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مرض السكري: العناية بالقدمني

كيف تغسل القدمني؟
اغسل القدمني جيدًا باملاء الدافئ )37º( وبالصابون يوميًا، 
من دون احلف ولوقت أقل من 5 دقائق لعدم تنعيم البشرة. 
األصابع.  بني  وخصوصًا  ناعمة  مبنشفة  جيدًا  جففهما 
استعمل منشفة فاحتة اللون الكتشاف أي عالمة تدل ظهور 
جرح. استعمل كرميا لترطيب اسفل القدم والكعب ولكن ال 
تضعه أبدًا بني األصابع. وجتنب استخدام البودرة لكي ال 

جتففهما كثيرا.

واستعني  األصابع،  بني  وخصوصا  يوميا،  قدميك  افحص 
أو  مرآة  استخدم  األمر  لزم  وإذا  جيدًا،  لترى  بالضوء 

مجهرًا.

كيفية تقليم األظافر؟
يجب تقليم األظافر بشكل مستقيم باستخدام 
مقص ذو نهايات مدورة ومبرد االظافر من 
واطلب  بجروح  اإلصابة  لتجنب  الكرتون 
املساعدة من قريب أو اذهب إلى أخصائية 

إذا كان لديك مشكلة.

ما هي االحذية املناسبة؟
استخدم جوارب من قطن أو صوف أو من األنسجة ولكنها 
ال تضغط على الرجل كما تساعد األقمشة فاحت اللون على 
إلى احلرارة  التعرض  أو  البرد  اكتشاف أي اصابة.جتنب 
املاء  وكيس  )املدفأة  تسبب حروقا  أن  التي ميكن  مباشرة 

الساخن، ومجففات الشعر(.
 

ال متشي حافي القدمني، واستخدم أحذية 
مطاطية على الشاطئ وفي املسبح.

تكون  الوقت حيث  فهذا هو  النهار  اشتر األحذية في آخر 
مادة  من  األحذية  تكون  أن  ويجب  إنتفاخًا  أكثر  أقدامنا 
تسمح بتنفس األقدام ولينة كاجللد، مع األربطة أو أشرطة 
الفيلكرو ومن دون حياكة داخلية وتأكد إنها ال تضغط على 
القدم وال تضييق. جتنب الصنادل أو األحذية املفتوحة. بّدل 
إن  املكان.  نفس  في  الضغط  لتجنب  كثيرا  باألحذية  غير 
لتجنب  بطيئة  تكون  أن  يجب  اجلديدة  األحذية  مع  التكيف 

اإلصابة بسبب االحتكاك.

حتقق من داخل احلذاء قبل انتعاله الكتشاف أي شيء قد 
يؤذي قدمك )احلصى والرمل(.

لديك  كان  اذا  متخصصا  أو  املمرضة  أو  طبيبك  استشر 
مشاكل أو مخاوف.
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