کف پب ّ پبػٌَ کوک هی
کٌض .صر صْرت ّجْص استالل صیض  ،یکی
اس اعضبی سبًْاصٍ یب یک صّطت ،رّ ساًَ
پبُبیتبى ر ا هؼبُضٍ ًوبیض .
 - 2رّساًَ پبُبی سْص را ثب آة ّلزم ( ّ ًَ آة صاغ
ثؼْئیض ّ ثب دْلَ ای ًزم آًِب را سؼک کزصٍ
سصْصبً ثیي اًگؼتبى سْص را ثب هالیوت ّ ثب
صقت سؼک ًوبئیض.
 - 3صر صْرت سؼکی پْطت پبُب  ،پض اس
ػظتؼْ ّ سؼک کزصى اس کزم یب رّؼي
هزطْة کٌٌضٍ اصتفبصٍ کٌیض  .هزطْة کٌٌضٍ
ُب هْجت ثزّس دظبطیت ًوی ػْص ّلی اس
اطتفبصٍ ایي هْاص صر ثیي اًگؼتبى ثپزُیشیض.
ً - 4بسي ُبی سْص را پض اس اطتذوبم کْتبٍ
کٌیضً .بسي ُب را ثصْرت یک سظ صبف (ؼیز
هٌذٌی ) کْتبٍ کٌیض تب اس فزّرفتي گْػۀ
ًبسي صر پْطت جلْگیزی ػْص .ثب طُْبى
لجۀ ًبر ى را صبف کٌیض  .صر صْرتیکَ صیض
چؼوبى ػوب سْة ًیظت ایي کبر تْطظ
ػشص صیگزی اًجبم ػْص.

کفغ ثبیض صارای رّکغ چزهی یب پبرچَ ای ًزم
ثبػض .
یک یب طشت ًجبػض سیزا ثَ
ُزگش اس جٌض پالطت
پب فؼبر هی آّرص.
قظوت جلْی کفغ گؼبص ثبػض .
صر ٌُگبم پْػیضى کفغ صاسل ّ کٌبرٍ ُبی
آى را ثزرطی کزصٍ ،چزّکیضگی کف کفغ،
هیز ثیزّى سصٍ یب اػیبء سبرجی را ثزطزف
کٌیض.
ُز  4-6طبعت کفؼِبیتبى را ثزای
اطتزادت اس پب صر آّریض.








کفش خوب کدام است ؟
ػبیض هِوتزیي عبهل سسوِبی پب ثْیژٍ صر ًبدیَ
اًگؼتبى کفغ ًبهٌبطت اطت  .ثزای اًتشبة
کفغ دتوبً عصزُب ثَ فزّػگبٍ هزاجعَ ًوبئیض
سیزا پبُب دضاکثز تْرم را صاعتَ ّ ػوبرٍ
هٌبطت اًتشبة سْاُض ػض.ثَ جب ثبس کزصى
ثعضی اعتوبص ًکٌیض.
اس پْػیضى کفؼِبی تٌگ ّ یب گؼبص ّ یب پبػٌَ
ثلٌض سْصصاری کٌیض.





نکاتی در مورد نوع جوراب
صر ثیوبراى صیبثتی ثَ علت کبُغ دض
ّ هؼکل عزّقی تْجَ ّیژٍ ای صر
هْرص جْراة ثبیض اعوبل ػْص.
جْراثِبی هٌبطت کتبًی یب ًشی
ثپْػیض
ُز رّس جْراثِب ثبیض ػظتَ ػْص.
جْراة ّصلَ صار یب تعویز ػضٍ را
ًپْػیض .
اس پْػیضى جْراة تٌگ یب سیلی گؼبص
ثضلیل چیي سْرصگی صر صاسل کفغ
اجتٌبة کٌیض.
اس رًگِبی رّػي اطتفبصٍ کٌیض سیزا صر
صْرت ثزّس سسن یب تزػخ ،آثبر آى
ثزادتی قبثل رّیت اطت .
صر فصل سهظتبى ثیؼتز ادتیبط کٌیض ّ اس
.
جْراة پؼوی اطتفبصٍ ًوبئیض
هطوئي ػْیض کَ کفؼِبیتبى ثزای
جْراثِبی ضشین ثَ اًضاسٍ کبفی جب
صارًض.

چگونه در هوای سرد پاهای خود را
گرم کنیم ؟
ثعلت فقضاى دض هٌبطت صر پبُب اس ًشصیکی
ّ توبص ثب هٌبثع گزهبیی سْصصاری ًوبئیض.
ُزگش ًجبیض آًِب را صر هقبثل دزارت هظتقین
ثشبری،
کیظَ آة صاغ ،آتغ  ،راصیبتْر صاغ ّ طؼْار قزار
صُیض.
ثزای ارسیبثی دزارت آة اس کف صطت اطتفبصٍ
ًوبئی.
ص
ػت ُب صر ُْای طزص جْراة طبق ثلٌض
ثپْػیض.
صر صْرت ّجْص یک ضبیعَ جضیض ،قزهشی
 ،تْرم  ،صرص پب یب ُز گًَْ سسن یب تبّل
فْراً پشػک سْص را اگبٍ ًوبئیض ّ تب سهبى
هعبیٌَ پبُبیتبى را اطتزادت صُیض.
قٌض سْى را ثب ثکبر ثظتي صطتْرات پشػک
ُویؼَ صر دض هطلْة ًگَ صاریض.

آنچه نثاید انجام دهید:
- 1اس
- 2اس

- 3اس
- 4اس

( کَ
پْػیضى جْراة کغ صار
هذکن ثبػض) سْصصاری کٌیض.
راٍ رفتي ثب پبی ثزٌَُ ( دتی رّی
فزع ) سْصصاری کٌیض  .کفغ
ثَ عٌْاى هذبفظی ثزای پب هی
ثبػض .
قزار صاصى پبُبی سْص صر آة گزهتز اس
 60صرجَ طبًتی گزاص
سْصصاری کٌیض.
کیظَ آة گزم ثزای گزم کزصى پبُب
اطتفبصٍ ًکٌیض.

- 5صر صْرت طزصی پبُب ،جْراة ثپْػیض
ّ پبُب را صر هعزض دزارت
هظتقین آتغ یب ثشبری قزار
ًضُیض.
 - 6صر تبریکی اقضام ثَ راٍ رفتي
ًٌوبئیض.
 - 7ثز رّی ططْح صاغ هبًٌض ػي
ُبی طبدل یب طیوبى کٌبر
اطتشز ػٌب راٍ ًزّیض.
 - 8پبُب را مصت طْالًی صر آة
قزار ًضُیض.
 - 9اس کغ یب ثٌض جْراة اطتفبصٍ
ًکٌیض.
ثضّى جْراة کفغ ًپْػیض.
- 10
صٌضلِبیی کَ ثیي اًگؼتبى
- 11
دلقَ صارًض ًپْػیض.
 -12اس ّرسػِبیی کَ ثبعث فؼبر سیبص ثَ
پبُب هی ػًْض هثل ( کٌُْْرصی ثب ػیت
سیبص ) ثپزُیشیض.
- 12ثزای اس ثیي ثزصى هیشچَ ّ پیٌَ
اس صارُّبی تجبرتی  ،هذلْل یب
پوبص ضض عفًْی کٌٌضٍ قْی ،
تیػ ّ یب اجظبم تیش اطتفبصٍ
ًکٌیض ّ اس صرهبًِبی سْصطزاًَ
ثپزُیشیض  .اًجبم ایي
- 13اقضاهبت هوکي اطت سطز عفًْت را
افشایغ صُض .دتوبً ثب ًظز هتشصصیي
پْطت آًِب را هعبلجَ کٌیض.
ّ- 14رسع هٌظن  ،پیبصٍ رّی  ،سْصصاری اس
اصتعوبل صسبًیبت هی تْاًض ثَ دفظ
جزیبى سْى هٌظن پبُب کوک کٌض.

مراقثت از پای دیاتتی
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